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Van de redactie
Het mengsel wordt steeds giftiger 

Aan de ene kant de overheid. Minister Wiebes, die zegt dat hij de gaskraan dicht draait. Trots met 
een cheque van €1,15 miljard poseert de minister met een aantal bestuurders. Een fooi, daar 
moet Groningen het de komende tien jaar mee doen. Voor de “leefbaarheid”. Die €1,15 miljard is 
de helft van de winst die de staat dit jaar maakt met de gaswinning. Maatschappelijke organisa-
ties ontbreken op het plaatje, evenals de gedeputeerde gaszaken van de provincie. De rest van 
Nederland denkt dat de problemen in Groningen zijn opgelost.

De inwoners weten het helemaal niet meer. Ondanks een oproep tot ruimhartige afhandeling ziet 
20% van de oude NAM-schadegevallen zich genoodzaakt naar de arbiter te stappen. De Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade komt moeizaam op gang, brak de belofte geen NAM- of CVW-per-
soneel in dienst te nemen en lijkt nu op alle fronten dossiers uit te wisselen met NAM en CVW 
zonder toestemming van de betrokkenen.  En dan durven ze om vertrouwen te vragen.
Hoe lang houdt iemand het vol in een onveilige woning? Het verhaal van versterking is een 
verhaal geworden van uitstel. Een gok van de overheid, dat er geen grote klap komt, geen doden 
vallen. Een grote gok met de gezondheid van “onze Groningers”. Een gok met als doel afstel, 
want anders kost het geld. Levensgevaarlijk uitstel voor lichaam en geest. Agrarische bedrijven, 
die letterlijk op instorten staan, een gezin, dat voor de derde keer op rij Kerst in een noodwoning 
moet vieren. Mensen die schade maar niet meer melden omdat dat te veel stress geeft.
Vertrouwen? Het is weg. Onze eigen overheid staat op het punt een Mijnbouwwet aan te nemen 
die van Groningen met recht een wingewest gaat maken. Onze eigen bestuurders sturen knuppel-
grage ME'ers af op legale, vreedzame demonstranten. Dit is niet onze overheid. Wij zijn bedon-
derd. We worden bedonderd.

Doe uw voordeel met de informatie in deze krant, vraag om hulp als dat nodig is. Steun uw naas-
te en geef waar mogelijk en nodig zelf steun.

Kruideniersmentaliteit
Er wordt volop Groningen-beleid gemaakt 
in Den Haag. Er zijn drie nieuwe wetten 
onderweg. Er komt een Commissie die de 
waardedaling van huizen gaat berekenen. 
Er ligt een Ontwerp Instemmingsbesluit over 
de hoogte van de gaswinning. Er komt een 
Nationaal Programma Groningen dat de weg 
effent voor plannen die goed zijn voor de 
toekomst van Groningen. 

Veel van dit nieuwe beleid is nodig, omdat 
de NAM uit de processen van schadeafhan-
deling en versterking stapt. Doordat het Rijk 
de rol van de NAM min of meer overneemt, 
moeten veel zaken een wettelijke grondslag 
krijgen. Veel Groningers maken zich zorgen 

of de rechten van Groningers in al deze nieuwe wetten en regelingen wel goed worden 
behartigd en geborgd. Ik denk dat dit een terechte zorg is. Vandaar dat bestuurders en 
maatschappelijke stakeholders druk in de weer zijn met lobbyen en het indienen van 
zienswijzen.

Persoonlijk maak ik me vooral over een ander punt kwaad (dat overigens te maken 
heeft met het voorgaande): uit alle overleggen die we met ambtenaren van EZK hebben 
gevoerd blijkt dat het besparen van uitgaven één van de belangrijkste drijfveren is 
van het ministerie. Op alle terreinen en regelingen moeten regionale bestuurders en 
maatschappelijke organisaties knokken om geld voor Groningen binnen te halen; niks 
gaat gemakkelijk. Dat geldt voor de financiële ruimte van de toekomstplannen, voor de 
inzetbare capaciteit (lees geld) voor de versterking, voor de ruimhartigheid waarmee 
woningen worden versterkt, voor de omvang van de rijksinvesteringen in maatregelen 
om de gaswinning sneller omlaag te krijgen, etc. 

Van de NAM verwacht je zo’n houding maar van het Rijk niet. Het Rijk heeft immers een 
‘zorgplicht’ en tegenover Groningen ook een ‘ereschuld’ en, zoals minister Wiebes het 
zegt: “Het gaat hier niet om geld maar om veiligheid”.

De volmondige en publieke erkenning in Den Haag dat, na alle ellende vanwege de gas-
winning, Groningen recht heeft op een ruimhartige compensatie, staat in schril contrast 
met de kruideniersmentaliteit die het Rijk in de onderhandelingen met de regio aan de 
dag legt.

Met regelmaat horen we zeggen “Meer zit er echt niet in jongens!” en “Tsja, het is 
zoals het is.” En de Groninger ..... hij verbijt zich en voelt zich bedrogen.

Jelle van der Knoop 
Voorzitter GBB De volgende krant verschijnt februari 2019 

Verdwenen Vertrouwen
In de aanloop naar het bezoek van de Kamercommissie 
EZK op 24 september hebben Groninger Bodem Beweging 
en Gasberaad mensen uitgenodigd mee te werken aan een 
videoboodschap voor de Kamerleden. Het resultaat is een 
indringende videoboodschap geworden, waarin 23 Groningers 
uit het aardbevingsgebied hun verdriet, woede, boosheid en 
radicalisering op film hebben laten vastleggen. De film maakte 
veel indruk op de leden van de Kamercommissie. Een aantal 
van de boodschappen vindt u in deze krant onder de titel 
‘Verdwenen vertrouwen’. Zowel de lange als de korte versie 
van de video kunt u zien op de website van de Groninger 
Bodem Beweging. De video is gemaakt door cameraman en 

interviewer Bert Barelds van bareldsfilm.nl.
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T. 06-83235884  |  benb-klussenbedrijf@hotmail.com  |  www.benb-klussenbedrijf.com

BD-energie is een klein bedrijf dat zich vanuit het centraal gelegen Roden  
richt op de duurzame energie in het Noorden. Door samen met de klant te  

kijken naar de mogelijkheden en wensen, wordt een op de klant afgestemde  
offerte opgesteld waarin gebruik wordt gemaakt van degelijke en voor  

iedereen betaalbare producten. 

In juni 2018 werd bekend gemaakt dat de regering in de aankomende jaren  
de gasprijzen zal gaan verhogen om een stimulans te geven aan het gebruik  
van duurzame producten en de gaswinning in Nederland terug te brengen.  

Mocht u willen weten wat er voor u mogelijk is op het gebied van duurzame  
energie, we voorzien u graag van advies en een offerte op maat. 

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

9902 SG Appingedam

WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
BOUWMATERIALEN

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

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

Assen | Coevorden | Delfzijl | Emmen | Groningen | Leens | Muntendam | Oldekerk | Stadskanaal | Ter Apel | Winschoten

scoop

www.bouwscoop.nl

"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle
5 jaar

Luchtwarmtepompen



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 5

Einde aan de gaswinning in Groningen, maar wanneer?

Trots en tevreden heeft minister Wiebes in 
maart 2018 aangekondigd dat de gaswin-
ning in Groningen gaat stoppen. Zelfs het 
kabinet zou verbaasd zijn over dit voorne-
men. Het was en is een enorme breuk met 
de keiharde eis “leveringszekerheid eerst” 
van zijn voorganger Henk Kamp. 

Het kon niet minder.
Nu kan het blijkbaar wel.  
Maar hoe kan dat dan?
1.  Omschakeling naar hoogcalorisch gas. In 

Duitsland en België is men al jaren bezig 
met de ombouw van gastoestellen voor 
gebruik naar hoogcalorisch gas (is geïmpor-
teerd gas en gas uit kleine velden). Minister 

Wiebes wil nu de grootverbruikers in Ne-
derland verplichten over te schakelen naar 
hoogcalorisch gas (of duurzame energie).

2.  Een nieuwe stikstoffabriek. De bouw hiervan 
was volgens Kamp niet nodig. Nu moet nog 
met de bouw worden begonnen. De verwach-
te opleverdatum is 2022 en dat scheelt dan 
zo’n 7 miljard m3 Groningengas.

3.  Bezuinigen op gasverbruik door isoleren, 
overstappen naar duurzame energie, etc. 
Het duurt even, voor deze maatregelen 
allemaal hun effect hebben. Tot 2022 zit 
Groningen nog met een winningsniveau 
boven de “veilige” 12 miljard m3. Het jaar 
2019 zal volgens de voorspellingen het 
meest onveilige gasjaar ooit zijn.

En hoe zeker is de afbouw?
De grootverbruikers van Groningengas hebben 
zich volgens minister Wiebes bereidwillig 
opgesteld. Vaste toezeggingen zijn er echter 
niet. Mocht het niet goed komen, dan dreigt 
de minister met dwingende maatregelen. Dat 
zal geld, maar ook tijd gaan kosten. Waarbij de 
winning niet zal dalen. De stikstoffabriek is er 
ook nog niet. De geplande bouwtermijn is re-
delijk krap. Uitstel betekent dat er langere tijd 
meer gas moet worden gewonnen. Bezuiniging 
in het gasverbruik is dus van veel factoren 
afhankelijk.

Nieuwe mijnbouwwet
Nadat de nieuwe mijnbouwwet al door de 

Tweede Kamer was aangenomen, heeft nu ook 
de Eerste Kamer deze nieuwe wet aangeno-
men. In deze wet neemt de staat de verant-
woordelijkheid voor de gaswinning over van 
de NAM. Er wordt echter geen einddatum voor 
de gaswinning gegeven. Ook wordt er geen 
maximaal te winnen hoeveelheid gas gege-
ven. Wel wordt aangegeven, dat er extra gas 
gewonnen mag worden in koude winters, of als 
er problemen zijn met de stikstoffabriek. En de 
staat kan de NAM dwingen tot het leveren van 
extra gas, indien gewenst. En dit alles zonder 
een einddatum.

Tot slot staat er in de nieuwe mijnbouwwet, 
dat in Groningen schade niet moet worden 
voorkomen, maar dat de schade moet worden 
beperkt. De wettelijke aansprakelijkheid ver-
schuift van de NAM naar de staat. Het wordt 
daarmee veel moeilijker bij problemen om naar 
de strafrechter te stappen. Voor Groningen 
wordt een aparte wettelijke status bedacht. 
Niet erg bemoedigend voor de gedupeerden.

Shell en Exxon hebben hun buit al binnen. 
Een overeenkomst tussen de oliegiganten 
en minister Wiebes is al per 1 januari 2018 
ingegaan. De Groningers moeten nog maar 
even wachten. Wachten op de schadeafhande-
ling. Wachten op de versterking. Wachten of 
de afbouw van de gaswinning echt doorgaat. 
Wachten in onzekerheid.

Verdwenen 
vertrouwen
“Er is nooit aandacht geweest 

voor bedrijven”

Waar kan ik mijn schade melden
Het zou eenvoudig moeten zijn. Door de 
gaswinning zijn duizenden aardbevingen 
veroorzaakt, is de bodem gedaald en het 
grondwaterpeil voortdurend aangepast. 

Dit heeft schade aangericht een duizenden 
Groningse huizen. Dit gebeurt al tientallen 
jaren. Er is een wet aangenomen over “omge-
keerde bewijslast”. Alle schade aan gebouwen 
wordt in Groningen veroorzaakt door de gaswin-
ning, zegt die wet. Tenzij bewezen kan worden, 
dat dat zeker niet zo is. Deze schade moet 
vergoed worden. Huizen die niet sterk genoeg 
zijn om een zware beving te doorstaan, moeten 
versterkt worden, zodat de bewoners genoeg 
tijd hebben om hun huis uit te vluchten. Als 
deze versterking niet zinvol is (te duur, te inge-
wikkeld), dan wordt het pand gesloopt en komt 
er gelijkwaardige nieuwbouw. Zo eenvoudig is 

het.
Toch is de uitvoering een grote puinhoop ge-
worden. Niet alleen de gedupeerden, maar ook 
de uitvoerders en bestuurders weten het vaak 
niet meer. We proberen het uit te leggen:
Schade vóór 2015: NAM handelde deze af. 
Een voor gedupeerden meestal zeer moei-
zaam, frustrerend proces. De meeste schades 
zijn afgehandeld. Er lopen nog een onbekend 
aantal rechtszaken van zeer vasthoudende 
gedupeerden.
Vanaf 1 januari 2015: Het CVW, Centrum Veilig 
Wonen, werd opgericht. Dit bedrijf had het 
alleenrecht op schadeafhandeling. Werkend 
met bedrijven nauw verbonden met de NAM en 
werkend volgens de protocollen van de NAM 
maakte het bedrijf winst, maar was er forse 
kritiek op de rechtvaardigheid van de afhande-
ling. Een enorme papieren chaos ontstond. Er 

ging weinig geld naar het schadeherstel. Het 
overgrote deel verdween in de zakken van taxa-
teurs, experts en arbiters. Er lagen nog ruim 
6.000 oude onafgewerkte schadegevallen bij 
NAM en CVW, vóór er in maart 2018 een nieuw 
protocol van start ging. Deze moesten vóór 1 
juli 2018 afgehandeld zijn. Het CVW maakte 
€4,5 miljoen winst in de afgelopen twee jaar.
Deze “oude gevallen” van NAM en CVW moes-
ten van minister Wiebes vóór 1 juli 2018 door 
de NAM afgehandeld worden. Van de 6.000 
gevallen zijn er ruim 1,000 bij de arbiter bo-
dembeweging aangemeld, veel “oude gevallen” 
zijn met tegenzin akkoord gegaan met het (te 
geringe) eindaanbod.
In 2016 kwam de NCG, Nationaal Coördinator 
Groningen, om de problemen centraal op te 
lossen. Verantwoordelijk voor bijna de tota-
le leefbaarheid, maar beperkt door geld en 

bevoegdheden, zwaaide boegbeeld Hans Alders 
april 2018 gefrustreerd af. De (tijdelijke) NCG 
Herman Sietsma is nu voornamelijk verant-
woordelijk voor de versterkingsoperatie. Een 
versterkingsoperatie die is vastgelopen in een 
woorden- en getallenbrij. 

Nieuw schadeprotocol
Vanaf 19 maart 2018 kan schade alleen nog 
gemeld worden aan de TCMG, de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen. Omdat 
de opname en verwerking van schade bijna een 
jaar heeft stilgelegen, begint de TCMG met een 
groot stuwmeer van bijna 18.000 schadegeval-
len. De TCMG heeft een moeizame start met 
ICT- en personeelsproblemen. Op 19 septem-
ber 2018, een half jaar na de start, zijn er 
17.685 schademeldingen, 2.194 schade-opna-
mes gedaan en 608 besluiten genomen. Verder 
heeft de TCMG vanwege de grote achterstand 
zijn belofte gebroken om niet in zee te gaan 
met oud NAM- of CVW- personeel. Bedrijven 
kwamen er tot nu toe zeer bekaaid van af, maar 
ook zij kunnen hun schade nu claimen bij de 
TCMG. Zo is veel van de schade aan agrarische 
bedrijven heel lang ontkend (ook nu nog), was 
er geen risico-inventarisatie van Chemiepark 
Delfzijl, en is er geen enkele regeling voor het 
MKB. Pas onlangs is er in Loppersum een 
pilot gestart voor het MKB. De NAM heeft hier 
verbazingwekkend genoeg de regie. Tot nu toe 
zijn 104 Groningse gebouwen gesloopt vanwe-
ge de gaswinning en staan er 607 op de lijst 
“bedreigd”. Van honderden beeldbepalende 
monumenten is de status niet duidelijk.
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Aardbevingbestendig
bouwen doe je met hout.

Het staat als een huis

Kijk op www.finhome.nl

    
   en de digitale presentaties 

Wij bouwen al 
vanaf 
15 m2 tot 350 m2 
woonoppervlakte

             voor betaalbaar,                                                             
        veilig wonen

Het staat als een huis

Ook voor zelfbouw, casco of sleutelklaar: 
Finhome.nl      |      Emmen      |      0592 - 202 969

www . fi n h ome . n l
Open dagen januari 2019 modelwoning in Borgsweer Delfzijl.

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

Inloopspreekuur op dinsdag 14.30-16.30 uur en donderdag 9.00-11.00 uur. 
Locatie: Molenweg 12 Loppersum (gemeentehuis)

De website www.loppersumversterkt.nl gaat over het 
versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning. 

Wilt u de ontwikkelingen volgen? Kijk dan op:
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Capaciteit uitgebreid
Net voor de copy van deze krant naar de drukker ging, kwam TCMG met het bericht, 
dat de capaciteit aan deskundigen succesvol is uitgebreid met de schade-expertisebu-
reaus CED, 10BE, NCP en DOG. Volgens TCMG kan het proces nu wezenlijk versneld 
worden. Vraagtekens over betrokken bureaus kan TCMG zich ook voorstellen. Zo is 
10BE een combinatie van bureaus, die bij hun werk voor het CVW veel twijfels oprie-
pen bij gedupeerden en CED is voor 45% aandeelhouder van het CVW. "De deskundi-
gen voldoen in persoon echter aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid". Of de bureaus dat dan ook doen?

Bruno van Ravels, voorzitter TCMG:

“Wij moeten rechtvaardig, onafhankelijk,  
ruimhartig en voortvarend te werk gaan”
Bruno van Ravels spreidt bijna wanhopig 
zijn handen. “Jullie zullen mij, en mijn or-
ganisatie, moeten vertrouwen. Ik besef, 
dat dat niet zomaar komt. Maar geef ons 
tijd en ik weet dat het gaat lukken.”

Zijn organisatie is de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen, TCMG, door ach-
terdochtige Groningers al CVW 2.0 genoemd. 
Geen compliment en niet terecht, vindt Van 
Ravels. CVW was een bedrijf met nauwe ban-
den met de NAM en met de bedoeling winst te 
maken. Alle medewerkers van TCMG (behalve 
Van Ravels zelf) worden door het ministerie van 
EZK betaald, EZK legt de rekening daarvoor 
bij de NAM. De schade-uitkeringen moeten 
ruimhartig zijn. “Onze opdracht is duidelijk. Wij 
moeten rechtvaardig, onafhankelijk, ruimhartig 
en voortvarend te werk gaan. Ons budget voor 
de schadevergoedingen zelf is in principe on-
beperkt. Wat ons erg helpt, is de omgekeerde 
bewijslast. Bij twijfel: mijnbouwschade. Pijnpunt 
is de voortvarendheid. Er zijn simpelweg niet 
voldoende onafhankelijke experts”

Misschien komt het nooit meer goed
Dat het woord “vertrouwen” het meest mis-
bruikte woord in het gaswinningsdossier is, 
weet hij ook. Misschien komt het ook nooit 
meer goed. De trage start van de TCMG lag 
vooral bij dat gebrek aan experts. En toen 
bleek dat er toch mensen met een CVW 
of NAM-achtergrond zouden worden inge-
huurd, was het spoortje vertrouwen weer 
verdwenen. Gedurende het hele interview 
benadrukt Van Ravels zijn onafhankelijkheid, 
en die van het instituut. Maar ook hij moet 
toegeven dat er gesleuteld is aan de belof-
te, dat geen ex-NAM en CVW-medewerkers 
bij de TCMG als externe deskundige aan 
de slag zouden gaan. De TCMG probeert 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
deze “besmette” deskundigen met een 
aantal regels te waarborgen. Zo doen ze 
geen schadeopnames en geven geen advies 
over individuele gevallen*. Als gedupeerden 
de taxateur niet vertrouwen en daar goede 
redenen voor geven stelt de Commissie een 
nieuwe deskundige voor. Bij de rapportage 
mogen gedupeerden hun zienswijze geven. 
Juridisch zal het ongetwijfeld kloppen en 
het tekort aan deskundigen was en is nog 
steeds hoog. Maar met een juridische 
oplossing komt er geen vertrouwen. Voor 
gedupeerden die jarenlang met NAM en 
CVW strijd hebben moeten leveren, is dit 
vrijwel onverteerbaar. “De praktijk laat zien 
dat het werkt. De mensen zijn tot dusver 
tevreden over de externe zaakbegeleider, 
over onze deskundigen en over het rapport. 

Van de ruim 1000 zaken die we tot nu toe 
hebben afgehandeld zijn er zo’n 80 afge-
wezen, omdat er geen mijnbouwschade is 
vastgesteld.”

Openheid van zaken
Openheid van zaken staat bij de TCMG hoog 
in het vaandel. Op de website staat het aan-
tal dossiers dat op de plank ligt, het aantal 
uitgevoerde inspecties en het aantal afge-
handelde zaken. Zeker in het begin gaf dit 
een vrij treurig beeld, geeft Van Ravels toe. 
Maar borstklopperij past de TCMG niet, eer-
lijkheid en openheid overtuigt op den duur 
meer. De TCMG, met een jaarbudget van 
€47 miljoen, heeft tot nu toe nog maar €3,2 
miljoen uitgekeerd aan de gedupeerden.

Alleen enkelvoudige schades behandeld
Zelf maakt Van Ravels ook meteen een kant-
tekening. Tot nu toe zijn alleen nog maar de 
enkelvoudige schades behandeld. De meer 
ingewikkelde gevallen zijn nu pas aan de 
beurt. Voordeel is, dat de TCMG nu ervaring 
heeft opgedaan en er zeer binnenkort ver-
sterking in het aantal inspecteurs aan zit te 
komen. Dat betekent meer inspecties, meer 
rapporten en ook meer zienswijzen, omdat 
het om ingewikkelder schades gaat. Van 
Ravels, als jurist gespecialiseerd in wettelijke 
aansprakelijkheid, verwacht toch in een jaar 
tijd de berg achterstallige dossiers te hebben 
weggewerkt. Maar in de week na het inter-
view publiceert de TCMG nieuwe cijfers: De 
berg schademeldingen is gegroeid, zelfs met 
alleen eenvoudige schadegevallen afhande-
len kan de TCMG het tempo niet bijhouden. 

“Van de 13.500 overgenomen 
schadedossiers, waren slechts 

1.900 echte dossiers”

Al wil Van Ravels het er niet te veel over 
hebben, van het CVW heeft de TCMG maar 
liefst 13.500 schadedossiers overgenomen. 
Bij slechts 1900 was dit een echt dossier, 
met schadeopname en rapportage. Ruim 
11.500 gevallen bleken niet meer te zijn dan 
een telefoonnotitie met een naam, adres en 
de aantekening, dat er schade was.
“Het is, wat het is. We begrijpen heel goed, 
dat het heel vervelend is om lang te moeten 
wachten. Maar ook wij zijn gebonden aan 
het schadeprotocol”, zegt hij een beetje 
spijtig. “We hebben een snellere manier 
geprobeerd: eenvoudige schade melden met 
foto’s en dan uitkeren. Maar bijna iedereen 
wil toch voor de zekerheid, dat er iemand 
komt kijken.” Dat er onduidelijkheid lijkt te 
zijn over schadeafhandeling, versterking, 

oude schade, sloop en nieuwbouw snapt 
hij. Maar als jurist trekt hij een scherpe lijn. 
Toch is het juist ook die scherpe, juridi-
sche lijn, die tot ongemakkelijke en soms 
onbegrijpelijke situaties leidt. “Wij zijn er 
voor schades die zijn gemeld na 31 maart 
2017. Ja, soms zal iemand geld krijgen 
voor herstel en daarna ook nog eens voor 
versterking in aanmerking komen. Dat blijft 
lastig uit te leggen.”

Instituut Mijnbouwschade
Uiteindelijk zal de Tijdelijke Commissie Mijn-
bouwschade moeten leiden tot een nieuwe 
organisatie, het Instituut Mijnbouwschade. 
De Tijdelijke Commissie is bedoeld om zo 
snel mogelijk te beginnen. Het Instituut Mijn-
bouwschade zal alle schade van mijnbouw 
moeten gaan afhandelen. Het is duidelijk 
dat Bruno van Ravels en de TCMG een 
missie hebben. Alle schade onafhankelijk, 

ruimhartig en zo snel mogelijk afhandelen. 
Maar dat men in Groningen daar met heel 
erg veel argwaan naar staat te kijken, snap-
pen ze daar ook wel. De TCMG: een bittere 
noodzaak

Bruno van Ravels: “Soms vind ik het  

jammer dat we met dat protocol zitten  

opgescheept. Zonder zo’n protocol konden 

we nog sneller werken.”

Prof. mr. drs. Bruno van Ravels (1958) 
advocaat, hoogleraar en staatsraad
(tijdelijk) voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Hij studeerde rechten en Nederlandse taal en letterkunde, werd advocaat te Breda en 
werd in 2005 hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd 
in overheidsaansprakelijkheid. In 2014 werd hij benoemd tot lid van de Raad van 
State (staatsraad) in de afdeling bestuursrechtspraak. Hij is thans tijdelijk voorzitter 
van de TCMG, een commissie die voorloper is van het Instituut Mijnbouwschade. De 
commissie bestaat uit 5 personen en is voor maximaal 2 jaar ingesteld.

*  TCMG zit duidelijk in zijn maag met de belofte geen gebruik te maken van deskundigen 

die vóór de start van TCMG voor de NAM of het CVW hebben gewerkt. Tijdens en na het 

interview is hierover uitgebreid  overleg geweest.  De "korte" uitleg van TCMG beslaat enkele 

ingewikkelde alinea's. Een wellicht te simpele uitleg lijkt te zijn: Deskundigen die ooit voor 

NAM of CVW hebben gewerkt, worden niet door TCMG in dienst genomen. Deze deskundigen 

doen wel schadeopnames voor "externe" bedrijven die door TCMG worden ingehuurd. De 

mensen die in dienst zijn van TCMG mogen geen schadeopnames doen. Deze constructie 

brengt wel langere wachttijden met zich mee.

“Wij hebben een achterstand, 
dat weet ik. We kunnen het 

alleen maar door onze daden 
laten zien.”

Verdwenen vertrouwen 
L.E. Munneke-Bos
Schade moet vergoed worden
Groningers zijn de sluitpost in de miljarden 
business welke gaswinning heet. De afgelopen 
tientallen jaren zijn er miljarden verdiend door 
NAM, Shell, Exxon Mobile en andere partij-
en, alsmede de Rijksoverheid. Schadelijders 
kunnen hun recht niet halen omdat hun rechten 
vakkundig en nagenoeg volledig om zeep zijn 
- & worden geholpen. De ‘Hollandse’ regering 
bedient zich anno 2018 van een onvervalste 

VOC-mentaliteit. Groningen als wingewest vak-
kundig uitzuigen en de lokale bevolking laten 
stikken. Onder het mom van: “Het is democra-
tisch besloten’’, wil men gewetens (voor zover 
aanwezig) laten sussen. De Rijksoverheid kan 
dat gemakkelijk roepen, want hoeveel Volksver-
tegenwoordigers heeft Groningen in de Tweede 
Kamer? De rechten van een minderheids-
groepering binnen de landsgrenzen worden 

opzijgezet. Groningers mogen wél wonen in 
onveilige huizen die door veroorzakers straf-
feloos verder kapot kunnen worden gemaakt. 
Groningers mogen wél blootstaan aan het 
veelvuldig voorkomend schofterig, repressief en 
mensonterende gedrag door zogeheten deskun-
dige schade- afhandelaars. Aangerichte schade 
moet door veroorzaker worden vergoed zoals in 
Het Wetboek staat vermeld. Niet meer en niet 
minder. Zet de ‘graaiers’ buiten spel. Het is 
toch te gek dat een afhandelingsinstantie over 
de ruggen der gedupeerden, miljoenen euro’s 
winst kan maken. Groningen heeft de landelijke 
schatkist miljarden opgeleverd. Slechts een 
fractie daarvan is nodig voor het terugbrengen 

in oude staat en versterken van gebouwen en 
infrastructuur. Dat zijn nu eenmaal onvermijd-
bare bedrijfskosten en dat is toch werkelijk niet 
te veel gevraagd. Vergoed ook het gemis aan 
woon- en leefgenot. Dank U voor uw aandacht 
en de verder te ondernemen daadkracht.
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SCHADE-EXPERTISE & ADVIES

Kom genieten van een 
moment van ontspanning 
in onze SPA! 

Molenweg 11  |  9919 AE Loppersum  |  (0596) 57 15 92 
info@hotelspoorzichtspa.nl  |  www.hotelspoorzichtspa.nl

Voorwaarden
• Korting wordt verrekend tegen 

inlevering van deze kortingsbon.
• Aanbieding geldt t/m 21-12-2018.
• Maximaal 2 personen per bon.
• N.i.c.m. andere acties.

KWALITEIT EN 

PERSOONLIJKE TOUCH,

7 DAGEN PER WEEK!

OOK VOOR:
• Catering
• Private dining
• Overnachtingen
• Feesten en partijen
• Vergaderingen en 

bijeenkomsten

SPA-Entree + diner
Diner is plate naar keuze               
SPA-Entree + diner

               €32,50 p.p.

€44,00

Reserveer uw bezoek via:
www.hotelspoorzichtspa.nl/spa

Gruine waarmte  Pelletkachels

Willem Jintes 

0595-413799

 

www.gruinewaarmte.nl

 

 

Verkoop, plaatsen en onderhoud         

Perfectie in
Ramen

Deuren

Overkappingen

Zonwering

Dakkapellen

Gevelbekleding

Windschermen

Deurluifels

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

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

WWW.HOLTHAUS.NL

Raamdesign
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De gevolgen van een zware aardbeving

Veldoefening in Zuidwolde
Aardbevingen zijn er al veel geweest, een echt 
grote klapper gelukkig nog niet. Om toch op 
alles voorbereid te zijn gaat de Veiligheidsre-
gio Groningen oefenen voor de gevolgen van 
een zware beving. De Veiligheidsregio test 
hiermee de samenwerking tussen een aantal 
hulpdiensten (zoals brandweer, ambulance en 
politie), bestuurders en organisaties als het 
Waterschap. De oefening vindt plaats op 17, 26 
en 30 november. Op de eerste dag zal tijdens 
een veldoefening in Zuidwolde een zware beving 
nagespeeld worden. Hierbij zijn niet alleen de 
hulpdiensten betrokken, maar ook is bewoners 
gevraagd mee te denken over het scenario. 
Naar verluidt is het enthousiasme in het dorp 
groot. Naar aanleiding van de betrokkenheid 
van bewoners in het aardbevingsgebied is de 

Veiligheidsregio nu aan het bekijken, of de 
inwoners meer hulp gegeven kan worden om 
zich voor te bereiden op een mogelijke grote 
klap. De tweede dag zal het scenario voor een 
zware beving op papier worden nagespeeld met 
een groot aantal bestuurders en maatschappe-
lijke organisaties. De derde dag is bedoeld voor 
evaluatie van de oefening en bespreking van 
de mogelijk jarenlange gevolgen van een zware 
beving. Wat dat laatste betreft: de GBB stelt 
voor om daar nu al mee te beginnen. De scha-
de met daarbij alle gevolgen van de kleinere 
bevingen van de afgelopen jaren zijn inmiddels 
al zo groot, dat het herstel jaren gaat duren, 
nee sterker, al jaren duurt. Je moet er niet aan 
denken wat de gevolgen van een zware beving 
zullen zijn. Tijd voor actie!

NAM wint altijd

Zin en onzin over 60 miljard euro
Door het kabinetsvoornemen om op termijn met de gaswinning te stoppen, lijkt  
er een deel van het gas in de grond achter te blijven. Lijkt. Want het voornemen om te 
stoppen is nog lang geen feit. Hoeveel gas er nog gewonnen gaat worden  
is onduidelijk.

Ook is onduidelijk, tot hoe ver de Groninger 
gasbel leeggezogen kan worden. Helemaal 
leeg lijkt onwaarschijnlijk. De kosten voor de 
winning lopen wel steeds verder op doordat 
gebruik moet worden gemaakt van enorme 
compressoren om het aardgas op druk in 
de leidingen te persen. Maar stel: Er blijft 
aardgas in de grond. Stel, dat is 600 miljard 
kuub, zoals de NAM claimt (alle beschikbare 
cijfers komen van de NAM, wellicht niet geheel 
onafhankelijk in deze). Het alternatief, nog 30 
jaar lang 20 miljard kuub oppompen is, gezien 
de risico’s en “de Groningers”, misschien ook 
niet realistisch. Stel, dat de winst €0,10 per 
m3 blijft. Dat zou €60 miljard winst zijn, waar-
bij de stijgende winningskosten buiten beeld 
blijven. In de oude belastingverhouding zou 
de NAM hier 10% van krijgen, dus €6 miljard. 
Zou de NAM voor dat bedrag nog 30 jaar lang 
risico’s willen lopen op schadevergoedingen en 
andere risico’s? Welnee. Zeker niet wanneer je 
naar de cijfers van Shell over de toenemende 
kans op aardbevingen kijkt.
Dus heeft de NAM een andere winstverhou-
ding bedongen voor de resterende winning. 
In plaats van 10% krijgen ze nu 27% van de 
winst. Tot 2030 zal nog ongeveer 80 miljard 
kuub worden gewonnen, oftewel €8 miljard 

winst. Daarvan ontvangt de NAM dus geen 
10% (€800 miljoen), maar 27%, oftewel €2,16 
miljard! Bovendien heeft de NAM afgedwongen 
bij minister Wiebes, dat zij minder hoeft te 
betalen voor de schade door de gaswinning. 
Het NAM-aandeel in die kosten daalt van 36% 
naar 27%.

Door eigen NAM-model minder “onveilige” 
huizen
De grootste kostenpost, de versterking van de 
huizen, heeft de NAM op een andere manier 
afgewend: door het aantal “onveilige” huizen 
door middel van een eigen NAM-model op 
ongeveer 1500 vast te stellen is de NAM niet 
meer aansprakelijk voor grootschalige verster-
king. “Veilige” huizen hoeven niet versterkt en 
voor “cosmetische verbeteringen” voelt NAM 
zich natuurlijk niet aansprakelijk. Door middel 
van de nieuwe Mijnbouwwet is de aansprake-
lijkheid van de NAM naar beneden gebracht 
en strafvervolging door de rechter geschrapt. 
Meer winst, minder kosten en geen straf. 
NAM, Shell en Exxon blij.

Verliezer
Dit verhaal laat vooral zien wie de verliezer is. 
Op alle fronten is dat de Nederlandse staat. 

Het zijn tientallen miljarden van de staat, die 
in de grond blijven. De machtige gaspoot van 
Economische Zaken (EBN, maar ook GasTerra) 
zullen fel tegen zijn en alles in het werk stellen 
om de winning te maximaliseren. De staat 
verliest een groter deel van de winst in de nieu-
we afspraak en betaalt meer voor de schade. 
Niet alleen bij de “oude” schadegevallen, die 
nog onder de NAM vallen, maar ook voor alle 
nieuwe gevallen. Sinds 31 maart 2017 lag de 

schadeafhandeling stil, omdat er een nieuw 
protocol moest komen. Dat nieuwe protocol 
ging per 19 maart 2018 in en alle schadege-
vallen krijgen als invoeringsdatum een datum 
na 1 januari 2018. Dus vallen ze onder de 
nieuwe afspraken. Geen wonder dat minister 
Wiebes zuur moest concluderen dat veel scha-
dedossiers die het CVW aan de TCMG over 
heeft gedragen, alleen uit een naam, adres en 
telefoonnummer bestaan. Niets over schade. 
Dat komt pas na 1 januari 2018. Verdiende het 
CVW eerst nog €1.000,- per “schademelding” 
met de nieuwe opzet scheelt het de NAM ook 
nog eens een flinke hap in de kosten.
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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 

LOPPERSUM

Voor uw aardbevingsschade, 
bent u bij ons aan het juiste adres!

Erkend door:

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.

Demeterlaan 34
 9694 ML Veendam
tel. (0598) 63 13 44

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!
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Onze huizen zijn flink in waarde gedaald

Wat betekent dit voor de hypotheek  
en WOZ-waarde?
We zijn het er inmiddels wel over eens: 
aardbevingen hebben het onroerend goed 
in onze regio flink in waarde doen dalen. 
En wie bovenal de ‘krimp’ de schuld wil ge-
ven van die waardedaling, moet beseffen 
dat een groot deel van die krimp eveneens 
is veroorzaakt door de gaswinning. 

De langzaam op gang komende versterking 
van woningen, leidt er ook niet per definitie toe 
dat huizen opeens meer waard worden. Daar 
gaan nog jaren overheen. Maar wat betekent 
dat nu voor je hypotheek- en de WOZ-waarde 

1.  als je huis minder waard is geworden
2.  als je huis is versterkt 
3.  als je huis wordt afgebroken en er een 

nieuw huis voor in de plaats komt
4.  als je huis wordt versterkt en verduurzaamd
5.  als je in onze regio een huis wilt kopen
6.  als je schade hebt die nog niet is hersteld
7.  als je huis is verkocht

Zomaar wat vragen waarmee heel wat van 
onze lezers de afgelopen jaren werden en de 
komende jaren nog steeds worden geconfron-
teerd. We kunnen ons er gemakkelijk vanaf 
maken door te zeggen: ben je er onzeker over? 
Praat eens met je bank of je tussenpersoon. 
We kunnen ook zeggen: kom je er niet uit, 
laat je adviseren. Neem zonodig contact op 
met Stut-en-Steun. We willen hier een aantal 
belangrijke aspecten op een rij zetten.

1.  Je huis is in deze regio (zeker) minder 
waard geworden. Waar de grenzen precies 
liggen, is moeilijk te zeggen. Onderzoeken 
wijzen uit dat het kerngebied op dit punt het 
zwaarst is getroffen. Of dat consequenties 
heeft voor je hypotheek, hangt helemaal 
af van de situatie. Problemen kunnen pas 
ontstaan als je moet of wilt verkopen of als 
je je hypotheek moet verlengen. Je gaat 
nooit (tussentijds) zomaar meer hypotheek-
rente betalen. Behalve bij een vervaldatum. 
Je wordt ook nooit zomaar gedwongen 
(een deel van) je hypotheek af te lossen. 
Bij verkoop moet dat wel. En zelfs dan kun 
je meestal je hypotheek nog ‘meenemen’ 
naar je nieuwe woning. Tenminste: als de 
waarde van je nieuwe woning de hoogte van 
de hypotheekwaarde dekt. Ook bij tussen-
tijdse verlenging kijkt een bank altijd naar 
de waarde in relatie tot de hoogte van de 
hypotheek.  
 
Uitbetaling waardedaling 
De stichting WAG en enkele andere orga-
nisaties zijn nog steeds in gevecht met de 
NAM om die waardedaling op voorhand uit-
gekeerd te krijgen. Waardedaling (als vorm 
van schade) is opgenomen in een wetsvoor-
stel ter instelling van het Instituut Mijn-
bouwschade (IM). Als deze wet van kracht 
wordt, worden alle claims (waardedaling, 
immateriële schade, vermogensschade) 
in de toekomst behandeld door dit nieuwe 
Instituut. Op dit moment is door het minis-
terie van EZK een Commissie Waardedaling 
ingesteld die een systematiek uitdenkt 
voor het compenseren van waardedaling. 
Deze commissie brengt advies uit aan het 
ministerie van EZK die hier vervolgens vóór 
1 juli 2019 een besluit over neemt. Daarna 
zal het Instituut Mijnbouwschade deze 
systematiek toepassen. Komt het tot een 
uitbetaling van een claim voor waardedaling, 

dan is in overleg met de bank (gedeeltelijke) 
aflossing zonder rentevergoeding doorgaans 
aan te bevelen. 

2.  Als je huis wordt versterkt, kan een bank 
in sommige gevallen akkoord gaan met 
verhoging van de hypotheeklasten. Daar 
moet dan wel een waardevermeerdering van 
de woning tegenover staan en de hypotheek 
moet worden gebruikt om extra’s aan de 
woning te financieren. Meestal kunnen 
eigenaren ook gebruik maken van verduur-
zamingssubsidies of van de regelingen die 
de overheid voor het aardbevingsgebied 
heeft ontwikkeld.

3.  Wordt je huis afgebroken en krijg je er een 
nieuw en vergelijkbaar pand voor terug, dan 
is er op zich niets aan de hand. Hoewel je 
onderpand tijdelijk even ‘verdwijnt’ hebben 
banken onderling afgesproken daar niet 
moeilijk over te doen. Als maar zeker is dat 
de waarde van de nieuwe woning niet ver 
onder de hypotheekwaarde zit. Het kan ook 
best zijn dat je nieuwe woning juist meer 
waard wordt dan de oude. Dan is zelfs een 
aanvullende hypotheek mogelijk om koppel-
kansen te benutten. Omdat niet alle banken 
hier op dezelfde manier mee omgaan, kan 
het geen kwaad even te informeren bij je 
bank of tussenpersoon. Kijk ook naar je 
opstalverzekering!

4.  Als je huis wordt versterkt en verduurzaamd 
is er meestal niks aan de hand. Benut 
je ook koppelkansen, kijk dan of je een 
aanvullende hypotheek nodig hebt als de in-
vesteringen de subsidiemogelijkheden gaan 
overtreffen. Ga er echter niet op voorhand 
vanuit dat de woning na versterking opeens 
meer waard is geworden. Daar kunnen nog 
jaren overheen gaan.

5.  Wil je in onze prachtige regio een bestaande 
woning kopen? Let dan goed op of banken 
geen extra risico-opslag berekenen op je hy-
potheekrente. Let ook op of de woning wel 
of niet deel uitmaakt van het versterkings-
programma. Zo ja, dan kun je de koppel-
kansen voor verbouwing en verduurzaming 
nog proberen te benutten. Let ook op of de 
woning mijnbouwschade heeft (gehad) en of 
deze afdoende is gerepareerd en of er nog 

lopende procedures zijn. Laat in de koop-
akte de stand van zaken vastleggen. Vraag 
eventueel om een ‘akte van cessie’ waarin 
bestaande claims en verplichtingen worden 
overgedragen.

Nieuwbouw?
Ga je nieuw bouwen, weet dan dat nieuw-
bouw volgens de nieuwste NPR-richtlijnen 
gaat plaatsvinden. Meer informatie daarover 
is gemakkelijk op het internet te vinden. 
NPR 2017 is nu geldig. Een vernieuwde NPR 
is onderweg. Kijk ook naar gemeentelijke 
richtlijnen en bouwvoorschriften.

Voor woningen met schade die (nog) niet is 
hersteld, geldt in grote lijnen wat hiervoor 
al is geschreven: de hypotheek verandert 
op zich daardoor niet. Let op bij verlenging 
of wijziging en als de bank een nieuwe 
waardestelling (taxatie) vraagt. De uitkomst 
kan medebepalend zijn voor de vraag of er 
(extra) moet worden afgelost en of er opslag 
van risicorente wordt geheven.

Wordt je huis verkocht, dan moet je in 
beginsel je hypotheek aflossen. Ook als je 
meedoet aan de Opkoopregeling, het koopin-
strument van de NCG. Koop je met dat geld 
een andere woning, dan kun je de hypotheek 
wellicht ‘meenemen.’ Wie bij verkoop een 
beroep doet op de “Regeling compensatie 
waardevermindering” van de NAM, kan 
proberen een uitkering te krijgen die (een 
deel van) zijn waardedaling compenseert. 
Het is niet zo dat het verschil tussen ‘jouw’ 
(vraag)prijs en de daadwerkelijke opbrengst 
helemaal wordt vergoed. De uitkomst binnen 
de ‘regeling compensatie waardevermin-
dering’ van de NAM is afhankelijk van door 
taxateurs bepaalde waardedaling. 

Tijdelijke verhuizing
Vragen krijgen wij ook over een eventuele 
tijdelijke verhuizing. Immers: zolang je geen 
gebruik van de eigen woning maakt, is er 
sprake van een andere situatie! 

Voor de inboedelverzekering en de opstal-
verzekering maakt dat niet uit. De inboedel 
blijft uiteraard van jou, waar die zich ook 
bevindt. Is die in opslag dan is de onder-
neming die de goederen beheert, goed 
verzekerd, mag je aannemen. Voor de ops-
talverzekering maakt het ook geen verschil: 
je woont tijdelijk in een pand dat door de 
eigenaar is verzekerd. En bedrijven die met 
jouw huis aan de slag gaan, hebben een 
aansprakelijkheidsverzekering. 

Geef echter wel je tijdelijke adres even door 
aan (bank)relaties. Tenzij je een postbus 
hebt of als er geen andere voorziening is 
getroffen. 

Extra aflossing
De meeste banken hebben met elkaar 
afgesproken dat de uitbetalingen die je krijgt 
van NAM of overheid ook mogen worden ge-
bruikt om tussentijds extra af te lossen. Je 
betaalt daarover dan geen rentevergoeding 
(vroeger heette dat boeterente, maar die 
term mag niet meer worden gebruikt). Het 
is in dat geval voldoende als je de beschik-
king van NAM of overheid meestuurt met 
de opdracht aan de bank om (een deel van) 
de hypotheek af te lossen. We gaan ervan 
uit dat de banken net zo zullen handelen 
als uitbetalingen plaatsvinden in het kader 
van de processen die momenteel nog tegen 
NAM worden gevoerd. 

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vra-
gen? Dan kunt u terecht bij:
Stut-en-Steun (gratis)
Spoorbaan 1
9901 DD Appingedam
050 - 2112044
welkom@stutensteun.nl
www.stutensteun.nl

Nog vragen over uw hypotheek? Neem dan con-
tact op met uw bank of met uw tussenpersoon.

Verdwenen vertrouwen
“Waar is onze toekomst gebleven?”

Commissie Waardedaling
Minister Wiebes is bezig met wetgeving 
om te komen tot instelling van een Insti-
tuut Mijnbouwschade (IM). Dit IM gaat 
straks alle vormen van schadevergoeding 
behandelen. Dus niet alleen de fysieke 
schade aan het huis, maar ook immaterië-
le schade en alle vormen van vermogens-
schade. De waardedaling van de huizen 
is een vorm van vermogensschade. De 
minister heeft op 21 september een 
Commissie Waardedaling ingesteld. Deze 
commissie gaat adviseren over een model 
dat geschikt is om de waardedaling vast 
te stellen. De commissie gaat het advies 
vóór 1 januari 2019 uitbrengen. De com-
missie heeft inmiddels al aangekondigd 
“te komen praten” met de Stichting WAG 
en met de Groninger Bodem Beweging.
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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.

www.smantvloeren.nl

Betaalbare vloeren van  
topkwaliteit!

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

AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !

www.klussenbedrij� immers.nl

Wij ontzorgen u van A tot Z

Van aanvraag tot reparatie

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

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

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

Wij hielpen al vele gedupeerden!

B. V.

V  GM

C  hecklist
A  annemers

Aardbevingschade aan huis of bedrijfspand?

Stadsweg 99 A 9918 PM Garrelsweer
info@klussenbedrijftimmers.nl

0596 56 74 79
06 - 511 16 937

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

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

WWW.HOLTHAUS.NL

Raamdesign

O
H
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Witte Pellets DIN+ EN+/A1
• Aswaarde: <0,5%

• 5.4 KW/H/Kg

• Houtsoort: Naaldhout

€5,40 VOLLE PALLET 975kg
€325 (EXCL. VERZENDING)

Bruine Pellets DIN+
• Aswaarde: 0,7%

• 4.7 KW/H/Kg

• Houtsoort: Meranti, Eiken, Vuur

€4,90 VOLLE PALLET 990kg
€295 (EXCL. VERZENDING)

Bij afname van een pallet, 
gratis aszuiger 800W
t.w.v. € 45 euro!

Maximaal één actieartikel
per woonadres. Zolang de
voorraad strekt.Nat

BUSTOTAAL
Het Aanleg 21 • 9951 SJ Winsum • 0595 252 140

ALBERT EINSTEINLAAN 9/9A

9615 TE KOLHAM (HOOGEZAND)

TELEFOON: 0598 - 35 22 72

INFO@CALDAVITA.NLWWW.CALDAVITA.NL

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

WIJ ZIJN DEALER VAN DIELLE,  
DIELLE HEEFT EEN  

AANTAL PRACHTIGE MODELLEN  
VOOR ELK INTERIEUR EN DIVERSE  

MOGELIJKHEDEN ZOALS PELLET-CV
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Voor mij is het Code Rood
Verslag van een ooggetuige:

Het is 28 augustus 2018: Met z’n vijven 
stappen we in Delfzijl uit de trein:
“Geen problemen hier. Een paar bejaarden. 
Dat is alles,” klinkt het naast ons in de 
portofoon. Een ijverige politieman doet z’n 
werk. We lijken kennelijk ouder en ongevaar-
lijker dan we zijn. Na wat streng bewaakte 
toespraken, lopen we met enkele honderden 
medestanders onder de vrolijke klanken van 
muziek en zang richting Farmsum, naar het 
NAM-tankenpark voor aardgascondensaat.
Daar zullen vredelievende demonstranten uit 
heel Europa ons opwachten met dans, spel, 
muziek en zang. Een podium om uiting te 
geven aan onze onrust over klimaat,  
fossiele energie en/of gevolgen van de 
gaswinning. Het blijkt een gemêleerd, maar 

alleszins vrolijk en vriendelijk gezelschap.  
Zit geen kwaad bij, zou je zeggen. Sommi-
gen hebben er al enkele dagen in Leermens 
opzitten. Dagen van vreedzame voorberei-
ding en de-escalatie trainingen. Vrienden 
spreken over ‘Leermens’ van een ‘gezellig 
zomerkamp.’

Op weg naar het tankenpark wordt de sfeer 
al grimmig. Er rijdt constant een goed ge-
vulde politiebus naast ons, half in de berm, 
half op de weg. Wat in Farmsum onmiddellijk 
opvalt: een grote overmacht aan politie. ME, 
hondenwagens, motorescorte, camerawa-
gens, pantserwagen. Vanaf de rotonde in 
Farmsum slaat de schrik ons in de benen: 
een compleet leger staat ons op te  

wachten. Camera’s houden iedereen door-
lopend in de gaten. Tussen demonstranten 
wordt eten en drinken gedeeld. Muziek van 
liveoptredens klinkt uit de speakers.  
Sommigen dansen. Het lijkt of de jaren 
60 herleven. Plotseling doet de politie tot 
mislukken gedoemde pogingen om met on-
verstaanbare boodschappen mensen bij de 
omheining vandaan te sturen. Daar hangen 
actievoerders nog wat extra spandoekjes 
(50x50) op, die ijverige demonstranten  
hebben meegenomen. Uit m’n rechteroog-
hoek zie ik mannen met aangelijnde  
honden komen aanlopen om actievoerders 
bij de omheining van het tankenpark weg te 
jagen. Ze moeten op afstand van de  
hekken blijven en doen dat keurig na enig 
morren. Een cordon van politiemensen 
positioneert zich met de omheining als 
rugdekking, de honden dreigend aan de lijn, 
tegenover de zingende en jellende mensen 
die zich met elkaar rustig tussen de spoor-
rails hebben genesteld. Op het moment dat 
ik wil vertrekken, slaat de vlam in de pan. 
Niemand weet waarom, al rechtvaardigt de 
politie het optreden achteraf met ‘een drei-
gende situatie’ en woorden als ‘oprukkende 
demonstranten.’ Ik heb ze niet gezien. Een 
jongedame, zittend op de grond, krijgt het 
zwaar te verduren. Een jeugdig uitziende 
politieman mept al z’n agressie op illegale 
wijze uit z’n lijf, het vuur in z’n ogen. Een 
demonstrante wordt gewond afgevoerd. 
Verscheidene actievoerders hebben zinloos 
rake klappen moeten incasseren. Wat – ook 
voor mij – begon als een feestelijke demon-
stratie, eindigt in een ridicule veldslag op de 
vierkante meter. 

Mijn conclusie wordt andermaal bevestigd: 
Voor mij is het Code Rood.

Democratie? 
Dit is niet meer mijn overheid. Dit is niet mijn 

rechtsstaat. Dit lijkt op willens en wetens je 

(on)gelijk (laten) bevechten. Trouwens, met 

democratie heeft de gas- (en olie)winning al 

lang niets meer te maken. Van alle Kamer-

debatten die ik heb bijgewoond, lag altijd de 

uitslag tevoren al vast. En ook in al die de-

batten die ik op de televisie heb gevolgd, zie 

ik maar één patroon: niet de gelijkhebbers 

in onze democratie krijgen hun gelijk, maar 

de dragers van de macht. Niet argumenten 

tellen en worden uitgewisseld, maar het getal 

van de toevallige meerderheid, de helft + 

1! En dan ook nog van 150 mensen waar-

van zeker 100 het dossier niet kennen. Het 

politieoptreden is van die ‘democratie’ slechts 

een exponent. Gevoed door valse (figuurlijk 

en letterlijk) informatie van de AIVD, die 

vredelievende demonstranten op voorhand 

intern aankondigt als ‘extremisten.’ Gevoed 

door burgemeesters die als verantwoordelijke 

voor ‘openbare orde’ verkeerde beslissingen 

nemen. Gevoed, wellicht, door verkeerde poli-

tieorganisatie en eigen psychische problemen 

die ze afreageren op... Gevoed ook (?) door 

de regionale omroep die doorlopend de vraag 

aan de aanwezige verslaggever stelt: “Is het 

daar nog rustig?... Het verwachtingspatroon 

is helder en goed nieuws is nog steeds geen 

nieuws. Weken voordat de demonstratie zou 

plaatsvinden, gonsde het in politiekringen 

al van de geruchten. “Ik zou die dag maar 

vrij nemen,” of “Zorg dat je daar niet bij zit,” 

schijnen de mannen en vrouwen onderling 

gewaarschuwd te hebben. Code Rood binnen 

de politie dus. Op voorhand al. Heel beden-

kelijk, allemaal. Ook voor mij blijft het Code 

Rood. Dankzij ‘onze’ overheid.

Martin

Ook met Burgerlijke Ongehoorzaamheid kan Groningen winnen
Wat heeft Groningen aan de  
Code Rood actie?
Dat was al maanden vóór eind augustus de 
vraag die een bonte verzameling klimaat-
activisten en Groningse oudgedienden 
uit het gasverzet zich stelden. Het mocht 
geen eenmalige invasie van klimaatacti-
visten worden, het moest Groningen een 
blijvend voordeel opleveren. Of dat gelukt 
is moet nog blijken. Het politieke effect 
van eenmalig actievoeren is beperkt. De 
actie van 28 augustus heeft wel aange-

toond dat goed georganiseerde burgerlijke 
ongehoorzaamheid een machtig wapen 
is. De NAM zag zich gedwongen de hele 
week een vitale installatie te sluiten en 
een enorme operatie op te zetten om de 
stroom aardgascondensaat naar Farmsum 
om te leiden. En achter de schermen was 
er paniek bij NAM en autoriteiten. Dat was 
overduidelijk te merken aan de overdreven 
grote politie-inzet en de extra bewaking bij 
tal van installaties van de NAM. Dat toont 
aan dat burgerlijke ongehoorzaamheid voor 

Groningen hetzelfde kan doen als een sta-
kingsactie voor een vakbond. Het geeft je 
een middel in handen om je tegenstander 
te dwingen een fatsoenlijk bod te doen aan 
de onderhandelingstafel. Ik zag op actie-
trainingen en op de blokkade zelf ook de 
hoop bij de Groningers weer opbloeien. Een 
psycholoog met veel gedupeerden als klant 
beschreef het als therapeutisch; eindelijk 
van die machteloosheid af. Het heeft ook 
laten zien wat het waard is om bondgeno-
ten buiten Groningen te hebben. Waar de 

media moeilijk deed over al die buitenland-
se activisten zie ik Duitse en Belgische 
consumenten van Groningen gas die het 
Groningse verhaal verder vertellen. Ik hoop 
vooral dat Groningen de smaak te pakken 
heeft. Zeker voor het afdwingen van een 
ruimhartig schadeherstel en grootschalige 
versterkingsoperatie, kon burgerlijke onge-
hoorzaamheid wel eens broodnodig zijn.

Peter Polder, betrokken bij de organisatie 

van de Code Rood actie

Verdwenen vertrouwen
Pieta Ettema

Wij eisen ons recht
Geachte Kamerleden, opnieuw wilt u bewo-
ners in deze regio raadplegen. Een gênante 
en beschamende vertoning wat mij betreft.  
Alsof u niet weet dat de schadeafhandeling 
stokt, dat de minister de beloofde verster-
king van onveilige woningen heeft stopgezet; 
alsof u niet weet dat wij in onacceptabele 
onzekerheid leven, dat niet alleen onze 
woningen, ons gebied, maar ook wijzelf 
inmiddels beschadigd zijn. Dat er gekrakeel 
is rond een spooklijst van 1500 onveilige 
woningen, dat er getraineerd wordt door 
voortdurend onderzoek op onderzoek te sta-
pelen. Alsof u niet weet dat nieuwe organi-
saties vooral bezig zijn zichzelf op het schild 

te tillen, dat oplossingen niet van de grond 
komen, dat de onafhankelijke raadsman 
Leendert Klaassen zich zorgen maakt over 
hoe er met mensen wordt omgesprongen.

Alsof u niet weet dat bewoners nauwelijks 
in beeld zijn, dat het nauwelijks gaat om 
de veiligheid maar allereerst om kostenbe-
sparing zoals professor Bröring deze week 
naar buiten bracht, dat bewoners hun gelijk 
voor de helsdeuren weg moeten slepen, 
dat uitspraken van de rechter, zelfs in hoger 
beroep, door de NAM niet worden uitge-
voerd, dat bewoners daar letterlijk doodziek 
van worden. U weet dat de gaskraan nog 

lang niet dicht is, hoewel in actualiteitenru-
brieken en elders de indruk gewekt wordt 
dat dat wel zo is. U weet dat we ook het 
komende jaar nog niet op een veilig niveau 
van winning zitten. U weet dat velen moede-
loos, murw en zwaar getraumatiseerd raken. 
Ik hoef het niet op te sommen. U weet het 

donders goed. Hou op met gegoochel met 
cijfers, lijsten en vage en onrealistische 
toekomstvisies. Het gaat om het nu waarin 
per direct beloofde maatregelen en gedane 
beloftes over de versterking ten uitvoer ge-
bracht moeten worden. U weet dat donders 
goed. Wij eisen ons recht.

Verdwenen vertrouwen
“Tot in mijn botten aangetast doordat  
mijn veiligheid in één klap weg was”
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GENOEG =

Verdwenen vertrouwen 
Bea Blokhuis

Dit is mijn overheid niet meer
Mijn overheid die weet dat wij, Groningers, in onveilige huizen leven, maar die verster-
kingsplannen on hold zet. Dat is mijn overheid niet meer. Mijn overheid die de schade-
afwikkeling vanuit het moeras van de NAM naar het drijfzand van de TCMG leidt. Dat is 
mijn overheid niet meer. Mijn overheid die in een nieuwe mijnbouwwet van Groningers 
tweederangs burgers maakt. Dat is mijn overheid niet meer. Mijn overheid die de jeugd 
van kinderen willens en wetens door onzekerheid en onveiligheid laat overschaduwen. 
Dat is mijn overheid niet meer. Mijn overheid die politie en ME op mij afstuurt bij een 
vreedzame demonstratie. Dat is mijn overheid niet meer. Mijn overheid die financiën al 
jaren boven mensen zet. Dat is mijn overheid niet meer. Mijn overheid die mij cynisch 
heeft gemaakt en mogelijk radicaal en destructief in plaats van vol vertrouwen, toe-
komstgericht en opbouwend. Mijn overheid? Wat is dat? Wil ik het nog wel weten?
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GENOEG:
Impressie van een bewogen actieweek

Code 
rood
zummeroavend ien Delfziel
bekenden treffen nkander
proaten ook mit aander lu
over eerdbevens en klimoat
tousproaken worden holden
trommels loaten zok heuren
achter meziek aan lopend,
van Delfziel tot aan Faarmsom tou
zitactie bie tankenpaark
poar honderd man op de bain
gain vrachtwoagen mag der deur
plietsie is der mit aan
ook doar worden wie touproat
haardoet klinkt t Grönnegs Laid
plietsievolk komt om ons tou
woapenstokken kommen deel
ien verbiestern weerom noar hoes
ik bin der slim mit aan, ie ook?

JJS-augustus ‘18
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Sterk in de regio
• Bouwmaterialen en zaagservice  
• Vloeren en deuren
• IJzerwaren
• Machines en gereedschappen
• Verf en toebehoren
• Werk- en vrijetijdskleding
• Diervoeding
• Tuinmachines
• Verhuur en servicewerkplaats

LagelandPelletkachel

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

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

Dealer van de betere pelletkachel

Vragen over aardbevingsschade? 
Onze experts staan voor u klaar: 

Mr. Arnold Gras 
050 - 544 53 86 

Mr. Corina Bouwman 
050 - 544 53 84 

Bezoekadres: Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen 
050 - 313 64 16   ■   www.benkadvocaten.nl 

SCHADE-EXPERTISE & ADVIES
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Nog 12 jaar gaswinning-met-aardbevingen:

WETEN of GOKKEN?
Langdurige en omvangrijke gaswinning 
leidt tot woningschade, veiligheidsri-
sico’s, stress en veel ellende. Zeker 
in Groningen, zoveel is overduidelijk 
geworden. Voor de komende jaren weet 
niemand hoe groot de risico’s zijn. 

Geologen niet, de NAM niet, KNMI, SodM, 
TNO en NEN niet. En dus ook de minister 
niet, de Tweede Kamer niet, de media niet 
en NCG, CVW, Gasberaad en GBB niet. En 
al helemaal: WIJ niet, de inwoners van het 
aardbevingsgebied. Wat er echt in de bodem 
onder ons gebeurt en nog zou kunnen 
gebeuren als gevolg van de gas- en zoutwin-
ning, de bodemdaling en de veranderende 
waterhuishouding weet eigenlijk niemand 
precies. Na 55 jaar gaswinning en 27 jaar 
aardbevingen zijn de deelnemers in het Gro-
ningse speelveld het echter over één ding 
wel eens: de gaswinning moet nu zo snel 
mogelijk naar ‘nul’. Tenminste...

Prof. dr. Charles Vlek, emeritus hoogleraar 
omgevingspsychologie en besliskunde (RUG),  
heeft alle aardbevingsgegevens uit de periode 
1991-2018 nog eens doorgerekend en op een 
rij gezet. Hij publiceerde daar deze maand (6 
oktober) over in het blad “Milieu” het lijfblad 
van de Vereniging voor Milieuprofessionals. 

Belangrijkste conclusies
Eerste conclusie is dat er sinds 1991 per 
vaste hoeveelheid gaswinning (10, 20 of 30 
miljard kuub) steeds meer bevingen zijn opge-
treden. Het ondergronds gasreservoir werd dus 
steeds gevoeliger voor verdere drukverlaging. 
De tweede belangrijke conclusie is: “In alle 
uitkomsten van onderzoek zitten grote onzeker-
heidsmarges.” Kortom: we weten nog heel veel 
niet (zeker). Daardoor zit er volgens Vlek onver-
mijdelijk nogal wat ‘elastiek’ in beleidskeuzes: 
het blijft toch deels ook gokken. De minister 
kan dus maatregelen nemen die overmatig be-
schermend zijn (b.v. te veel versterken), maar 
ook maatregelen die in de toekomst tot ramp-
zalige uitkomsten kunnen leiden (bijv. te veel 
gas winnen). Maar, voegt Vlek toe, op grond 
van vele gegevens uit allerlei onderzoeken mag 
met enige zekerheid worden aangenomen dat 
“lagere gaswinning Groningen langzaam veiliger 

maakt.” Zijn statistische analyse wijst uit dat 
verminderde gaswinning zal leiden tot minder 
en veelal zwakkere bevingen, zonder dat af en 
toe een zwaardere beving kan worden uitgeslo-
ten. Over de komende twaalf jaar als geheel 
kunnen ruwweg nog 75 bevingen met tenmin-
ste kracht 1,5 op de schaal van Richter worden 
verwacht, waarvan acht à negen met tenminste 
kracht 2,5. De statistisch geschatte kans op 
een beving met magnitude rond 4,5 bedraagt 
de komende jaren ongeveer 0,02 (“eens per 
50 jaar”) aflopend naar 0,005 omstreeks 2023 
(“eens per 200 jaar”).

“We weten nog heel veel niet”

Even wachten op minder risico
De gaswinning en daarmee ook de risico’s ne-
men pas aanmerkelijk af wanneer vanaf 2022 
de beloofde stikstoffabriek in Zuidbroek volop 
gaat draaien om buitenlands (hoogcalorisch) 
gas op Groningen-kwaliteit (laagcalorisch) te 
brengen. Daar staat tegenover dat we in 2022 

(als alles meezit!) nog steeds 12 miljard m3 
gas uit Groninger bodem (moeten) halen. En in 
de jaren daarvoor zelfs tot 20 miljard kuub, ze-
ker bij koude winters. Dus een forse risicover-
mindering zal nog even op zich laten wachten. 
Wordt het ‘afbouwscenario’ van de minister 
gevolgd, dan wordt de gaswinning in Groningen 
niet eerder dan in 2030 stilgelegd. De risico’s 
voor Groningen zijn ook daarna nog (lang?) niet 
verdwenen, meent SodM, het Staatstoezicht op 
de Mijnen: “Ook na beëindiging van de produc-
tie zal de kans op enkele bevingen, waaronder 
mogelijk zwaardere, nog blijven bestaan.” Dit 
lijkt alarmerend. Vleks statistische analyse 
over 1991-2018 rechtvaardigt niettemin de 
conclusie dat de ondergrond na beëindiging 
van de gaswinning binnen enkele jaren weer 
rustig zal worden. In de eerste alinea schreven 
we al: niemand weet hoe groot de risico’s echt 
zijn.

[Tijdschrift ‘Milieu’ is te bekijken via https://
www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu.]

500 miljard kuub: een uitdaging?
In zijn artikel voor ‘Milieu’, uitgave van de Vereniging voor Milieuprofessionals, snijdt 
dr. Charles Vlek ook een heikel punt aan: “Er blijft straks naar schatting meer dan zo’n 
500 miljard kuub aardgas onder Groningen in de grond zitten. Dat is nog altijd heel 
veel. Is het voor de langere termijn niet een uitdagende beleidsvraag of en hoe het 
Groningenveld zo nodig bescheidener en langduriger zou kunnen worden geëxploiteerd, 
zonder massale woningversterking (ontwrichtend, duur!), met vermijding van zorgwek-
kende gebouwschade en met aanvaardbare veiligheidsrisico’s? Of is dat na ‘Zeerijp-3.4’ 
politiek niet meer haalbaar?”

Charles Vlek: "Onafhankelijke 
onderzoekers nodig"
“Het onderzoek over ‘Groningen’ wordt gedomineerd door natuurwetenschappers en 
technologen die vaak al een langdurige relatie met de rijksoverheid hebben. Alles wat 
in recente rapporten is verschenen zou eens diepgaand en kritisch moeten worden 
doorsproken en getoetst door onafhankelijke deskundigen.”

Reductie ver-
sterking slechts 
na reductie gas-
winning
“De logisch te beredeneren matiging 
van de groots opgezette verster-
kingsoperatie zal maatschappelijk 
aanvaardbaar zijn voor zover het kabinet 
hard maakt dat de gaswinning vanaf 1 
oktober 2018 geleidelijk omlaag gaat 
naar hooguit 12 miljard kuub in 2022 
en vervolgens verder naar praktisch nul 
in 2030.”

Column Tekst: Peter Kodde-Milieudefensie

De gaskraan gaat tergend 
langzaam dicht 
Het is nog maar 5 jaar geleden. Ondanks een zware aardbeving draaide de NAM de gas-
kraan vol open. Ondanks de zware schade sprak de rest van het land over wat scheur-
tjes. Gedupeerden werden van het kastje naar de muur gestuurd en het verzet tegen 
de gaswinning was versplinterd. Wie toen sprak over het dichtdraaien van de gaskraan 
werd – ook in Groningen – vol ongeloof aangekeken. Het stoppen van de gaswinning 
leek onvoorstelbaar. De NAM en Economische Zaken leken een machtig en onwrikbaar 
bastion. Niettemin hebben vijf jaar fakkeloptochten, kabaal maken in de media, keer op 
keer op politici inpraten, rechtszaken en acties er nu toe geleid dat – na weer een zware 
aardbeving – een VVD-minister met een Shell achtergrond niet anders kon dan aankondi-
gen de gaswinning te gaan afbouwen. Een overwinning voor het Groninger gasverzet. 

Daarmee zijn we er niet 
Minister Wiebes heeft mooie beloftes gedaan, die ervan uitgaan dat de Belgen, Duit-
sers, 200 Nederlandse fabrieken en 7 miljoen huishoudens in Nederland hun best 
gaan doen om zo snel als mogelijk minder aardgas te gaan gebruiken. En dat de stik-
stoffabriek in Zuidbroek op tijd afgebouwd is. Hij heeft geen plan B. En dus wordt het 
weer goed opletten wat er gebeurt. Mijn ervaring is dat verzet een kwestie is van lange 
adem. Wiebes moet aan zijn beloften worden gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat 
het Groningers en hun bondgenoten gaat lukken. Maar dat zal nog steeds niet vanzelf 
gaan. Daar zal nog heel wat lobbywerk, protest en rechtszaken voor nodig zijn. 

Gronings Perspectief 
met drie jaar verlengd
De Nationaal Coördinator Groningen heeft 
besloten het onderzoek Gronings Perspectief 
met drie jaar te verlengen. Het gaat om een 
onafhankelijk onderzoek waarin de ontwikke-
lingen in de gezondheid, het veiligheidsgevoel 
en het toekomstperspectief van Groningers 
worden gevolgd. Evenals in de eerste fase 
wordt ook de komende jaren gebruik gemaakt 
van een bewonerspanel van Groningers. Het 
panel van Gronings Perspectief wordt daarbij 
samengevoegd met het Groninger Panel van 
het Sociaal Planbureau Groningen, zodat de 
krachten van beide panels worden gebundeld. 
Ook wordt hiermee voorkomen dat Groningers 
onnodig veel verzoeken ontvangen voor deel-
name aan onderzoeken.

Impact versterkingsoperatie
Naast het panelonderzoek zal in de tweede 

fase van het onderzoek ook aandacht zijn voor 
constructieve samenwerking tussen bewo-
ners en instanties: waar komt die goed van 
de grond en wat kunnen we daarvan leren? 
Ook wordt speciaal aandacht besteed aan de 
impact van de versterkingsoperatie op de be-
volking. Tenslotte krijgen kinderen en jongeren 
meer aandacht in dit vervolgonderzoek. Het 
onderzoek loopt tot eind 2020. In opdracht 
van de Nationaal Coördinator Groningen werk-
te de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2016 
aan het onderzoek Gronings 
Perspectief. Het onderzoek is begin 2018 
afgerond. Het onderzoek leverde tot nu 
toe een goed beeld op van de omvangrijke 
maatschappelijke impact van de problematiek 
rondom gaswinning voor zaken als de ervaren 
veiligheid, waargenomen onrecht en ook voor 
de gezondheid. 

https://www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu
https://www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu
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Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen www.bauhaus-nl.com

Soms sta je voor een klus, die net iets te uitdagend is. Of je kunt je tijd gewoon beter 
gebruiken. In dat geval roep je gewoon onze hulp in. Wij schakelen gespecialiseerde 

bedrijven uit de regio in en samen zetten we onze schouders eronder. Of het nu om een 
nieuw plafonnetje gaat, wanden stuken, of een complete badkamerrenovatie.  

Alles in goed overleg natuurlijk, want het blijf jouw klus!

Wij helpen een handje mee

Onze montageservice
Laat ons jouw klusproject uitvoeren – betrouwbaar en professioneel

BAUHAUS begrijpt heel goed dat niet iedereen de kennis of de tijd heeft om zelf te 
monteren en te installeren. Kun je wel wat hulp gebruiken? Dan bieden wij die. In 
samenwerking met gespecialiseerde bedrijven zorgen wij dat de producten die je 
bij ons hebt gekocht, netjes, veilig en professioneel geïnstalleerd en gemonteerd  
worden. Zo hoef jij alleen nog maar de materialen te kiezen. Wij doen de rest.

De voordelen:
• Wij installeren en monteren voor een vaste prijs.
• Na advies/inspectie ontvang je van de montagecoördinator  

een gedetailleerde en vrijblijvende all-in-offerte.
• Volgens afspraak, netjes, betrouwbaar.
• Eén contactpersoon voor alle werkzaamheden.
• 5 jaar BAUHAUS-garantie.
• Eén factuur.

Voor onze montageservice werken wij samen 
met lokale klusbedrijven. Wij coördineren de 
klus  en je krijgt van ons 5 jaar Bauhaus- 
garantie voor de montagewerkzaamheden.

Bijvoorbeeld laminaat of PVC-vloer leggen 
Het deskundig leggen van een bij BAUHAUS gekochte click-laminaatvloer 
(PVC), op een geschikte vlakke ondergrond, in een rechthoekige ruimte. 
Minimale oppervlakte 15 m². Kleinere oppervlakten of het aanbrengen 
van dampremmende fo-
lie, ondervloer, plinten en 
overgangsprofielen tegen 
meerprijs mogelijk.

Montage laminaat-/PVC-vloer

10,-Per m2

Meer info en de brochure vind je op: www.bauhaus-nl.com/montageservice

www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!
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Verdwenen vertrouwen
“Hier sta ik. Helemaal alleen.  Alleen. 

Vechtend om de waarheid boven tafel te 
krijgen, maar de overheid vecht om juist 

de waarheid niet boven tafel te krijgen Ze 
geven gigantische bedragen uit om ons, 

gedupeerden, te laten zakken, Moeten wij 
de overheid dan respecteren? Hier sta ik 

alleen, helemaal alleen.  Alleen!”

Verdwenen vertrouwen 
Josie Borger

Tien pijnpunten
1) Ik erger mij eraan dat we elk jaar weer in de herfst een stuk van dezelfde deur moe-
ten afzagen omdat hij anders te veel gaat klemmen.
 
2) Het stoort mij dat er al heel veel mensen langs zijn geweest voor onderzoek, wat dan 
vervolgens blijft liggen.

3) Ik vind het erg dat er zo’n geldverslindende bureaucratie rondom de gasbevingen is 
ontstaan. Laat de bewoners het met elkaar regelen, dat is vast goedkoper en sneller.

4) Het doet mij pijn dat er voor de vleermuizen die om en in het huis wonen wel aan-
dacht is en een oplossing wordt bedacht, maar niet voor de mensen die hier wonen.

5) Ik erger mij eraan dat er al verschillende keren onderzoek is gedaan naar de bodem 
en het huis, maar dat dat vervolgens ergens in een la belandt.

6) Wat mij stoort zijn de beloftes van minister Wiebes die hij toch niet waar gaat ma-
ken: we worden aan het lijntje gehouden. Je kan van minister Kamp zeggen wat je wilt, 
maar duidelijk was hij wel.

7) Waar ik me over verwonder is het eindeloze gepolder en gepalaver. Praatjes vullen 
geen gaatjes en geen woorden maar daden en eindelijk eens de handen uit de mou-
wen.

8) Het ambitieniveau ligt laag, er gebeurt niks, maar soms wil men weer veel te veel 
omdat nu ineens alles tegelijk moet: had dat eerder bedacht. De Club van Rome 
schreef al in 1972 dat de fossiele bronnen eindig zijn. 

9) Het raakt mij persoonlijk dat alle scheuren die in 2015 gerepareerd zijn, nu opnieuw 
verschijnen. Het was een flinke verbouwing, we hebben maanden met een muur ge-
woond die eruit lag, maar dat was lang niet afdoende. Het huis breekt nu in tweeën en 
het achterste gedeelte zakt de grond in.

10) Schandalig vind ik het dat wij na de vakantie ons huis niet meer fatsoenlijk binnen 
konden, want de deuren waren verzakt. Door de droogte wordt de schade nog sneller 
groter, en de schadeafhandeling ligt nu al tijden stil. Wanneer wordt dit voortvarend 
aangepakt?

Verzamelde cartoons van Pluis nog verkrijgbaar

Aardbevingsellende met 
‘een lach en een traan’
De gevolgen van de gaswinning voor de Groningers zijn enorm en raken de Gronin-
gers in het hart. Zo laat het boek ‘Het is Pluis in Groningen’ zien, met illustraties 
van de cartoonist Pluis. 

De Groninger Bodem Beweging wil met dit boek iedereen met ‘een lach en een traan’ ken-
nis laten maken met de ellende die de aardbevingen in de Groninger samenleving veroor-
zaakt. De GBB besteedt de opbrengst van het boek aan de Stichting Recht voor Groningen 
die de juridische kant voor gedupeerden van de gaswinning ondersteund. 

Dus help jezelf en ons mee!
Het boek is een prima presentje om familie, vrienden en bekenden in Nederland mee te ver-
rassen en hen kennis te laten maken met de gevolgen van de gaswinning voor Groningen. 
Gas waar we heel Nederland mee verwarmen. En het hoort op de tafel bij iedere Groninger. 
Voor een goed doel. Laat aan iedereen zien voor welke uitdagingen we samen staan.  
Het boek wordt thuisbezorgd voor € 12,50 (inclusief verzendkosten) en is online te bestel-
len via https://www.profiel.nl/pluis.

- Het is Pluis in Groningen -

Groninger Bodem Beweging & Uitgeverij Profiel

https://www.profiel.nl/pluis
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Eigen initiatief: aangrijpend 
verhaal uit Kantens
Twee inwoonsters van Kantens nemen 
sinds 2017 deel aan het programma 
‘Heft in Eigen Hand’, een programma 
dat inmiddels is omgedoopt tot ‘Eigen 
Initiatief’, wel versterken doch regie 
in eigen hand houden. In het program-
ma trekken zij samen op. Eén huis is 
betrekkelijk recent nieuw gebouwd op 
een bestaande huiswierde; het andere 
huis is eeuwenoud en staat op een 
uitloper van de Kantster wierde.

Aarzelend begin
Na een wat aarzelend begin, werden beide 
huizen en de grond eromheen grondig ge-
inspecteerd: een 3D-scan van het gehele 
huis werd gemaakt, op grond waarvan dit 
virtueel kan worden weergegeven en ge-
analyseerd. Een speciale rijdende machine 
analyseerde de ondergrond: welke lagen 
(klei, zand, veen) bevinden zich op welke 
diepte. Ook vanaf het terrein werden foto’s 
gemaakt voor een 3-D scan. Beide huizen-
bezitters wachten nog op het verstrekken 
van de afbeeldingen die op grond van de 
diverse scans zijn gemaakt. 

Na een eerder bericht dat het programma 
pas op de plaats maakte werd in septem-
ber duidelijk dat het initiatief doorgaat. Ter-
wijl de bewoonster van het oude huis nog 
wacht op een uitnodiging om te worden 
ingelicht over de bevindingen van het on-
derzoek, werd het advies over het nieuwere 
huis aan de bewoonster meegedeeld. Pas 
toen kreeg ze de documenten behorend 
bij het advies ter inzage. Het was correcter 

geweest om het rapport van tevoren toe te 
sturen. Dan was ook zij ook zij in de gele-
genheid geweest om zich erin te verdiepen 
en eventueel deskundig advies in te win-
nen. Hiermee zou de gelijkwaardigheid van 
de gesprekspartners zijn gegarandeerd, 
hetgeen nu niet het geval was.

Vernietigend advies
De inhoud van het advies over de be-
stendigheid van haar huis was nagenoeg 
vernietigend. Het huis kon niet blijven 
staan, het was knullig gebouwd en alge-
heel onbestendig. De inwoonster, hogelijk 
verbaasd over zo’n oordeel over een toch 
degelijk gebouwd huis, vroeg naar de ach-
tergrond van het advies. En toen bleek ….. 
dat de adviseurs waren uitgegaan van een 
bouwwijze die helemaal niet heeft plaats 
gehad. Bij alle kostbare onderzoeken had 
niemand ontdekt dat de werkelijke bouw 
niet conform de tekening is geweest. De 
aannemer had een eigen wijze van bouwen 
die veel meerwaarde had ten opzichte van 
de toenmalige bouwtekening. Gelukkig wist 
de eigenares van het huis dat wel, maar de 
adviseurs hadden zich gebaseerd op een 
verouderde tekening die op het gemeen-
tehuis lag, een tekening die een niet te 
handhaven gebouw heeft opgeleverd. Die 
tekening was kennelijk voor de adviseurs 
van veel meer betekenis dan de resulta-
ten van het recente grondige onderzoek. 
Uiteindelijk resultaat is dat alles opnieuw 
moet worden gedaan, waarmee weer een 
element wordt toegevoegd aan de onzeker-
heid over wat de toekomst in petto heeft.

Een mini sondeerrups is licht en compact sondeermaterieel waardoor 
de beperkte toegankelijkheid van het perceel, bijvoorbeeld door een 
zachte bodemgesteldheid of bij nauwe doorgangen, geen probleem is. 
De unit wordt zowel voor het rij- als voor het sondeergedeelte 
hydraulisch aangedreven.

■■ Geschikt voor slecht bereikbare 

plekken

■■ Verankering met grondankers of 

keilbouten in beton

■■ Niet geschikt voor asfalt

■■ Benodigde reactiekracht wordt aan 

tijdelijk in de bodem te installeren 

grondankers ontleend

■■ Transport met 4 x 4 aangedreven 

vrachtwagen (Tor 13)

Met deze unit kan elk type sondering 

worden uitgevoerd.

Uitgebreide informatie over de diverse type 

sonderingen is analoog opvraagbaar en 

digitaal beschikbaar op de website.

EQUIPMENT FLYER

COMBINATIE WEERSTAND EN 
WRIJVING GEEFT INZICHT
Door een stalen conus met een constante 

snelheid de grond in te drukken wordt de 

gronddruk (conusweerstand) en de wrijving 

(plakkerigheid) gemeten. Door de 

parameters naast elkaar te plaatsen kan het 

onderscheid in grondsoorten worden 

afgeleid. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig 

worden afgeleid op welke diepte zich 

draagkrachtige zandlagen bevinden of hoe 

dik een samendrukbaar pakket exact is. De 

maximale haalbare sondeerdiepte hangt af 

van de bodemcondities.
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Geschikt voor slecht bereikbare plekken.

Transport met 4 x 4 aangedreven truck.

FUGRO
MINI SONDEERRUPS NL-CPT-09

Stut-en-Steun voor gratis 
hulp & ondersteuning
Stut-en-Steun is een onafhankelijk 
bewonerssteunpunt voor iedereen die 
schadelijke gevolgen ondervindt van 
de mijnbouwactiviteiten in de provincie 
Groningen. Stut-en-Steun is in 2016 
opgericht door de Groninger Bodem 
Beweging en het Gasberaad. 

Stut-en-Steun biedt gratis professionele hulp 
en ondersteuning in alle processen inzake 
mijnbouwschade. 

Uitbreiding team Stut-en-Steun
De medewerkers van Stut-en-Steun brengen 
ieder hun eigen expertise mee: maatschap-
pelijk werk, juridische achtergrond, bouw-
kunde, ervaringsdeskundigen en recent is 
het team uitgebreid met een collega met 
kennis van hypotheken & verzekeringen. Met 
al deze expertise in eigen huis is Stut-en-
Steun breed inzetbaar.

De versterking / schadeafhandeling TCMG  
Heeft u te horen gekregen dat uw woning 
versterkt of zelfs gesloopt moet worden?  
Wilt u nieuwe schade melden bij de TCMG 
of vraagt u zich af hoe u een zienswijze 
moet schrijven? Stut-en-Steun kan u in deze 
situaties begeleiden, alle stappen met u 
doorlopen en inhoudelijk meedenken. Wat 
zijn de aandachtspunten en welke opties 
heeft u? Stut-en-Steun kan u helpen met 
de voorbereiding op gesprekken, gespreks-
verslagen maken en meedenken wat de 
volgende stap kan zijn.

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk
“Wij zijn niet akkoord gegaan met het aan-
bod van de NAM en hebben ons aangemeld 
bij de Arbiter. Wij hebben geen idee hoe 

dat in zijn werk gaat, kan Stut-en-Steun ons 
daarbij helpen?” Het antwoord op deze vraag 
is: “Ja, daar kan Stut-en-Steun u bij hel-
pen!”Zo nodig kan Stut-en-Steun samen een 
chronologisch overzicht maken, zodat u, wij 
en (als u dit wilt) de Arbiter Bodembeweging 
inzicht en overzicht krijgen in het verloop van 
uw schadedossier. Stut-en-Steun bereidt u 
voor op de schouw/zitting van de Arbiter Bo-
dembeweging en kan bij de schouw/zitting 
aanwezig zijn, als u dit wenst.

Hoe is Stut-en-Steun bereiken?
Voor alle vragen die te maken hebben met 
mijnbouwschade is er Stut-en-Steun. Tele-
fonisch bereikbaar via 050-2112044 of via 
email welkom@stutensteun.nl. Op werkda-
gen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Elke maandag is er een inloopspreekuur van 
14.00 tot 16.00 uur, op kantoor, Spoorbaan 
1 in Appingedam. U kunt ook bellen voor 
het maken van een afspraak op kantoor of, 
indien nodig, kan een mederwerker van 
Stut-en-Steun bij u thuis komen. Kijk voor 
meer informatie op www,stutensteun.nl. 

Uitbreiding Spreekuren in de Regio
Het team van Stut-en-Steun wil nog beter 
bereikbaar zijn in de regio. We zijn bezig met 
de voorbereidingen van de pilot Spreekuren 
in de Regio, en verwachten in november te 
kunnen starten.Houd onze website 
(www.stutensteun.nl ) in de gaten.

Vacature: Momenteel heeft Stut-en-
Steun een vacature voor een Steun-
punt medewerker. Raadpleeg de 
website voor meer informatie.

Jacqueline Kasemier
Ik woon in een prachtig oud huis in Usquert 
met heel veel geschiedenis. We hebben het 
in twintig jaar helemaal gerestaureerd. Er 

springen nu weer allemaal scheuren in de 
muren. Als u mij nu vraagt wat dat met mij 
doet: helemaal niets! Het schijnt niemand te 
deren dat ons erfgoed op de tocht staat.

Verdwenen vertrouwen 

Hilda Tomas

We worden zo moedeloos
Wij zitten nu bijna 5 jaar in deze aardbevings-
ellende. De rode draad in deze hele ellende 
is dat alles veel langer duurt dan vooraf is 
beloofd. Het schoorsteenverwijderingsproject 
zou 1 jaar duren. Alles met elkaar heeft het 2 
jaar geduurd. Daarna kwam het versterkings-
project. Dat duurt inmiddels al 2 jaar. Ook 
een jaar langer dan gepland. Sinds januari dit 
jaar weten we officieel dat we in een onveilig 
huis wonen. Het is nu september en we 
weten nog steeds niet waar we aan toe zijn 
en hoe het verder moet. Vertrouwen in een 
vlotte afhandeling zonder problemen hebben 
we nauwelijks meer. Niemand kan ons 
vertellen, waarom het zo lang moet duren. 
Straks kunnen we kiezen tussen nieuwbouw 

of verhuizen. Als alles in dit tempo doorgaat 
kan een nieuw huis bouwen wel 10 jaar 
gaan duren.We blijven het liefst op deze plek 
wonen, maar we willen ook rust in ons leven. 
Daarom gaan we misschien toch wel verhui-
zen naar een plek buiten het aardbevingsge-
bied. We worden er zo moedeloos van. 

Verdwenen vertrouwen

mailto:welkom@stutensteun.nl
http://www.stutensteun.nl
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Informatieavond SodM en EZK in Loppersum
Minister Wiebes van EZK laat zich bij 
zijn winningbesluit breed adviseren. 
Het belangrijkste advies wordt door 
de Mijnraad gegeven, die op zijn beurt 
advies krijgt van Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM), TNO, KNMI en NEN.

Na de beving van Huizinge onderzocht 
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in 
2013 hoe er binnen de gaswinning met 
veiligheid werd omgegaan. De belang-
rijkste conclusie was, dat er veel te veel 
macht bij een paar instanties lag, die door 

slechts enkele mensen werden
bestuurd.

Geen voorrang voor veiligheid
De Onderzoeksraad adviseerde om het 
SodM onafhankelijker en zelfstandiger te 
maken. Het SodM is in zijn veiligheidsad-
vies naar de minister zeer duidelijk. Dat 
bleek ook op de informatieavond die op 25 
september in Loppersum werd gehouden. 
Uit het oogpunt van veiligheid wil het SodM 
dat er meer rekening wordt gehouden met 
onzekere factoren. In zijn berekening komt 

het SodM uit op 7200 nog te verstevigen 
huizen. De Mijnraad heeft echter besloten 
dat deze onzekere factoren niet hoeven 
worden meegenomen en er “slechts” 
1500 woningen hoeven worden versterkt. 
Op de informatieavond gaf het SodM aan, 
dat hiermee geen voorrang is gegeven aan 
de veiligheid. Op dezelfde avond, in een 
kamer daarnaast, gaven twee ambtenaren 
van EZK ook een toelichting. Volgens deze 
mannen stond de veiligheid van Groningen 
zoals altijd voorop in het winningsbesluit.... 
Ook de Mijnraad zelf heeft op een techni-

sche briefing in juli vragen beantwoord van-
uit de regio. Op schriftelijke vragen van de 
GBB werd zelfs in september telefonisch 
een toelichting gegeven. Vraag was onder 
meer, of vlakke winning bewezen minder 
aardbevingen tot gevolg heeft. Men zou 
dit uitzoeken. In een vervolgmail heeft de 
Mijnraad laten weten, niet ingericht te zijn 
op het beantwoorden van vragen en dat 
de door ons gestelde vragen dan ook niet 
zullen worden beantwoord. Tot zover de 
transparantie. Blijkbaar ligt er nog steeds 
te veel macht bij een klein clubje.

Vlakke winning: elk nadeel heeft zijn voordeel
Om het gas uit het Groningenveld met 
voldoende druk in de leidingen te krijgen, 
moet de NAM in 1997 compressoren 
plaatsen. De druk van het Groningenveld 
is van 350 bar naar 160 bar gedaald. Het 
gas stroomt nog wel vanzelf naar boven, 
maar door de afnemende druk zal het 
steeds moeilijker worden om het op druk 
in het leidingnetwerk te persen. De com-
pressoren draaien op gas, minder efficiënt 
dan op elektriciteit, maar gas is voor de 
NAM veel goedkoper. Een nadeel van de 
compressoren is, dat er minder gemak-
kelijk op pieken en dalen in de vraag kan 
worden gereageerd.

Aan de “free flow”, het vanzelf naar boven 
stromen van het gas, komt in 2010 een 
einde. Er komen meer en zwaardere compres-

soren, het energieverbruik neemt toe. Ook 
het aantal aardbevingen onder het Gronin-
genveld neemt toe. Zo onrustbarend, dat er 
maatregelen genomen moeten worden. De 
winning moet onder dwang van de rechter 
afnemen. De NAM komt vervolgens met een 
opzienbarende, nieuwe, nergens bewezen 
theorie: vlakke winning. Bij een vlakke, gelijk-
matige winning van het gas zouden er minder 
aardbevingen optreden. Het Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) kan deze theorie niet 
weerleggen en vlakke winning wordt een 
feit in 2016. De Mijnraad beweert in 2018 
met bewijzen te gaan komen, maar laat dit 
achterwege. Volgens schattingen is er voor 
het oppompen van de laatste 650bcm (=650 
miljard m3) minstens 15bcm nodig voor de 
compressoren. Door de vlakke winning wordt 
het Groningenveld nu een constante factor 

in de gaslevering, aangevuld vanuit de kleine 
velden en de gasopslag.

Gasopslag
Omdat er vanwege de compressoren minder 
goed gereageerd kan worden op pieken en 
dalen in de vraag, komt de NAM met een 
oplossing voor de piekvraag: gasopslag. In 
1997 wordt er bij Norg een gasopslag met 
een werkvoorraad van (maximaal) 3bcm 
aangelegd. Tussen 2011 en 2014 wordt de 
opslag uitgebreid tot 5,9bcm en in 2017 doet 
NAM een poging de opslag tot 7bcm uit te 
mogen breiden, ondanks het risico op aardbe-
vingen in de omgeving.

Speculatiegas
De motivering voor de uitbreiding is de moge-
lijkheid om nog beter op pieken in de vraag te 

kunnen reageren. Dat is op zich een legitieme 
reden. Maar voor NAM (en de staat) is het bij-
komende voordeel dat het gas uit de opslag 
niet meer tot de leveringszekerheidstroom 
behoort. Het gas uit de opslag kan in tijd 
van gestegen vraag aan speculanten worden 
verkocht, tegen een op dat moment geldend 
tarief. De Tweede Kamer heeft in de Kamerde-
batten van eind juni zijn zorgen uitgesproken 
over het belastingtarief op dit speculatiegas 
en over de ondoorzichtigheid van de gasstro-
men. Het Groningenveld staat namelijk in 
open verbinding met de opslag. Er zijn zorgen 
over de transparantie in de volumes gas die 
de opslag in en uit gaan. Volgens SodM is er 
geen toezicht op deze gasstromen.

LAMINAAT
GRONINGEN

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

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

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

www.laminaatgroningen.nl

ADVERTENTIES
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Geestelijk verzorgers voor  
ondersteuning van gedupeerden
Vanaf 1 december 2018 zullen twee parttime 
geestelijk verzorgers mensen in het aard-
bevingsgebied ondersteunen bij het (her)
vinden van hun draai in de samenleving. Het 
platform Kerk en Aardbeving heeft de stichting 
Solidair Groningen & Drenthe (SGD) bereid 
gevonden om tijdelijk het werkgeverschap te 
vervullen.

Geen dominees
Veel mensen hebben hun hoofd en buik vol 
van alle problematiek rondom schadeaf-
handeling, compensatie en communicatie. 
Onveiligheid, onzekerheid, verlies, boosheid 
en teleurstelling spelen daarin een prominen-
te rol. Geestelijk verzorgers hebben daar oog 
voor. Ze hebben inzicht in problemen in de 
samenleving en zijn opgeleid om mensen te 
helpen daarmee – strijdvaardig – om te gaan. 

Geestelijk verzorgers zijn geen dominees, 
geen maatschappelijk werkers en geen psy-
chologen. Zij zijn specialisten op het gebied 
van zingeving. In gesprekken sluiten zij aan bij 
de bronnen en de waarden van de gespreks-
partner. Wie daar behoefte aan heeft, wordt 
ondersteund om binnen de eigen context 
(leefomgeving en sociaal netwerk) te werken 
aan veerkracht, weerbaarheid en regie over 
het eigen leven. Het platform Kerk en Aardbe-
ving en de SGD maken deel uit van een brede 
projectgroep uit verschillende maatschappelij-
ke en kerkelijke organisaties. De projectgroep 
heeft in Jitse van der Wal en Melissa Dales 
twee geestelijk verzorgers gevonden die deze 
functie gezamenlijk waar kunnen maken. In de 
loop van het volgend jaar worden de geestelijk 
verzorgers ondergebracht in een zelfstandige 
inter-levensbeschouwelijke stichting. Jitse en 

Melissa zijn voorlopig aangesteld voor een 
jaar met de bedoeling om voor langere tijd ver-
bonden te blijven aan dit initiatief en zo mo-
gelijk op te schalen. Zij zullen zich binnenkort 
nader aan de regio voorstellen en ook hun 
werkwijze en vestigingsplaats bekend maken. 
Diverse landelijke fondsen zoals de Maat-
schappij van Welstand, PIN fonds, Stichting 
Rotterdam, het RCOAK, de PKN Groningen, de 
Doopsgezinde sociëteit en andere kerkge-
nootschappen hebben zich financieel solidair 
getoond met Groningers in nood. Daarnaast 
heeft het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat een substantiële bijdrage geleverd. 
Dat gebeurde nadat de Tweede Kamer een 
motie aannam van mw. Carla Dik Faber (CU). 
Die motie sloot uitstekend aan bij het verlan-
gen in het aardbevingsgebied om de beproef-
de regio ook op dit punt te ondersteunen.

Opinie

We zijn bedonderd
Gewoon bedonderd, jarenlang. En het gaat gewoon verder. De gaskraan is dichtge-
draaid, volgens minister Wiebes. Of bijna dan. Uit de prognoses van Gasunie Trans-
port Services van 2015 (!) blijkt gewoon nog elk jaar de hoeveelheid gewonnen te 
worden als toen voorzien. Nergens een kraan dichtgedraaid. Datzelfde GTS moet in 
de nieuwe mijnbouwwet de minimum hoeveelheid gas vast gaan stellen. 

Diezelfde tabel uit 2015 geeft al aan: tussen 
de 20 en 30 miljard kuub voor komend gas-
jaar. Daar is niks geen gewogen besluit van de 
minister bij nodig, voor Groningen is het een 
gegeven. Maar daar is wel een hele nieuwe 
wet voor gebakken. Zonder een einddatum 
voor de winning. Enkel en alleen de minister 
maakt een “gewogen” besluit. Voor 2019-
2020 zal het nivo tussen 15 en 24 bcm (15 
en 24 miljard m3) liggen. Dat wist het minis-
terie van EZK in 2015 al zonder weging van 
alle huidige risico’s. De geldkraan, ja, die is 
verder dichtgedraaid. De gedupeerden en hun 
belangenorganisaties staan op een zijspoor. 
In de wacht gezet, onwetend, muurvast in de 

regeltjes. Lokale bestuurders stemmen in met 
de mijnbouwwet, die van Groningen een wettig 
wingewest maakt of maken goede sier met 
een fooi van €1,15 miljard voor 10 jaar, een 
schijntje van wat er nodig is om de provincie 
weer op de rails te krijgen. De NAM uit het sys-

teem? Misschien. Maar we hebben iets terug-
gekregen, waar we nog minder verweer tegen 
hebben: onze eigen overheid. Een overheid, 
die nu Russische roulette speelt met onze 
veiligheid. Een overheid die gokt met onze le-
vens. Ons maagzweren, stress, onzekerheid en 
wanhoop bezorgd, terwijl Holland lekker warm 
bij de kachel zit. We zijn bedonderd.

Vertrouwen? Hier geldt de omgekeerde bewijs-
last. Het is er niet. Het komt niet terug. Niet, 
voordat er genoegdoening is gedaan. 

Steekjaar
[gasjaar]

H-gas verrijking
[bcm]

Pseudo-L-gas
[bcm]

Groningengas
[bcm]

2016 10 – 13 20 – 22 20 – 31

2017 10 – 13 20 – 22 20 – 30

2018 10 – 13 20 – 22 20 – 30

2019 10 – 13 20 – 22 20 – 30

2020 10 - 12 24 – 27 15 – 24
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Tekst: Henk Spiekman 

Verdwenen vertrouwen 
Jan Munneke 
Wij voelen ons buitenstaanders
Wij zijn al zes jaar bezig om onze boerderij 
in Krewerd weer veilig en bewoonbaar te ma-
ken. De laatste twee jaar wonen wij in een 
klein flatje in Appingedam. Een behoorlijk 
deel van de woonruimte wordt opgesoupeerd 
door het schadedossier en een flinke com-
puter om alle informatie en desinformatie te 

verwerken. Je bent niet alleen gedupeerde 
maar je behandelt ook nog een dossier dat 
de helft van je tijd opvreet. De NAM en re-
gering en hun entourage nemen alle tijd om 
maar niet tot een oplossing te hoeven ko-
men. De bureaus van deze entourage puilen 
uit met medewerkers, maar komen niet tot 

daden. De bewoners worden er gek van en 
de entourage leeft er goed van. Wij voelen 
ons buitenstaanders van het Koninkrijk der 
Nederlanden. In Groningen worden veilig-
heidsnormen en burgerrechten afgezwakt en 
ook vertrapt.

Jolanda Jager

Duurt Lang
Hallo, mijn naam is Jolanda Jager, ik ben 
woonachtig in ’t Zandt. ’t Zandt is een 
pilotdorp voor de versterking en dat brengt 
het nodige met zich mee. Rode draad voor 
mij in de hele aardbevingsproblematiek 
beslaat eigenlijk maar twee woorden, 
negen letters: DUURT LANG. Duurt ontzet-
tend lang. We hebben schade gehad, we 
hebben een nieuwe schoorsteen op het 

dak, we hebben weer schade, we zitten 
met versterken, en alles duurt lang. En wij 
maar wachten, en maar bellen en maar 
mailen. En er gebeurt gewoon helemaal 
niks. En ondertussen wonen wij nog 
steeds niet veilig. De versterking van de 
school is weer vertraagd, las ik vandaag in 
de krant. Héél erg vervelend. En dan druk 
ik mij zéér mild uit.

Verdwenen vertrouwen
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Deze bijdrage is een bewerking van een toespraak die Jaap Nauta als inwoners van Loppersum hield op 4 juni 2018 tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie 
waarin het vervolg van de gaswinningsproblematiek aan de orde was.

Groningen: Catalonië 2.0
Sinds 1993 woon ik in Loppersum. Mijn 
huis is op 7 februari geïnspecteerd en 
het wachten op het rapport is begonnen. 
De Gemeente Loppersum is een gewel-
dige plek om te wonen. En daar heb ik 
101 redenen voor. Je mag hieruit con-
cluderen dat ik positief ben ingesteld. Ik 
ben onder meer de bedenker en be-
heerder van Eldorado Loppersum, een Fa-
cebookpagina waar ik 5 x per week een 
post doe met de titel: “Dit is reden num-
mer zoveel van de 101 redenen waarom 
iedereen in Loppersum wil wonen.” Zo 
probeer ik een bijdrage te leveren aan de 
beeldvorming over Loppersum. 

Maar mijn grens is bereikt. Ik ben namelijk 
ongerust. Ongerust over wat er met ons 
mooie dorp gaat gebeuren. Woon ik hier nog 
veilig? Wonen mijn vrouw en kinderen hier 
nog veilig? 
Naast ongerust ben ik vreselijk boos aan 
het worden op Den Haag. Wat Den Haag 
nu aan het doen is, is bekend. De beloofde 
versterkingsoperatie is eerst uitgesteld en 
nu behoorlijk afgezwakt. Het draait in Den 
Haag alleen om geld en framing en niet om 
onze veiligheid. 
Met het uitstellen en afzwakken van de ver-
sterking zegt Wiebes zoiets als: “Het risico 
op longkanker is voorbij omdat ik in 2030 ga 
stoppen met roken. Absurd gewoon.”
U kent vast Catalonië wel, het gebied in het 
noordoosten van Spanje met als hoofdstad 
Barcelona. Weet u het nog? 27 oktober 
2017? Toen riep de Catalaanse regering de 
Catalaanse republiek uit wat tot grote onrust 
leidde in Spanje. Niet dat ik Groningen tot 
een republiek uit wil roepen maar ik haal 
Catalonië erbij, omdat door de actie van de 

lokale politici Catalonië wereldnieuws werd. 
Barcelona kreeg een stem. Hoe denkt u dat 
Madrid nu omgaat met Barcelona? Precies, 
een stuk voorzichtiger dan vóór de opstand. 
En daar gaat het me om: we moeten in 
opstand komen!
(…..)

“We moeten in 
opstand komen”

We waren blij met een opkomst van 10 tot 
12.000 deelnemers aan de fakkeltochten 
in Groningen. Maar 12.000. En het effect 
daarvan was nul. Den Haag was, en is, 
niet onder de indruk van de protesten. En 
waarom zouden ze ook. Wat heeft Den Haag 
nou voor last van een groep mensen die 
236 kilometer verderop een rondje door de 
stad lopen?
Waar zou Den Haag wel last van hebben? 
Memo’s, demonstraties, brieven, weglopen 
uit een overleg doen Den Haag geen pijn. 
Maar hoe zou je Den Haag wel kunnen 
raken? Volgens mij is dat heel simpel. Pak 
af wat ze graag willen hebben. Aardgas. Pak 
ze het Groningse aardgas af en je krijgt hun 
aandacht.
En dames en heren: dit kan. Wij kunnen het 
gas afpakken van Den Haag. Sterker nog: 
dat kunt u, de lokale politiek.
De lokale politiek heeft namelijk de macht in 
haar eigen gebied.
 
Is er in ons gebied sprake van ‘ernstige 
vrees voor het ontstaan van een ramp’? Ik 
dacht het wel. Een noodbevel dan wel nood-
verordening is dus op zijn plaats. Volgens 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben 

wij hier sinds 11 januari te maken met code 
rood. En code rood betekent: actie onderne-
men.
Wanneer lokale politici zien dat er een 
gevaarlijke situatie ontstaat voor hun inwo-
ners, dan zou de lokale politiek haar verant-
woordelijkheid moeten nemen en moeten 
ingrijpen. In Catalonië nam de lokale politiek 
het initiatief. En ik vraag dat ook van jullie. 
Begin een soort Catalonië 2.0. Het liefst ge-
meenten en provincie samen maar gemeen-
ten alleen kan ook. Catalonië 2.0. De lokale 
politiek grijpt in en verbiedt de gaswinning 
in verband met code rood. Er zijn te grote 
veiligheidsrisico’s voor de bevolking. Als de 
NAM geen gevolg geeft aan dit verbod wordt 
de politie en eventueel de ME ingezet. Ja de 
politie. Op Wikipedia is de eerste regel over 
politie: de politie is een overheidsdienst, 
belast met de handhaving van openbare 
orde en veiligheid. En die veiligheid is hier 
duidelijk in het geding!
Veiligheid. Daar gaat het om. 

Nederland zonder Gronings gas
En wat de timing betreft: doe het nu! Ja ik 
heb het over een Nederland zonder Gronings 
gas. Het wordt misschien even behelpen 
met koken en warm douchen maar dat heb 

ik er graag voor over. En anders koopt de 
overheid maar ergens anders gas. Catalonië 
2.0 = Nederland zonder Gronings gas. Wat 
denkt u hoe de wereldpers zal reageren?
Misschien duurt onze opstand maar een 
paar weken. Misschien een maand, mis-
schien twee. Maar neem van mij aan: de 
wereldpers gaat hier over schrijven en dat is 
mijn doel. Aandacht plus een signaal naar 
Den Haag dat we het niet meer pikken. We 
willen de regie terug over onze eigen dorpen, 
onze eigen gemeenten en over onze eigen 
provincie. Over ons eigen leven! 
Kom daarom in actie beste politici. De bur-
gers krijgen we vandaag niet meer massaal 
op de been en daarom zie ik een oplossing 
die op het bord ligt van jullie, de lokale politi-
ci. Jullie zijn onze vertegenwoordigers. Jullie 
zijn georganiseerd. Jullie hebben de macht. 
Ik roep jullie daarom op om je macht te ge-
bruiken. Ik roep jullie op tot een noodbevel 
en een noodverordening. Ik roep op voor Ca-
talonië 2.0. De bevolking zal jullie dankbaar 
zijn en Den Haag weet dan eindelijk, dat 
zelfs de van nature bescheiden en mee-
gaande Groningers een grens hebben en 
niet langer met zich laten sollen. Catalonië 
2.0: wie doet er mee?

Artikel 175 van de Gemeentewet zegt:
In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van (en 
daar komt het) rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het 
ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter 
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan 
van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken. Gaat het 
om een onbepaald aantal personen (“een ieder”), dan is een noodverordening het 
geschikte middel (artikel 176 Gemeentewet). Een noodbevel kan wel dienen als een 
overbrugging naar een noodverordening. 

GBB dient officiële klacht 
in over politieoptreden bij 
Farmsum
De Groninger Bodem Beweging heeft een klacht ingediend bij de politie regio Noord-Neder-
land over het politieoptreden tijdens de actieweek van Code Rood in de laatste week van 
augustus. 

Drie dingen zitten de GBB hoog: 
In de eerste plaats het politiegeweld. De GBB is van mening dat inslaan op weerloze bur-
gers – die geen tegenstand bieden en geen bedreiging vormen –niet te rechtvaardigen en 
absoluut onacceptabel is.

In de tweede plaats het recht op demonstratie. Nederland is een rechtstaat, waarin het 
recht op vrije meningsuiting hoog aangeschreven staat. De overheid hoort deze rechten te 
waarborgen en de politie behoort burgers in de uitoefening van dat recht te faciliteren en 
beschermen en niet intimiderend, provocerend en escalerend op te treden en bewust en 
opzettelijk demonstranten tegen te werken. In de derde plaats vertrouwen. Het vertrouwen 
in de overheid is in het gaswinningsgebied al zeer laag. De GBB ziet dit politieoptreden als 
contraproductief in de – toch al moeizaam verlopende – inspanningen van de overheid om 
het vertrouwen te herstellen. De GBB verzoekt te oordelen dat het politieoptreden dispro-
portioneel is geweest, het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting van de GBB 
en haar leden heeft ingeperkt en uit te spreken dat dergelijk optreden bij toekomstige 
acties voorkomen moet worden. 

Verdwenen vertrouwen
“Er is meer geld uitgegeven aan besluitvorming en onder-

zoek dan aan veiligheid en rechtvaardigheid”

Verdwenen vertrouwen
“Ik ben alleen nog maar aan het strijden tegen de NAM”

https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/noodverordening
https://www.burgemeesters.nl/files/File/Bevoegdheden/Noodverordening%20of%20noodbevel.pdf
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“Protocollen staan compensatie in de weg”

Boeren zijn stevig ‘de klos’
“Voor alles is een commissie of een 
protocol. Alles kan worden gemeld. Maar 
nergens wordt de schade beoordeeld in 
samenhang. Ook de TCMG beoordeelt 
slechts gaswinningsschade. Schademel-
ders zijn kansloos voor de Raad van Sta-
te. Zelfs na een gunstige uitspraak van 
de rechter blijven ze buiten de compensa-
tie. En dat komt door al die gescheiden 
protocollen en juridische zinsneden.” 

Dat ongeveer waren de woorden die scha-
de-expert Eddie van Marum sprak tijdens 
een rondetafelgesprek met de Tweede Ka-
mercommissie Economische Zaken en Kli-
maat op 10 oktober 2018. Hij bevindt zich 
met zijn aanklacht in goed gezelschap. Ook 
prof. mr. drs. Bruno van Ravels, voorzitter 
van de TCMG en lid van de Raad van State, 
noemde het schadeprotocol gaswinning in 
dit opzicht al een blok aan het been. Van 
Marum pleitte er bij de Kamercommissie 
dan ook voor deze hele problematiek op te 
lossen in het Instituut Mijnbouwschade dat 
in de maak is. 

Agrarische sector zwaar gedupeerd
De gevolgen van de verdeel-en-heers-me-
thodiek in protocollen en wetgeving zijn dat 
met name de agrarische sector in Gronin-
gen zwaar gedupeerd raakt. Hevige bewe-
ging van landbouwgrond, grote dalingen, 
verzilting, kwelopdrijving en peilaanpassin-
gen zijn de bewezen gevolgen van wateront-
trekking en mijnbouw. In sommige regio’s 
daalt de grond 1 centimeter per maand! 
Tezamen veroorzaken al die ingrepen en de 
gevolgen daarvan in de bodem schade aan 
gebouwen, mestkelders, machines, gewas-
sen en dus de hele bedrijfsvoering.
“De huidige methodiek van schadebe-
oordeling deugt van geen kant,” maakte 
Van Marum duidelijk. “Schadebeoordeling 
behoort te beginnen bij de situatie in de 
bodem en bij het grondwaterpeil. Als hier 
veranderingen in hebben plaatsgevonden 
en de situatie niet meer voldoet aan de 
uitgangspunten op basis waarvan (bouw)
vergunningen zijn verleend, (….) dan zijn 
reparaties zinloos en is een gebouw total 
loss.”

Van Marum somde ter illustratie een aantal 
schadegevallen op die boeren (aan de rand 
van het) faillissement kunnen brengen:
–  Lekkende mestkelders en ventilatiekana-

len
–  Losgetrilde veeroosters (risico voor mens 

en dier!)
–  Gedwongen verhuizing van vee en (daar-

door) verlies van fosfaatrechten
–  Verzakte vloeren van aardappelloodsen 

(stapeling onmogelijk)
–  Veranderende constructie van oudere 

gebouwen, waardoor
–  Wijkende gevels en dakplaten
– Verzilting van de bodem
– etc, etc.

Voor dit alles bestaan geen passende 
schaderegelingen, geen verzekeringen, 
geen belastingregels, geen vergoeding van 
onderzoekskosten, geen hypotheekgaran-
ties en al helemaal geen vergoedingsrege-
ling voor alle tijd die je er als ondernemer 
in moet steken om je recht te bevechten 
dat je uiteindelijk toch niet krijgt.

De oproep van Van Marum aan de Tweede 
Kamer: REGEL HET NU EINDELIJK EENS 
GOED!

Stop Zoutwinning
De GBB heeft op 26 september gespro-
ken met de stichting Stop Zoutwinning 
en andere actiegroepen uit het zoutwin-
ningsgebied. Besloten is tot intensive-
ring van de samenwerking. 

Veel van onze leden in het zuidelijk deel 
van het Groningenveld – van Winschoten via 
Tripscompagnie tot Kiel-Windeweer – heb-
ben ook te maken met de gevolgen van de 
zoutwinning.

Een korte introductie: Gestapelde mijn-
bouw rond Veendam
Rond Veendam is een kritische situatie 
ontstaan als gevolg van gas- en zoutwinning. 
Dit gebied ligt ingeklemd tussen het Gro-
ningenveld en het Annerveen gasveld, maar 
ook tussen de zoutwinning van Nedmag en 
die van AkzoNobel. Stichting Stop Zoutwin-
ning verzet zich tegen de geplande uitbrei-
ding van de magnesiumzoutwinning door 
Nedmag in dit gebied.
 
De geschiedenis herhaalt zich
Net als gaswinning kent de zoutwinning de 
nodige incidenten. En net als de gaswinners 
ontkennen de zoutwinners dat er sprake is 
van schade als gevolg van hun activiteiten. 
Het oorzakelijk verband met aardbevingen 
werd altijd ontkend – terwijl inmiddels 
duidelijk is dat zoutwinning ook aardbevin-
gen veroorzaakt (op 19 november 2017 bij 
Heiligerlee 1.3, bijvoorbeeld). 
Gedupeerden van de zoutwinning voelen 
zich niet gehoord en worden van het kastje 
naar de muur gestuurd. Deze gedupeerden 
worden in opdracht van de zoutwinners door 
dezelfde bureaus afgeserveerd die ook door 
NAM ingezet worden. 

Stichting Stop Zoutwinning
De stichting Stop Zoutwinning zet zich al 
twee jaar in om uitbreiding van de magnesi-
umzoutwinning door Nedmag te voorkomen. 
De stichting komt op voor de belangen van 
inwoners van het hele zoutwinningsgebied. 
In dit gebied is sprake van zogenaamde 

gestapelde mijnbouw. Bewoners ondervin-
den zeer veel overlast van zowel gas- als 
zoutwinning.
 
Calamiteit
Bij de zoutwinning van Nedmag op 1800 
meter diepte ontstaan in de ondergrond 
zogeheten cavernes. Op 20 april 2018 
heeft het dak van een van de cavernes van 
Nedmag het begeven.

Als gevolg hiervan lekken er mogelijk 
honderden miljoenen liters met diesel 
verontreinigd pekelwater de ondiepe 
ondergrond in. Dit is een ernstig gevaar 
voor het grondwater en de drinkwater-
voorziening voor de provincie Groningen. 
Dieselolie wordt gebruikt als afdekking van 
de magnesiumzoutlaag. Intussen is er 40 
miljoen liter dieselolie “zoek” in de onder-
grond. Daarnaast daalt de bodem versneld, 
met minimaal 1 centimeter per maand. Per 
maand!

De zoutwinning zal op termijn - naar schat-
ting – een totale bodemdaling van 1 meter 
veroorzaken. Dit komt nog bovenop de 
bodemdaling door de gaswinning en door de 
waterwinning.
Ondanks de calamiteit en de nadelige 
gevolgen voor de bovengrond wil Nedmag 
(natuurlijk) gewoon doorgaan met winnen. 
Nedmag wil nieuwe putten boren in Borger-
compagnie.

Meer informatie: www.stopzoutwinning.nl

“De agrarische sector maakt gebruik 
van de bovenste twee meter van de 
bodem. Daarop wonen ze, deze be-
werken ze, deze verzorgen ze en die is 
hun bron van inkomen. Ze zijn er zuinig 
op. Onder die twee meter zijn de NAM 
met gaswinning, Nedmag en Akzo met 
zoutwinning en de provincie Groningen 
als vergunningverlener voor grondwater-
onttrekking, bezig in de bodem. 

Wat in miljoenen jaren is gevormd, 
wordt in decades onttrokken met grote, 
vaak desastreuze gevolgen voor alles 
wat aan de oppervlakte staat. Het is 
een ongeorganiseerde roofbouw, hier is 
niks zuinig aan.”

Tijd om de krachten te bundelen
Voor mensen in het gaswinningsgebied is het een bekend verhaal: Natuurlijk komt er 
geen schade, de schade komt niet door ons, helaas vergoeden wij de schade niet. Wan-
neer er dan drie verschillende bedrijven ondergronds winnen (gas, zout en water) wordt 
het helemaal ondoorzichtig. Tijd om de krachten te bundelen. Hieronder stukken uit een 
brandbrief van de Stichting Stop Zoutwinning.
Wij weten;
 -  Dat in 1972 de bewoners van Borgercompagnie opgeschrikt werden door ondergrond-

se explosies omdat Shell/Billiton met exploratie seismiek in kaart bracht waar het 
magnesiumzout zich bevond.

- Dat niemand in het dorp hier iets van wist. Het voelde als een overval.
- Dat ook in die beginjaren er tweespalt in het dorp bestond over deze zoutwin activiteit.
-  Dat Nedmag voor 50% in handen is van de NOM en voor 50% in handen is van het 
Belgische familiebedrijf Lhoist. 

-  Wij weten dat de NOM voor 50% gefinancierd wordt door EZK en voor de andere 50% 
door de drie noordelijke provincies.

-  Dat na 45 jaar wij al meer dan 20 jaar problemen hebben en de gevolgen ondervinden 
van de zoutmijnbouw door scheefstand van en scheuren in onze huizen en boerderijen. 
Dat als wij onze schade aankaarten bij Nedmag, alle procedures van schademelding 
doorlopen worden tot aan de Tcbb en dat alle schades afgewezen worden. 

-  Dat vanaf 1995 Nedmag versnelt het zout onder ons vandaan trekt en de bodem snel-
ler zakt.

-  Dat de conclusie van de aan elkaar geschreven bestaande rapporten is dat de schades 
zijn ontstaan omdat wij in oude huizen wonen met funderingen op staal (op het vaste). 
Eigen schuld dikke bult.

-  Dat niemand, behalve onafhankelijke deskundigen, wil inzien dat zich in de gemeente 
Veendam een ramp zal voordoen in de ondergrond waar de veroorzakers van het versto-
ren van die ondergrond geen antwoord op hebben. Op 20 april 2018 ontstond er een 
breuk in het dak van de caverne met uitstroom van dieselolie en pekelwater tot gevolg.

Verdwenen 
vertrouwen

“Ik kan al vier jaar 
niet meer in mijn 
garage komen”

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

Vergnes Expertise – Het onafhankelijke 
expertisebureau van Noord Nederland
Naast het uitvoeren van contra-expertises in het aardbevingsgebied, kunt u ook bij ons 
terecht voor herbouwtaxaties.

Versterkingsprogramma Nationaal Coördi-
nator Groningen
Een onderdeel van het versterkingspro-
gramma is het vaststellen van de herbouw-
waarde. Dit zijn alle kosten om het huidige 
gebouw te slopen en een gelijkwaardig en 
aardbevingsbestendig gebouw te herbouwen. 
Het vaststellen van deze herbouwwaarde, 
gebeurt door een taxateur.
Als alle kosten (investeringskosten, markt-
waarde en herbouwwaarde) in kaart zijn 
gebracht kijkt het NCG voor welke oplossing 
u in aanmerking komt: versterken, nieuw 
bouwen, herbouwen of maatwerk. Het is dus 
erg belangrijk dat de herbouwwaarde correct 
en objectief wordt vastgesteld.

Vergnes Expertise helpt u hier graag bij
Hiervoor kunt u de ervaren taxateurs van 
Vergnes Expertise inschakelen. Naast het 
feit dat we echt onafhankelijk zijn, is het voor 
veel mensen een geruststellende gedachte 
dat we veel ervaring hebben met het aard-
bevingsdossier/mijnbouwschadedossier. We 
weten hoe het werkt. 

Na het uitvoeren van de taxatie ontvangt 
u een rapport herbouwwaarde conform 
NPR9998. In dit overzichtelijke rapport 
specificeren we alle aspecten zoals 
bijgebouwen, tuinaanleg, gasloos bouwen, 
kosten gemeente, architect. 

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op, dan 
bespreken we de mogelijkheden. U kunt ons 
bereiken via 0594-767004 of via 
info@vergnes-expertise.nl 
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Leendert Klaassen:
"Stel de mensen centraal bij versterking"

De Onafhankelijke 
Raadsman Gaswinning 
(Leendert Klaassen) 
heeft in september zijn 
halfjaarrapport aange-
boden aan minister Wie-
bes. De Raadsman richt 

zich in deze rapportage op de twee belangrijkste 
ontwikkelingen in het gasdossier van het afgelo-
pen half jaar: de afwikkeling van oude schades 
door NAM en het pauzeren van het versterkings-
programma door de minister. Klaassen: “Ik maak 
me zorgen over hoe er met de inwoners wordt 
omgegaan. Dit moet, en kan wat mij betreft, vele 
malen beter.” 

Afwikkeling oude schades door NAM 
In overleg met de minister besloot NAM begin dit 
jaar om 6000 ‘oude’ schadegevallen een laatste 
aanbod te doen. Leendert Klaassen: “Omdat er 
bij mij veel klachten binnenkwamen heb ik NAM 
in mei een brief gestuurd met zeven probleem-
punten. De korte reactietermijn, fouten en 
onduidelijkheden in de aanbiedingen en de zeer 
beperkte mogelijkheid om hierover in gesprek 
te gaan waren mijn belangrijkste kritiekpunten.” 
Op een aantal punten heeft NAM daar adequaat 
actie op ondernomen. Al bleef bijvoorbeeld het 
actualiseren van oude calculaties moeizaam. 
Of de aanpak een succes kan worden genoemd 
is lastig te beoordelen. 80% van de mensen 
heeft het aanbod geaccepteerd, een hoge score. 
Echter, omdat het schadeproces zich vaak jaren 
heeft voortgesleept was er weinig sprake van 
echte tevredenheid. Het lijkt er bovendien op dat 
velen met (lichte) tegenzin akkoord zijn gegaan. 

Pauzeren versterking 
In april besloot minister Wiebes om het lopende 
versterkingsprogramma grotendeels te pauzeren. 
Dit besluit leidde tot veel onrust en onzekerheid 
in Groningen, omdat lopende processen werden 
doorkruist en gemaakte afspraken ter discussie 
werden gesteld. Veel van de klachten die bij de 
Raadsman werden gemeld gingen over het stilleg-
gen van het maatwerkprogramma Eigen Initiatief. 
“Terwijl er al veel verwachtingen waren gewekt 
en men al volop bezig was in de voorbereiding”, 
stelt Klaassen. “Ik heb de minister daarom eind 
juli een brief gestuurd met de aanbeveling om 
dit programma alsnog in zijn geheel door te laten 
gaan”, betuigt de Raadsman. Ook moet er nu 
snel duidelijkheid komen over de vernieuwde 
versterkingsaanpak. Het advies van de Mijnraad 
heeft daar nog niet voor gezorgd. Klaassen: 
“Helaas voeren cijfers en statistieken te vaak de 
boventoon in de huidige discussie. De betrokken 
partijen moeten zich goed realiseren dat het hier 
gaat om mensen van vlees en bloed. Zij hebben 
recht op een eerlijk en duidelijk verhaal.”.

Leendert Klaassen

Mondial Oostland Verhuizingen  
CVW gecertificeerd | Gegarandeerd  
zorgeloos verhuizen
Woont u in het bevingsgebied, bent u getroffen 
door een aardbeving en moet u uw woning 
tijdelijk verlaten? De gespecialiseerde verhuizers 
van Mondial Oostland Verhuizingen uit Kolham 
staan voor u klaar en nemen graag uw verhuizing 
uit handen. 
Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft de 
Erkende Verhuizer Mondial Oostland Verhuizingen 
gecertificeerd om verhuizingen in het bevings-
gebied uit te voeren. Zo bent u ervan verzekerd 
dat, wanneer u genoodzaakt bent om uw woning 
te verlaten, uw inboedel zorgvuldig verhuisd en 
opgeslagen wordt. 

Uw kostbaarheden en inboedel, zoals de inhoud 
van kasten, maar ook schilderijen, spiegels, 

matrassen en kleding, worden met zorg voor u in-
gepakt. Maakt u gebruik van onze handymanser-
vice, dan worden alle gordijnen, schilderijen en 
lampen vakkundig van de wanden en het plafond 
gehaald en na de verhuizing teruggeplaatst op 
uw aanwijs.

Uw inboedel wordt vervoerd in luchtgeveerde 
meubelwagens, gegarandeerd transport zonder 
schade. In Kolham hebben wij ruim 7.500 m2 
klasse 3 beveiligde en verwarmde opslagruimte, 
in stalen 20ft containers, voor u beschikbaar. 
Zorgeloos verhuizen? Bel Mondial Oostland Ver-
huizingen 0598 – 399 820 en laat u informeren 
naar de mogelijkheden.

De Onafhankelijke Raadsman is in-
gesteld 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.

mailto:info@vergnes-expertise.nl
tel:+31598399820
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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.

Heeft u mijnbouwschade?
Laat u bijstaan!

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

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

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

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

Aangesloten bij 
de kamer van

EXPERTISE BV
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TONZON BV 
Postbus 1375 
7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl
www.tonzon.nl

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

KvK 06044102

Heeft u een woning van 50 m2 
dan krijgt u al een droge kruip-
ruimte en de warmste vloer voor 
slechts € 1.850,-. Deze advies-
richtprijs is inclusief materiaal, 
montage, btw en een woning-
gebonden TONZON certifi caat.

HEEL BETAALBAAR

Bovenstaande infraroodfoto’s 
laten een duidelijk effect zien. 
Zonder isolatie is het koud en 
klam onderin de woning. Met 
TONZON Vloerisolatie dringt de 
warmte eindelijk door tot in de vloer. 
Lees de vele spontane reacties 
op www.tonzon.nl/facebook

Infraroodfoto’s van 
een betonvloer

Pas op voor namaak 
Dat kon natuurlijk niet uitblijven. 
Anderen proberen te profi teren van 
het succes dat TONZON in 37 jaar 
heeft opgebouwd. Daarom geeft 
TONZON  een woninggebonden 
garantie- en echtheidscertifi caat 
af. De volgende eigenaar van uw 
woning weet dan al bij de aankoop 
dat de kruipruimte in orde is. Er 
zijn originele TONZON producten 
verwerkt door een gespeciali-
seerd ambachtsman of bedrijf. 
TONZON folie wordt gemaakt 
volgens een speciaal recept dat in 
de praktijk een zeer lange levens-
duur heeft, zo blijkt uit onafhanke-
lijk onderzoek. Geen enkele andere 
folie kan laten zien dat het na 32 
jaar in de praktijk nog evengoed 
functioneert als toen het nieuw was. 
Een betrouwbare verkoper kan u dit 
certifi caat laten zien. Vraag hierom 
en voorkom teleurstelling door het 
gebruik van dubieus aangebrachte 
goedkopere namaak. Ga voor 
gegarandeerde kwaliteit. 

Slimme Nederlandse
uitvinding zorgt voor een
warmere, energiezuinige vloer
en voor de oplossing 
van veel vochtproblemen 

ANDERE TECHNIEK, 
BETER ISOLEREND EFFECT
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling naar de kruipruimte bodem en 

fundering. Zes actieve oppervlakken van het TONZON Thermoskussen reduceren 

de warmtestraling tot vrijwel nul. Het resultaat is een warmere vloer bij een lagere 

luchttemperatuur.  Meer comfort met minder energieverbruik.

Andere soorten isolatie, zoals wol, purschuim en EPS (polystyreen) remmen wel de 

warmtestroom maar doen niets aan het uitstralende effect. Daardoor blijft 24 uur per 

dag warmte aan de onderkant weglekken. 

SCHONE GEURLOZE KRUIPRUIMTE 
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en niet meer van 

deze tijd. Door een onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de kruipruimte 

de woning ingezogen. Dit vocht verergert eventuele vocht problemen en moet door 

ventilatie weer worden afgevoerd. Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig 

mogelijk van gebruiken. TONZON Bodem folie stopt de verdamping van vocht uit 

de bodem, remt het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo voor een schone, 

geurloze kruip ruimte. Een duurzame aanpak. De Bodem folie is volledig recyclebaar. 

“Thermoskussens zorgen ook bij 
nieuwere woningen voor een stijging van 

het wooncomfort en een lagere gasrekening.”

OOK ZINVOL 
BIJ NIEUWERE 
WONINGEN
Veel nieuwe woningen worden 
gebouwd boven een vochtig gat in 
de grond en met een vloerisolatie 
die permanent warmte lekt. Veel 
bewoners blijken niet tevreden met 
het comfort, stoken wat warmer en 
passen weinig nachtverlaging toe. 
Daardoor is het gasverbruik hoger 
dan bedoeld. Hebben ze vloer-
verwarming, dan is het gasverbruik 
nog hoger en het systeem moeilijk 
te regelen. Met de TONZON aanpak 
worden bestaande vloeren warmer 
dan de lucht boven de vloer en warmer 
dan nieuwe vloeren. Dus ook bij nieuwe-
re woningen stijgt het wooncomfort 
en daalt het gasverbruik met de 
TONZON aanpak.

FORSE ENERGIE-
BESPARINGEN
Bij woningen met radiatoren scheelt 
de energiebesparing gemiddeld 15 tot 
20% en bij woningen met vloerverwar-
ming tot wel 40% en meer. De besparing 
kan nog worden opgevoerd met het CV-
optimali seringspakket. Daarbij worden 
warmteverliezen bij opwekking, transport 
en afgifte op een slimme manier 
beperkt. De trefzekere TONZON HR- 
Radiatorfolie doet zelfs onzichtbaar zijn 
werk.  TONZON, de milieu vriendelijke 
basis voor comfortabele, gezonde 
en duurzame woningen. 

Kijk voor meer info op 
TONZON.NL

Voor TONZON
Koud en klam

Na TONZON
Warm en droog
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