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Help! Scheuren in
de muur, wat nu?
ABC ADAMAS is dé leverancier van materialen
voor het scheurherstel van uw woning.
ABC Adamas werkt met de spiraalvormige RVS wapening i.c.m. een speciale ankermortel.
Dit is als systeem door en door getest en heeft zich in de praktijk al meer dan 20 jaar
bewezen. Naast een goed product is de juiste uitvoer van de herstelwerkzaamheden
minstens zo belangrijk. Daarom hebben wij onze kennis en ervaring overgebracht op meer
dan 100 bedrijven bij u in de regio. Van deze gecertificeerde bedrijven mag u verwachten
dat ze alle kennis van zaken hebben om uw schade vakkundig te herstellen.
Bij complexe werkzaamheden kan altijd een beroep gedaan worden op de
Meer dan
technische expertise van ABC ADAMAS.

100 opgeleide
gecertificeerde
bedrijven zorgen voor
de kwaliteit van
uw herstelwerk.

Omdat er in Groningen vele monumentale gebouwen staan en deze vaak een andere
aanpak van schadeherstel vergen, hebben we ook daar de juiste materialen voor in huis.
Zoekt u een vakman voor het herstel van uw schade?
Kijk op www.abcadamas.nl of neem contact met ons op.

Voor het preventief versterken van uw woning heeft ABC ADAMAS een tweetal uiterst bruikbare systemen
waarmee zonder veel overlast op een doeltreffende wijze uw woning constructief versterkt wordt.
Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek
Tel. 085-4011320
info@abcadamas.nl

www.abcadamas.nl
16.065_ABC adv 260x360mmStnd.indd 1

07-09-16 11:33
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Voorwoord

Gas Terug

“Machtig dat jullie hier allemaal zijn! En met
zó veel!” Zo begon ik mijn toespraak op een
volgepakte Vismarkt in Groningen, voorafgaande aan de Fakkeltocht op 7 februari.
Het was de eerste keer dat de burgers én
de regionale politiek samen en eensgezind
demonstreerden. Tégen de gasellende! Tégen
het feit dat onze provincie als wíngewest
worden misbruikt! Maar vóór een leefbare,
mooie toekomst van ons Groningen: ónze
Stad en ónze Ommelanden. Ook onze grote
kennisinstellingen; het UMCG, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool waren er die
avond bij. En, niet te vergeten, de eerste keer dat de Randstad opvallend meedeed; in
de persoon van Freek de Jonge; natuurlijk van Gróninger komaf. We hoorden hem na de
fakkeltocht nog luid en duidelijk. “Welkom allemaal,” vervolgde ik mijn toespraak. “Een
extra welkom voor de gedupeerden van de gaswinning. Welkom voor die mensen met
gescheurde huizen. Met huizen die nu onverkoopbaar blijken. Een warm welkom voor
wie hun thuis een onveilige gevangenis is geworden, die wérkelijk lijden, gebukt gaan
onder deze gasmisère. Welkom ook de bedrijven en de overheden. Ook zij zien dat het
imago van Groningen lijdt onder de gevolgen van de gaswinning. Ook zij zien dat deze
gasellende de gezondheid van vele Groningers ernstig schaadt. Wij staan hier met z’n
allen met één doel: een lééfbare toekomst voor Groningen. Nu leven we hier onder het
juk van een gasverslaafde staat. Met een grote oliemaatschappij als gewillig dealer.
Tóch zien wij hier een prachtige toekomst vóór ons. Voor onze gezinnen. Voor onze
bedrijven. Voor onze instellingen. Maar…. Er wordt maar doorgepompt...! Vier-en-twintig
miljard kuub.. en meer! En ook nog eens voor 5 jaar vastgelegd! Over het graf heen
regeren, heet dat! Het is een politieke en morele schande! Bovendien levensgevaarlijk!
Vernietigend voor de toekomst van Groningen! Daadwerkelijke veiligheid speelt géén
rol! We weten allemaal dat de versterking van de huizen ontzettend traag verloopt. In
feite is deze operatie nog niet eens begonnen! Dit betekent dat maximaal doorpompen,
zonder te verstevigen, een heuse dodelijke combinatie kan zijn. Dáárom zijn wij hier!
Met z’n allen… Stadjers en Ommelanders, Groningers en niet-Groningers. Jong en oud.
Wij hebben állemaal het zelfde doel: Onze toekomst, ons leven, veilig stellen. Bevrijd
worden van deze gasellende! Niet de leveringszekerheid maar de levenszekerheid moet
hier gelden. Politici van het nieuwe uur: toon respect voor Groningen! Dé provincie die
Nederland de laatste 60 jaar zo enorm goed heeft gediend. Wat zou Nederland zijn
geweest zonder Groningen? Er gaat niets bóven Groningen! Maar ónder onze voeten
gromt Groningen! Knaagt zij aan onze huizen. Laat haar met rust! Voordat zij ons daadwerkelijk gaat bijten. Omdat zij, de grond onder onze voeten, níets anders kan doen dan
bijten! Alleen zo kan zij kenbaar maken dat zij met rust gelaten moet worden. Fakkeldragers! Het gaat om ONZE TOEKOMST: dus GAS TERUG!”
Derwin Schorren
Voorzitter a.i. GBB
De volgende krant verschijnt juni 2017.

Van de redactie
Voor u ligt de vierde editie van de krant van de Groninger Bodem Beweging.
De GBB is opgericht om alle gedupeerden van de gaswinning bij te staan met
informatie, ondersteuning en waar mogelijk invloed uit te oefenen op de gaswinning,
schadeafhandeling en de algemene veiligheid van Groningers.
Wij hopen dat deze krant daar ook weer aan bij draagt. Zoals helaas steeds duidelijker
wordt, is alleen informeren en steunen niet genoeg. Met rechtszaken en protestacties (en
natuurlijk met hulp van onder meer Freek de Jonge en Arjen Lubach) is de GBB ook actief
bezig om Groningers duidelijk te maken dat ze niet alleen staan, en om de rest van Nederland te vertellen wat er hier voor schandaligs gebeurt. Er mag dan wel sprake zijn van een
stille beving, maar dat betekent niet, dat wij ons stil moeten houden. Groningers, laat van
je horen!
Eindelijk lijkt ook politieke druk te werken, verschillende parijen hebben hun partijprogramma’s aangepast op de ernst van de situatie. Anderen kijken nog weg. De keuze is aan u,
als kiezer, maar ook als Groninger, om te laten merken wanneer u het niet eens bent met
de manier, waarop de zaken op dit moment geregeld worden. Wij hebben wel degelijk
macht. Laat het merken.

Project: aiJ/kn.�vtt
Projectnaam:

4 S', �ar/,,.

Pagina:
Datum:

i J.

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

11 2

NUMMER 1 - 2017

y"y) e (-�(_ l-A--"'- k

+ 33/ 'i
2

vV1

?
-!

-

7 7>-

-;-

2

�)/"?

-

- /J D

n,,

-//f:j

vv,

2

2

2
2.

-�7yv, Z +

21/o

01 2

1

1

/,-;;:::
[07
1 ([)

i:;:=====::;:i

1

ONS ONDERZOEK NAAR DE SCHADEOORZAAK
BESTAAT UIT EEN VOORONDERZOEK WAARBIJ
WIJ KIJKEN NAAR ALLE AARDBEVINGEN
DIE MOGELIJK INVLOED GEHAD KUNNEN
HEBBEN OP UW WONING. OOK VRAGEN
WIJ STANDAARD DE BOUWTEKENINGEN
VAN UW WONING OP BIJ DE GEMEENTE.
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Nu wij een beeld hebben van uw woning maken wij een inschatting van de
plekken waar schade door een aardbeving zou kunnen ontstaan. In aard-
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bevingschade zit namelijk altijd een patroon. Pas vanaf dit punt gaan wij
--i------:

----------�/
/
__

kijken naar de schade die is opgenomen in het rapport van het Centrum
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1/
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/

/

/

Veilig Wonen (CVW) en vinden vaak aanvullende schade die in het patroon past. Wij kijken naar de schadekenmerken, die vertellen iets over de
krachtswerking en de ouderdom van de schade.
Wanneer er veel schade aan een onderdeel is, of het patroon in de woning

Bouwadvies Beumer

Maisveld 32

9932 JW Delfzijl x T 0596 567 254 ;.;' M 06 838 80 009.::. info(1Jbouwadviesbeumer.com
WV)lw.bouwadviesbeumer.com

SCHADETEKENING ACHTERGEVEL TUSSENWONING

niet duidelijk te verwoorden is, maken wij een heldere schadetekening,
zoals de afbeelding hier links. Het is belangrijk om alle andere mogelijke

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

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

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

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

straal van 5 km van deze woning hebben plaatsgevonden.

schade door de gaswinning is veroorzaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

situatie zoals deze was voor het event.

deze gegevens kan een schadekostenberekening worden gemaakt.

NAAST DE CONTRA
EXPERTISE KUNT U
ONS OOK VRAGEN VOOR:

CONTRA EXPERTISE
• Wij komen langs wanneer u thuis bent (zolang het nog licht is);
• Ons bezoek duurt doorgaans 2 uur, wij nemen de tijd voor u!;

• C ONSTRUCTIE BEREKENINGEN

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

• A ARDBEVINGSBESTENDIGER ONTWERP

• U krijgt een volledige schade analyse;

• B OUWBEGELEIDING
• B OUWTEKENINGEN EN 3D IMPRESSIES
• V ERGUNNING AANVRAGEN
• B OUWKUNDIGE KEURINGEN

• Wij beoordelen de schade vanuit een constructief oogpunt;
• Voordat wij bij u weggaan weet u of wij vinden dat de schade het
gevolg is van de gaswinning;
• Het overleg met het CVW is enkel op technische gebied;
• U ontvangt ons schaderapport binnen 14 dagen na ons
bezoek aan u;
• Ook bij twijfel mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bouwadvies Beumer | Stadshaven 19a, 9902 DA Appingedam | 0596 567 254 | info@bouwadviesbeumer.com

www.bouwadviesbeumer.com
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fundament

Positievere ontwikkeling in 2016

als je tussen vier muren slaapt maar
de wind binnen kunt voelen, dan weet je
een huis is meer dan stapels stenen

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

5

komst fonds proefprocessen

als je ooit hebt gezongen, van lauwerszee
tot dollard tou, de toren hebt beklommen,
dan weet je, je raakt de aarde met meer
dan alleen je voeten
je zegt, mijn huis is een hulsel, een lijf
dat bij elkaar moet worden gehouden
je wordt gestut, je schudt je hoofd
achter elke deur staat hetzelfde beest
je denkt, ik word pas geholpen als ik val
zo gaat het meestal met de meesten
maar jij, je staat op en trekt je schoenen
aan, begeeft je naar de barricades,
want je weet ook
het is niet alleen mijn huis
ik ga niet lijdzaam wachten tot de stenen
breken en zien hoe de barsten alles tot
iets halfs maakt.

(fundament; het eerste gedicht van Lilian
Zielstra als Stadsdichter van Groningen.
Gedeclameerd op 7 februari tijdens de
demonstatieve fakkeltocht:
"Onze Toekomst! Gas Terug")
foto Reyer Boxem

Strafvervolging NAM
een stap dichterbij
De Groninger Bodem Beweging (GBB)
deed begin 2016 een strafaangifte
tegen de NAM. De ontwikkelingen bij de
verstevigingsoperatie tonen nog eens
aan, dat heel veel huizen in Groningen
onveilig zijn bij een flinke aardbeving.
Burgers liepen en lopen grote risico’s.
De GBB heeft aangifte gedaan omdat het
voor de GBB onverantwoord en onverdraaglijk is, dat de NAM de Groningers
hieraan willens en wetens blootstelt. En
dat de NAM zonder enige strafrechtelijke
consequentie onze huizen kan beschadigen en onze levens kan bedreigen.
Begin december 2016 deed onze advocaat, mr. Spong, het onderstaande
persbericht uitgaan:
“Het gerechtshof Leeuwarden heeft
beslist dat de NAM als beklaagde zal worden gehoord inzake het veroorzaken van
bevingsschade in het Groninger gasveld.
In de bij het hof lopende procedure probeert de Groninger Bodem Beweging de
strafrechtelijke vervolging van de NAM af
te dwingen. Het horen van een beklaagde

is een vereiste voor als het hof een bevel
tot vervolging wil geven.
De beslissing van het hof kan mogelijk
gezien worden als eerste stap richting de
vervolging van de NAM. Mrs. Spong en
Van Reydt betogen dat de NAM zich door
een onverantwoorde wijze van gaswinning
schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van ‘gemeen levensgevaar’ voor
de bewoners van het gasveld en de NAM
zich bovendien schuldig heeft gemaakt
aan het witwassen van de criminele winningsopbrengsten.
Mr. Spong: ‘De tussenbeslissing van het
hof om de NAM te horen, geeft aan dat de
strafrechtelijke verwijten door het hof zeer
serieus worden genomen. Ik heb goede
hoop dat deze beslissing een opmaat is
naar de strafrechtelijke vervolging van de
NAM.’
Er is nog een lange weg te gaan, maar de
Groninger Bodem Beweging is vastberaden voort te gaan op deze juridische weg.
Desnoods tot aan het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens.

Positievere ontwikkeling in 2016:
'Stut en Steun’
Dit onafhankelijk steunpunt ‘Stut-en-Steun’ biedt hulp en ondersteuning aan iedereen
die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Leden van het Bestuur Groninger Bodem
Beweging zijn lid van het bestuur van Stut en Steun.

Positievere ontwikkeling in 2016

voortgang strafaangifte NAM
De volgende stap is gezet. De aangifte van de GBB ligt nu bij de Rechtbank Groningen/
Leeuwarden. Eind januari begin februari 2017 komt er denkelijk duidelijkheid over het
al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de NAM. Geen vervolging van de NAM? Dan
gaat de GBB naar het europees hof voor de rechten van de mens.

Hoe zit het echt
in Groningen?
Waarom gaat het zoals het gaat in het
gaswinningsgebied? Welke afspraken zijn
hierover gemaakt tussen Shell/Exxon en
de Staat ? Wat is de werkelijke macht
van Shell/Exxon over Groningen en de
Groningers? Wat is de werkelijke invloed
van de NAM? Welke geheime afspraken
zijn er? Vind je ook dat het jouw recht
is om dat te weten? Onderteken dan de
petitie voor een parlementaire enquete
daarover.
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Aardbevingsbestendig wonen

orem ipsum

Prijs vanaf: 245.000 euro

circa 177m2

Geluk van de mens bestaat uit een goede gezondheid en onze loghuizen van
Honka hebben uitgewezen dat het positief effect heeft op de bewoner(s). Als het
dan ook nog gaat om duurzaamheid tegen vocht, brand en natuurrampen, dan
verslaat een loghuis zijn tegenhangers, huizen gebouwd van staal, steen of
beton keer op keer. Daarbij heeft een loghuis een hoog isolerend vermogen.
Hout is vochtregulerend en heeft een gezond leefklimaat en bijzonder geschikt
voor mensen met astma en reuma want die hebben daar baat bij.

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

FINSE LOGWONINGEN EN ÉCHT
AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN 7.4 SVR

Elke laatste weekend van de maand van 11.00-15.00 uur organiseren
wij een open huis. U bent van harte welkom aan de Kalverkampen 21 in Siddeburen.

www.kwbouwgroep.nl

www.honka.nl

Hoofdweg 185 • 9628 CN Siddeburen
T 0598-432626 • F 0598-432731 • M 06-51063525 • info@zijlstrasiddeburen.nl
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Stad Groningen door
vijftien bevingen getroffen

De kernpunten
van de GBB

in 11 punten samengevat
De Groninger Bodem Beweging, de vereniging van schadelijders gaswinning met
duizenden leden, bepleit al jarenlang het onderstaande:
1. G
 aswinning moet via 12 miljard naar nul.
2. G
 een winningsplan langer dan 2 jaar.
3. A
 lle mijnbouwschade ruimhartig erkennen en vergoeden, dus ook schades t.g.v.
verzakking, inklinking en grondwaterpeil.
4. E
 rken en vergoed royaal gaswinningsschades in de buitengebieden.
5. V
 olledig (NAM) onafhankelijke schade afhandeling en versteviging. Experts en
contra–experts moeten volledig onafhankelijk (ook financieel) van de NAM/
CVW opereren en op basis van een onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol en –
handboek.
6. E
 en algemeen geldende ruimhartige uitkoopregeling.
7. U
 itkopen vanwege slopen, onveilig verklaren, te ‘kostbare versteviging’
of onmogelijke versteviging van huizen t.g.v. gaswinning moet gebeuren op basis van
herbouwwaarde inclusief aardbevingsbestendige fundamenten.
8. B
 ehoud van alle monumenten! Geen maximum aan herstel- en verstevigingskosten
bij monumenten.
9. W
 aardevermeerderingsregeling moet gelden voor elk huis.
10. Waardeverminderingscompensatie voor elk huis en onafhankelijk vaststellen.
11 Geen enkele verplichte eigen bijdrage bij versteviging en schadeherstel.
Word lid van de GBB en kom op voor uw belang! www.groninger-bodem-beweging.nl

Bevingen, waarvan het epicentrum in de
oostelijke stadswijken Lewenborg en de
Oosterpoort lag, werden tot voor kort toegekend aan de dorpskernen Garmerwolde,
Middelbert of Engelbert. Die dorpskernen
liggen dichterbij dan het stadscentrum van
Groningen.
Reactie GBB:
Blundert KNMI bewust?
Van sommige berichten vraag je je echt af
hoe het kan dat jarenlang niet de juiste
informatie is gegeven. Hoewel het natuurlijk
niet de eerste keer is dat in het gaswinningsdossier onjuiste informatie wordt
verstrekt.
Is hierover nagedacht? Of juist niet? Of is
het beleid geweest om de boel zo rustig
mogelijk te houden?
Het maakt wat impact en publieke opinie betreft wel verschil of een dorp getroffen wordt
door een aardbeving of dat het de stad Groningen betreft. In rest van Nederland kent
men Garmerwolde, Middelbert of Engelbert
niet. Maar dat alles heeft natuurlijk geen

Illustratie: RTV Noord
enkele rol gespeeld. Is hier slechts sprake
van toename van topografische kennis? Of
is het zeer slordig presenteren van data?
Niet iets om heel blij van te worden.
Straks komt er natuurlijk weer een pga kaart
van het KNMI. Moeten we daarbij ook de
meest simpele data controleren? Of bevingen wel gelokaliseerd zijn op de juiste plek?
En niet willekeurig ergens anders toegerekend zijn? En wat betekent dit verschuiven
van epicentra voor de reeds gepubliceerde
kaarten?
Wij kunnen het antwoord van het KNMI
ongeveer wel bedenken: “Het heeft geen
enkele invloed. Het zijn slechts detailaanpassingen” Of iets dergelijks. Ja, ja... Het
zal wel.

Groninger huizen
massaal onveilig
Versteviging verloopt te traag
Hans Alders weet als geen ander dat die
verstevigingoperatie beslist niet binnen 5 jaar
gaat lukken, zoals minister Kamp in de Tweede
Kamer toezegde. Het kost minimaal meer dan
10 jaar terwijl de gaswinning gewoon doorgaat.
Volgens de deskundigen gaan de bevingen
gewoon door en ze zullen ook heviger worden.
Het is dweilen met de kraan open!

Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, verstevigt niet voor de lol. Het kost
namelijk nogal wat. Maar het moet nu wel
massaal gaan gebeuren. Bij een pilot-inspectie van 1450 huizen is vastgesteld dat
deze bijna allemaal verstevigd moeten worden. Het zal dus niet bij deze 1450 huizen
blijven. Het worden er vele malen meer!
Er zijn op dit moment ‘geen acute situaties’
volgens Hans Alders. Tenzij er natuurlijk gedonder komt in de vorm van een flinke beving. En
de vraag is niet of deze grote klap komt, maar
wanneer deze komt. En dan is het ineens wel
acuut! Immers, de huizen worden niet voor de
flauwe kul massaal verstevigd! Het niet tijdig
verstevigen van huizen is dus onveilig.
Kleur bekennen
Hans Alders moet kleur gaan bekennen. Hij, als
representant van onze overheid, redt het niet
om op tijd onze huizen enigszins te versterken.
Hij hield zich tot nu toe, als ambtenaar van het
ministerie van EZ en als Nationaal Coördinator
Groningen, altijd afzijdig als het ging om de
hoogte van de gaswinning. Hij wilde formeel
geen partij zijn en zijn onafhankelijke positie
bewaren. De GBB had daar begrip voor.

Standpunt GBB
Veilig wonen in dit gebied is nu en in de toekomst niet gegarandeerd op het zelfde niveau
als geldt voor de rest van Nederland. De gaswinning moet daarom via 12 miljard kuub snel
terug naar NUL!
Wat doet de NAM?
En wat doet de NAM? Deze Maatschappelijk
Verantwoorde Onderneming (volgens minister
Kamp in de Tweede Kamer) kwam eerder met
een onderzoek op de proppen dat er rond de
100 huizen verstevigd zouden moeten worden.
Hoe opmerkelijk. Volgens de NAM was het
slechts een statistische berekening. Maar het
winningsplan werd wel mede op basis van die
statistische berekening gebaseerd. En vooral
maar willen doorpompen en beslist niet op een
minimum niveau.
Dat alles onder het motto: de veiligheid van de
burgers gaat de NAM boven alles. Nu is echter
weer overduidelijk geworden, dat die veiligheid ook op langere termijn niet gerealiseerd
gaat worden. Maar de NAM pompt willens en
wetens gewoon door.
NAM stop met die waanzin!
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• Impregneren

• Gevel- en dakreiniging • Graﬃty verwijdering
• Vochtstralen

• Herstel Aardbevingsschade

Wilt u de
4.000.die de NAM als compensatie
aanbied goed besteden?
Of heeft u een nieuwe koopwoning in 1 van de 11
gemeentes gekocht na 17 januari 2014?
Koop dan HR++glas en eventueel kunststof
of houten kozĳnen bĳ:

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

Thermophoto
Thermografische & Bouwkundige Inspectie

Kalkwijk 82
Hoogezand
e: info@thermophoto.nl
w: www.thermophoto.nl
t: 06.53.98.44.20

Contra Expertise Aardbevingschade.
Heeft u een CVW rapportage met C-schades
ontvangen en bent u het er hier niet mee eens,
wij kunnen voor u de contra-expertise
uitvoeren.

Voordelen voor u zijn:
Wij komen uit de aarbevings regio.
ü
Aanvraag, inspectie & begeleiding.
ü
Zijn bouwkundig onderricht.
ü
Zijn niet CVW gebonden maar worden wel erkend.
ü
Reeds 4 jaar ervaring met contra expertise aardbevingschade.
ü
Eerlijke en objectieve beoordeling van de schade.
ü

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

stop met gissen, start met meten

Thermografie, Bouwkundige inspectie, Luchtdichtheidsmeting, Geluid & licht, Lekdetectie leidingen en daken, Vochtmetingen, Contra-expertise, Bouwbegeleiding

CONTRA-EXPERTISE CVW?
WE HELPEN U GRAAG!

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL
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Programmaleider Aardbevingen bij de Veiligheidsregio:

“Wij gaan uit van zelfredzaamheid van de bewoners”
Bij een grote ramp of crisis - Groningers
denken dan meteen aan een aardbeving komt de Veiligheidsregio in actie, een
samenwerkingsverband van hulpdiensten en crisispartners waaronder
waterschappen en defensie. Veiligheidsregio’s moeten over een regionaal risicoprofiel beschikken waarin
de meest bedreigende risico’s van de
regio beschreven zijn. Het bestuur van
de veiligheidsregio kan besluiten om
een Incidentbestrijdingsplan voor die
risico’s op te stellen. Voor aardbevingen
is een incidentbestrijdingsplan (IBP)
opgesteld waarin staat beschreven met
welk zwaarste scenario de veiligheidsregio rekening houdt en welke gecoördineerde maatregelen getroffen moeten
worden.
Bij de Veiligheidsregio werkt een “programmaleider Aardbevingen”, Alrita Borst.
Zij geeft enthousiast antwoord op vragen
over wat de veiligheidsregio doet bij een
ramp of een crisis. “Komt er een grote
beving met ernstige gevolgen, dan zal de
crisisorganisatie worden opgeschaald.
Kenmerkend voor een ramp of crisis is de
chaosfase in de eerste uren. Onze taak
is om in het kader van crisisbestrijding
en schadebeperking en het beperken van
slachtoffers, zo snel mogelijk zicht te krijgen op wat waar aan de hand is, orde in de
chaos te scheppen en de hulpdiensten op

de realistische risico’s is vaak pas aan de
orde als mensen er direct of heel dichtbij
mee te maken krijgen”.

Alrita Borst: “Wij doen ook aan risicobeheersing”

de juiste plaatsen als eerste in te zetten.
Eén van de scenario’s is, dat er slachtoffers, ook dodelijke, zijn gevallen.”
Zelfredzaamheid van bewoners
“Het eerste uur zal de chaos groot zijn en
hulp vrijwel afwezig. Communicatie moet
worden opgestart. Het IPB gaat dan ook uit
van (grote) zelfredzaamheid van de bewoners, zeker in de beginfase. Uit ervaring en
wetenschappelijk onderzoek weten we dat
zelfredzaamheid een natuurlijk proces is.
Mensen helpen elkaar. We proberen daar zo

Per 1 maart 2017 is Wilma Mansveld de
nieuwe directeur van de Veiligheidsregio
als opvolger van Erik van Zuidam.

goed mogelijk vorm en inhoud aan te geven
door informatie te verstrekken, ook via de
website, wat mensen voor, tijdens en na een
aardbeving kunnen doen. Dat lijkt op voorhand een open deur, maar in praktijk lastig
om bij mensen onder de aandacht te krijgen
en vooral te behouden. Bewustwording van

Nadruk op communicatie
“Goede samenwerking is heel belangrijk. We
oefenen regelmatig met alle crisispartners
en hulpdiensten, zoals bij een grote operationele oefening in het oefendorp van defensie in de Marnewaard. We bereiden de plannen voor niet alleen met de hulpdiensten
onderling, maar ook met de crisispartners
waaronder de waterschappen en met nieuwe
organisaties zoals de NCG en het CVW die
een rol in de crisisbestrijding kunnen vervullen. Iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wel gecoördineerd vanuit de
crisisorganisatie van de veiligheidsregio als
het een crisis of rampsituatie betreft. Het
IBP is geen star plan, maar dynamisch. Nieuwe kennis, nieuwe inzichten en afspraken
met nieuwe samenwerkingspartners kunnen
leiden tot aanpassing van het plan.”
Risicobeheersing
“We richten ons niet alleen op incidentenbestrijding/crisisbeheersing, maar ook op
risicobeheersing. We proberen invloed uit
te oefenen op het verkleinen van risico’s.
Daarom hebben we graag gebruik gemaakt
van het ons eenmalig toegewezen adviesrecht over de gaswinning en onze bezwaren
kenbaar gemaakt. Hoe lager het risico, hoe
beter de veiligheid.”

ADVERTENTIE

Bouwkundig advies in de breedste zin van het woord!

Bouwkundig adviesbureau Lagerman

TOEZICHT

 Directievoering
 Toezicht
 Opleveren
 Bouwkundigadvies
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie
• Onderhoud

BEVINGSSCHADE

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

ADVISEREN

Conflict bevingsschade
CONTRA-EXPERTISE
Wij regelen het voor u

 Bouwkundig rapport
• Aankoop
• Verkoop
• Schade

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

• Voegenrenovatie

• Impregneren

• Gevel- en dakreiniging • Graﬃty verwijdering
• Vochtstralen

• Herstel Aardbevingsschade

uw gecertificeerd aardbevingsschade herstelbedrijf
Ook voor verbouw, renovatie, nieuwbouw en onderhoud
Havenga Bouw v.o.f.

Tel : (050) 5416501

internet : www.havenga.com

Oude Rijksweg nr.11
9798 PA GARMERWOLDE

Fax: (050) 5419268

E-mail : info@havenga.com

907055 Blokzijl.pdf

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

26-03-2009

14:17:08

Bouwbedrijf
W.H. Blokzijl
Hoofdweg 154 Blijham Telefoon 0597 - 56 12 25 fax 56 12 83
Utiliteitsbouw
Restauratie
Particuliere bouw
Houtskeletbouw
Onderhoud
Renovatie
Verbouw

Voor al uw
bouwwerken

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

Bouwbedrijf de Boer is een jong en dynamisch
bouwbedrijf, werkzaam in de provincie Groningen.
Onze specialiteiten in het aardbevingsgebied zijn
onder andere schade herstel, het versterken van
bestaande woningen en het bouwen van nieuwe
aardbevingsbestendige woningen en gebouwen.
Tegenwoordig mogen de bewoners zelf
kiezen welke aannemer wordt ingezet bij
aardbevingsschade.

De Boer Schoorstenen
Gevestigd in Groningen & Kantens
050-5472100
info@bouwwbedrijf-deboer.nl
www.bouwbedrijf-deboer.nl
www.deboerschoorstenen.nl

Maak uw keuze bij het eerste contact bekend, wij
kunnen u van af het begin zonder kosten ontzorgen en bijstaan in het vaak lastige traject.
Bouwbedrijf de Boer heeft heel veel ervaring
én beschikt over alle benodigde certificaten. Zo
hebben wij lichtgewicht schoorstenen ontwikkeld,

gemaakt “door en voor de regio”. Onze schoorstenen hebben een authentieke uitstraling, indien
mogelijk gemaakt van de stenen van de oude
schoorsteen. Bouwbedrijf de Boer is één van de
weinige bouwbedrijven in de regio die dit soort
lichtgewicht schoorstenen produceert. Wij leveren
ook aan andere bouwbedrijven, bijvoorbeeld aan
uw huisaannemer.
In ons bedrijf staan
# persoonlijk contact
# duidelijke communicatie
# nakomen van afspraken centraal.
Met de keuze voor Bouwbedrijf de Boer
staat uw belang voorop!
Neem voor gratis advies contact met ons op.

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL
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Hoe zit 'het Gasgebouw' in elkaar?
De Nederlandse Staat is trots op “het Gasgebouw.” De constructie die in 1963
werd opgericht om de gaswinning in Groningen mogelijk en winstgevend voor de
deelnemers te maken, heeft een grote reputatie. Maar hoe zit die nou echt
in elkaar?

Maatschap Groningen
Hoewel er miljarden in omgaan is de
Maatschap Groningen geen echt bedrijf.
Het is gebaseerd op een Overeenkomst
van Samenwerking, die tot op de dag van
vandaag geheim is. Door deze OvS vloeit
een groot deel van de aardgasopbrengsten
in de staatskas.
De Maatschap Groningen brengt het gas
boven de grond. Het motto van staatsbedrijf
EBN was in 2014, ruim na de beving bij
Huizinge, nog: “al het rendabele gas zo snel
mogelijk uit de bodem.”
Het Gronings gas wordt dus verplicht opgekocht door Gasterra. Gasterra is aangewezen als het verantwoordelijke bedrijf voor
het beheer van de gasvoorraad. Het af-

Winningsplafond
Het winningsplafond voor de NAM wordt
theoretisch zwaar bewaakt aangaande
veiligheid en dient goed onderbouwd te zijn.
Het geproduceerde gas dient echter ook
afgenomen te worden, het is een lastig product om op te slaan. Het winningsplafond
staat mede vanwege de mijnbouwschade
onder druk en nadert het al in een eerder
stadium door Gasterra op allerlei aannames
en prognoses gebaseerde afnameplafond.
Een groot deel van dit gas moet worden geleverd op basis van langetermijncontracten
die, veelal met buitenlandse afnemers en
grootverbruikers zijn afgesloten. Op dit punt
misbruikt de minister van Economische Zaken dikwijls het woord “leveringszekerheid.”
NAM en Gasterra, onder de opzwepende
leiding van de oliegiganten, willen met de
naderende energietransitie zoveel mogelijk

Hoe zit het echt
in Groningen?
Waarom gaat het zoals het gaat in het
gaswinningsgebied? Welke afspraken zijn
hierover gemaakt tussen Shell/Exxon en
de Staat ? Wat is de werkelijke macht
van Shell/Exxon over Groningen en de
Groningers? Wat is de werkelijke invloed
van de NAM? Welke geheime afspraken
zijn er? Vind je ook dat het jouw recht
is om dat te weten? Onderteken dan de
petitie voor een parlementaire enquete
daarover.

Concessie
Productie

Gasterra
Gasterra heeft eenzelfde ingewikkelde structuur als de Maatschap Groningen. De helft
van de aandelen is in handen van de NAM,
40% van EBN en 10% is rechtstreeks in
handen van het ministerie van Economische
Zaken. De commissarissen van Gasterra
zijn dezelfde mensen als de commissarissen van EBN. Gasterra verkoopt het Groninger gas door aan zijn afnemers. Doordat
Gasterra al van tevoren weet hoeveel gas
er gewonnen gaat worden (afnameplafond),
kunnen ze dit al op voorhand verkopen. De
winstmarge geeft het winstniveau van de
onderneming aan.
Het transport vindt plaats in het netwerk
van GTS, een staatsbedrijf in handen van
het Ministerie van Financiën. GTS is verantwoordelijk voor de (constante) kwaliteit van
het gas en draagt zorg voor de conversie
van hoogcalorisch gas naar de laagcalorische waarde van het Groningengas.

Nederlandse Aardolie
Maatschappij [NAM]
Shell
50%

Eergie beheer
Nederland
[EBN] 40%

Toezicht door:
Staatstoezicht
op de Mijnen

100% Staat
der Nederlanden

Exxon
50%

Maatschap Groningen
NAM
60%

Gaswinning

Exploitatie
Gasveld
Eigendom Staat
100%

Verkoop
aan Gasterra

Inkoop
verkoop gas

Het Gasgebouw uitgelegd
De concessie, de mijnbouwvergunning,
om het gas te winnen, is van de NAM. De
Nederlandse Staat wilde bij de vondst van
het aardgas ook een flinke graan meepikken. Esso en Shell, de aandeelhouders van
de NAM, richtten samen met de Staat de
“Maatschap Groningen” op. Shell en Esso,
in de vorm van de NAM, bezitten 60% van
deze Maatschap. De Staat, via het staatsbedrijf EBN, bezit 40%. NAM en EBN hebben
evenveel zeggenschap in de besluitvorming.

nameplafond voor het Groningenveld wordt
wettelijk vastgesteld. Dit afnameplafond is
het uitgangspunt van Gasterra voor de afzet. Dit afnameplafond is niet hetzelfde als
het winningsplafond dat de minister jaarlijks
vaststelt voor de NAM (hoewel dit natuurlijk
in de praktijk jarenlang wel zo werkte).

% = aandeel in het bedrijf

Transport
Transport

Eigenlijk is het simpel. De NAM heeft een
eeuwigdurende concessie om het gas uit
het Groningenveld te winnen. De daadwerkelijke productie doet de NAM samen
met Energiebeheer Nederland (EBN), in de
“Maatschap Groningen.” Hoeveel gas er
nodig is en moet worden opgepompt, wordt
bepaald door Gasterra. Het gas wordt (wettelijk bepaald) opgekocht door Gasterra. Dat
bedrijf is eigenlijk de monopolist van het
laagcalorische aardgas. Netwerkbeheerder
Gastransportservices (GTS) (eigenaar van
het leidingnetwerk) bewaakt de hoeveelheden en de kwaliteit van het gas. GTS gaat
ook over de omzetting (conversie) van het
hoogcalorisch gas uit de zogeheten “kleine
velden” en het geïmporteerde gas naar laagcalorisch gas. Dat laagcalorische gas wordt
in Nederland aan de gebruikers geleverd.

Het Gasgebouw

Shell
25%
Exxon
25%

EBN 10%
Economische
Zaken
40%

Gasunie Transport
Sevices [GTS]

Gasterra

Kwaliteit
conversie

Financiële zaken
100%

gas uit het Groningenveld kwijt. De speling
is klein: aanbod en vraag zitten dicht bij
elkaar. Op onverklaarbare wijze heeft GTS
niet tijdig voorzien in voldoende conversiecapaciteit (de enige stikstoffabriek wordt
niet ten volle benut, de tweede fabriek is
op de lange baan geschoven). Het enige
alternatief is het Groningengas van de enige
aanbieder: Gasterra. GTS heeft zo nodig
zelfs de wettelijke mogelijkheid Gasterra te
dwingen tot levering van Groningengas. Hier
zit een groot knelpunt: Wanneer het winningsplafond van de NAM is bereikt, heeft
GTS de wettelijke mogelijkheid Gasterra
te dwingen tot levering van laagcalorisch

gas, waar dat dan ook maar vandaan moet
komen. Op deze wijze wordt het gasgebouw
dus complex.
De overheid zit zowel aan de productiekant
als aan de leveringskant aan de knoppen.
Op wonderbaarlijke wijze is men er toch in
geslaagd de zaken zodanig te regelen, dat
er aan alle kanten wettelijke verplichtingen
bestaan tot levering. En dezelfde regelgeving leidt er toe, dat ook bij afnemende
vraag of een bereikt maximum toch geleverd
moet worden. Hoogste tijd om het gasgebouw te laten beven.

Positievere ontwikkeling in 2016:
Publieke regie ( = overheidsdienst
Groningen onder leiding NCG)
Ondanks, dat de overheid een afkeuringswaardige rol heeft bij het voortdurend maximaal gas willen winnen. Is het standpunt van de GBB, dat publieke regie noodzakelijk
is in het aardbevingsgebied. Deze publieke regie is in 2016 steviger neergezet. Natuurlijk ziet de GBB verbeterpunten. Zeer zeker!
Echter publieke regie is de enige mogelijkheid om de invloed van commerciële organisaties zoals de Shell/NAM en CVW of anderen op de afhandeling van schade en versteviging te minimaliseren. De overheidsdienst Groningen, onder leiding van de NCG, is
de invulling van deze publieke regie en staat onder democratische controle.
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Aardbevingsbestendig wonen

Nieuwbouw- Restauratie - Renovatie
Decoratieve Wandafwerking

Juffer Marthastraat 1 Warffum Tel: 0595-426138
www.stukadoorsbedrijfdeterp.nl

bevingsschadeherstel

Prijs vanaf: 210.000 euro

circa 140m2

Als u op zoek bent naar een snelle en gemakkelijke oplossing, is het Honkahuis
pakket de oplossing met tientallen mooie functionele en ecologische modellen
om uit te kiezen. Of u kunt samenwerken met onze architecten om uw
persoonlijke smaak te integreren op een van onze vooraf ontworpen huizen.
Het bijstellen van kleuren of afstellen van het ontwerp is een geweldige manier
om uw eigen smaak toe te voegen aan uw huis.

* aanmelden van uw schade
* kostenloze offerte
* compleet herstel van de schade
* contra expertise

FINSE LOGWONINGEN EN ÉCHT
AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN 7.4 SVR

Elke laatste weekend van de maand van 11.00-15.00 uur organiseren
wij een open huis. U bent van harte welkom aan de Kalverkampen 21 in Siddeburen.

betrokken - onderscheidend - ontzorgend
info@stukadoorsbedrijfdeterp.nl

www.kwbouwgroep.nl

www.honka.nl

Aardbevingsschade?

Schade als gevolg van aardbevingen door gaswinning moet uiteraard worden vergoed.
Het is geen geheim dat dit proces niet altijd goed loopt. De aansprakelijkheidsspecialisten
van PlasBossinade hebben voor u het antwoord op de vraag welke schade (aan pand of
letsel) u kunt verhalen, wie daarvoor moet worden aangesproken en hoe deze schade in
uw specifieke situatie moet worden vastgesteld. www.plasbossinade.nl/aardbevingen

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

@Poezieweek
#gedichtendag

Er wordt
wat afgedicht
als er dan toch nog wat gedicht moet
worden, de gaskraan..., die moet dicht,
als wij Grunnegers nu eens wat harder
morden, ziet dan straks heel Nederland
het licht?
maar dat dichten blijft vast een illusie,
’t klinkt niet eens als poëzie
een bron van politiek en Haags geruzie,
gasloos denken…, gaat nog nie’
waarom draaien wij die kraan dan zelf
niet dicht, zonder geweld..., dat zijn we
Nederland verplicht
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Nieuwe waardevermeerderingsregeling van start
Minister Kamp van Economische
Zaken heeft ingestemd met een nieuwe
waardevermeerderingsregeling voor
huiseigenaren in het aardbevingsgebied
in Groningen. De nieuwe regeling komt
overeen met de oude regeling voor
waardevermeerdering.
Huiseigenaren met een schade van
minimaal € 1.000,- kunnen een eenmalige
uitkering van € 4.000,- gebruiken voor
energiebesparende of energieopwekkende
maatregelen. De regeling wordt opengesteld
voor schade door bodembeweging als
gevolg van de gaswinning in het Groninger
gasveld, ongeacht de locatie. De regeling
compenseert overlast door schade.
De uitkering van € 4.000,- bij koop, zoals
in de oude regeling, vervalt.

Het beschikbare budget voor de nieuwe
waardevermeerderingsregeling is
€ 89,1 miljoen; de NCG schat in dat
dit toereikend is. Ook nu wordt de
nieuwe regeling uitgevoerd door het
Samenwerkingsverband Noord Nederland
(SNN). Naar verwachting wordt de regeling in
het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd
in de Staatscourant en aansluitend
opengesteld voor schadegevallen vanaf
1 januari 2016. Vanaf dan kunnen
bewoners een aanvraag bij SNN indienen.
De regeling geldt ook voor bewoners met
schades van vóór 1 januari 2016, die wel
op uiterlijk 31 januari 2016 waren gemeld,
doch waarvan op 1 juli 2016 nog geen
schaderapport bij het SNN lag omdat het
schadeproces nog niet was afgerond. Zij
dienen opnieuw subsidie aan te vragen.

Hans Alders: “We werken
toe naar een garantieregeling
voor huiseigenaren”
Hoe nu verder
Na de publicatie van de nieuwe
waardevermeerderingsregeling, zal de NCG
de nieuwe regeling via lokale en regionale
media uitgebreid onder de aandacht
brengen. Alle informatie zal dan ook te
vinden zijn op de websites van de NCG en
het SNN.
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.snn.eu

@Simon Koorn – SiKo 27-01-2017

Versterkingsoperatie bij huurhuizen:

Geen gevolgen voor de huurprijs
In het kader van de versterkingsoperatie hebben de woningcorporaties het
project H3V in het leven geroepen (Herstellen, Verbeteren, Versterken, Verduurzamen). Ten behoeve van de huurders
legde GBB een aantal vragen voor aan
de heer Gert van der Kooi, programmamanager bouwkundig versterken
van Wierden en Borgen & Woongroep
Marenland.
Hoe wordt de huurprijs berekend na versterking en mogelijkheden voor extra comfortverbetering en/of verbouwingsonderdelen?
“De betrokken corporaties hebben met
elkaar afgesproken geen huurverhoging voor
de standaard werkzaamheden aan haar
bewoners door te rekenen. Echter, wanneer
een bewoner ervoor kiest extra werkzaamheden te laten uitvoeren, kan een corporatie de huur verhogen. Een enkeling heeft
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.”
H3V staat ook voor verduurzamen en de
inzet is de woningen zodanig aan te pakken
dat zij Nul Op de Meter (NOM) worden. Het
verduurzamen van de woning naar Nul-opde-Meter wordt bij bewoners in rekening gebracht met een energieprestatievergoeding.
“Voor die vergoeding ontvangen bewoners
een gegarandeerd aantal KwH elektriciteit,
warm water en een woning die het hele
jaar tot 20 graden Celsius verwarmd kan
worden. Omdat bij onze aanpak ook de gasaansluiting in de woning verdwijnt, besparen bewoners volgens onze berekeningen
gemiddeld 80 euro op hun energierekening.
”De corporaties garanderen daarbij (in ieder
geval) dat bewoners niet duurder uit zijn wat
betreft hun energielasten (epv+voorschot en
vastrecht energieleverancier) dan vóór de
versterking. Dit wordt jaarlijks in de gaten
gehouden.
Over de communicatie met de bewoners
zegt Van der Kooi:
“Minimaal 2 maanden voordat de werkzaamheden starten bespreken wij de
plannen tijdens een huisbezoek met onze

beeld aan het moment dat geveldelen over
de woning gehesen worden. Waar tijdens
het versterken van de eerste woningen veelal gebruik is gemaakt van huurwoningen uit
het eigen woningbezit, is dit op langere termijn volkshuisvestelijk gezien geen goede
oplossing. “Immers, wanneer we alle vrijkomende woningen claimen als wisselwoning
voor het bouwkundig versterken zetten we
de huurmarkt in de dorpen waar versterkt
wordt compleet op slot.” Het Centrum Veilig
Wonen is daarom druk doende voldoende
wisselwoningen te realiseren.

Intussen zijn de bewoners van deze 0-op-de-meter-huizen van de woningcorporatie in
Loppersum na een jaar massaal ontevreden over de uitwerking van hun rigoureuze
verbouwing. Ze dreigen zelfs naar de rechter te stappen.
bewoners. Bewoners weten zo waar ze aan
toe zijn, we inventariseren de verschillende
wensen en we kunnen zo mogelijk zaken
nog met elkaar combineren. Ons doel is om
de bewoners van de woningen die dit jaar
worden versterkt, meer te betrekken bij de
ontwikkeling van hun ‘nieuwe woning’ dan
in de eerste versterkingsfase is gedaan.
Echter, ook in de eerste fase is het projectmatig voorgekomen dat bewoners zelf
vorm hebben gegeven aan hun nieuwe huis.
Zo hebben bewoners in Zijldijk hun eigen
gevelontwerp mogen kiezen en is aangeboden een nieuwe badkamer met toilet op de
verdieping te laten realiseren. En dat zonder
huurverhoging.”
Moeten bewoners hun huis uit tijdens de
werkzaamheden en waar gaan ze dan
naartoe?
“Tijdens ons huisbezoek bespreken we met
bewoners of ze tijdens de werkzaamheden
thuis willen blijven wonen of dat we een
tijdelijke woning voor hen regelen. Hier heb-

Tot nu toe zijn volgens Van der Kooi bijna
alle woningen qua oppervlakte en aantal
kamers gelijk gebleven. Alleen in Zijldijk zijn
de woningen iets ruimer geworden. In ieder
geval is met NAM de afspraak gemaakt dat
we terugkrijgen wat we hadden. Een kleinere woning is daarmee geen optie voor ons.”
Ook de in veel gevallen toch al noodzakelijke of aanstaande vervanging van keukens
of badkamers heeft volgens de projectmanager geen invloed op de huurprijs.

ben bewoners dus zelf invloed op.” Bewoners die thuis blijven wonen, moeten om de
veiligheid te garanderen enkele momenten
kortstondig hun woning uit. Denk bijvoor-

Huurwoning en schade:

Waar kan ik terecht?
In de gaswinning- en aardbevingsproblematiek hebben huurders een speciale plaats.
Schade aan uw huurwoning moet uiteraard eerst worden gemeld bij de verhuurder /
woningcorporatie. De (collectieve) en individuele gevolgen van de verstevigingoperatie
zijn immers van een andere aard dan die bij woningeigenaren. Woningbouwverenigingen/corporaties maken collectieve afspraken met NAM/CVW/NCG voor de aanpak van
schadeherstel en versteviging van huurwoningen.
Niettemin kunnen ook huurders met hun vragen en problemen terecht bij medewerkers
van de verschillende loketten (zoals Stut-en-Steun). Met hun vragen kunnen zij zich ook
wenden tot de NCG. De versterkingspunten van de NCG zijn in bijna alle dorpen in het
gaswinningsgebied Groningen te vinden. Kijk voor het punt bij u in de buurt op de site
van de Nationaal Coördinator Groningen, onderdeel ‘contact.’
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AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !
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Wij ontzorgen u van A tot Z
B. V.

Van aanvraag tot reparatie

www.klussenbedrijftimmers.nl
Aardbevingschade aan huis of bedrijfspand?

Raamdesign

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

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct:
06-46315622

Interessante mogelijkheden voor verenigingen
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL

gewoon Havenga !

Maar hoe los je dat nu op ?

Tegemoetkoming bij het SNN?

Wij hielpen al vele gedupeerden!
Door de ruime ervaring van Klussenbedrijf Timmers bent u bij het juiste adres als het
gaat om herstel van aardbevingsschade. Onze specialisten zijn u graag van dienst en
zullen ervoor zorgen dat alle schade tot in de puntjes wordt herstelt. Wij leveren
alleen de beste kwaliteit producten en geven u graag advies en ondersteuning!
V GM
C hecklist
A annemers

uw gecertificeerd aardbevingsschade herstelbedrijf
Ook voor verbouw, renovatie, nieuwbouw en onderhoud
Havenga Bouw v.o.f.

Tel : (050) 5416501

internet : www.havenga.com

Oude Rijksweg nr.11
9798 PA GARMERWOLDE

Fax: (050) 5419268

E-mail : info@havenga.com

Optimaal genieten van zacht water
Kies voor een Remon waterontharder
In uw regio is er sprake van hard leidingwater. Hard water heeft een teveel aan kalkvormende

Gratis
montage
t/m

31-12-2016
wegens succes
verlengd t/m 31-3-2017

Een Remon waterontharder
bestaat onder meer uit:

besturingsunit

deeltjes. De gevolgen laten zich raden: torenhoge energierekeningen, vlekken op kranen
en vloeren, een droge, schilferige huid en overbelasting van elektrische apparatuur met
verwarmingselementen. Vervelend en onnodig.
Met een waterontharder van Remon bent u al die hardheid in een handomdraai kwijt!
Onze waterontharders verwijderen kalkvormende deeltjes uit het water en zijn een

zacht water
naar tappunten
afvoer

afneembare
deksel

wateraanvoer

kunststof
omkasting

harskorreltjes

vlotter

harskolom

zouttabletten

waardevolle investering in uw huis, uw persoonlijke comfort en in het milieu!
spoelwater

Een mooie serie waterontharders - voor elke toepassing een geschikte!
De Compact is een kleine waterontharder geschikt

De Cabinet is verkrijgbaar als 10, 20 en 30 liter

De Deluxe is uitgevoerd met een helder

voor kleine tot gemiddelde huishoudens. Hij werkt

model en wordt voornamelijk gekozen door de

kleurenbeeldscherm waarmee u de water-

zonder stroom en is zeer geschikt voor plaatsing in

grotere huishoudens van meer dan 4 personen.

ontharder kunt instellen en alle belangrijke

kleine ruimtes, zoals de meterkast.

informatie kunt aflezen. De Deluxe is verkrijgbaar
in een 12 en 30 liter uitvoering.

Marum I Dalfsen I Ospel
VOOR MEER INFORMATIE

0594 64 80 80
klantenservice@remon.com

www.remon-waterontharders.nl
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Stut-en-Steun biedt gratis en
onafhankelijke hulp bij schades en versterken
Stut-en-Steun biedt onafhankelijke
hulp en ondersteuning aan iedereen
die te maken heeft met de schadelijke
gevolgen van de gaswinningsactiviteiten in Groningen. De Groninger Bodem
Beweging is samen met het Gasberaad
Groningen de initiatiefnemer van Stut-enSteun.
Veel mensen hebben vragen over het
schadeproces. Bewoners kunnen gratis
bij Stut-en-Steun terecht voor vragen en
ondersteuning. Het is jammer dat nog niet
iedereen bekend met het bestaan van dit
onafhankelijke steunpunt, want met de
versterkingsoperatie in aantocht, zitten veel
mensen met nieuwe vragen.
De afgelopen tijd hebben zich vooral bewoners gemeld met langlopende schadeprocessen. Processen die soms al jaren lopen.
Mensen die in gesprekken met de NAM of
het CVW vastgelopen zijn en hulp zoeken om
de zaak weer open te breken. Maar ook voor
simpele vragen kunnen bewoners bij Stut-enSteun terecht. Een team van professionele
medewerkers staat klaar om bewoners met
raad en daad bij te staan. Allemaal mensen uit het aardbevingsgebied zelf, vanuit
verschillende disciplines. Zo zijn er medewerkers met een juridische achtergrond,
vanuit de maatschappelijke dienstverlening,
een bouwkundige, maar ook ervaringsdeskundigen, die weten wat de bewoners uit het
gebied voelen. Het is belangrijk dat mensen
ook het gevoel krijgen, dat er daadwerkelijk
naar hen geluisterd wordt.
Impact op bewoners
Mensen moeten bij Stut-en-Steun terecht
kunnen met hun vragen, problemen en

Het team van
Stut-en-Steun

emoties. Want het gaat je allemaal niet in
de koude kleren zitten. Er is een groeiende
groep alleenstaanden die niemand heeft
om te overleggen. Echtparen zijn het soms
onderling niet met elkaar eens. De een wil
bijvoorbeeld tot aan het gaatje doorgaan en
de ander wil er niets mee te maken hebben.
Het gaswinningsprobleem heeft een enorme
impact op het leven van de bewoners in
het gebied. Veel meer dan menigeen denkt.
En met de enorme versterkingsoperatie in
aantocht wordt het alleen nog maar erger.
Er is een grote groep die zijn ogen sluit voor
alle problematiek.
Stut-en-Steun is gratis en volledig onafhankelijk. Voor de beide initiatiefnemers was
het echt een voorwaarde om volledig vrij te
kunnen opereren; los van de NAM, het CVW
en de Nationaal Coördinator Groningen. Dat
is ook meteen het onderscheidende en de
kracht van Stut-en-Steun. Het enige doel is
de bewoner te helpen met zijn vragen en
problemen.

‘Je staat niet alleen’
Veel mensen hebben behoefte aan een
gesprekspartner. Al is het alleen maar om
een luisterend oor te bieden. Ook daarvoor kan men bij Stut-en-Steun terecht. Zie
het als de professionele buurvrouw of het
familielid. Iemand, die echt luistert, maar
daarnaast het probleem ook nog begrijpt en
helpt. Niet alleen vanuit een gevoel, maar
ook praktisch met tips en adviezen. Je kunt
er in je eentje mee blijven zitten en het zelf
allemaal proberen uit te zoeken, of je kunt
het Stut-en-Steun vragen met al hun kennis
en ervaring.
Nu er dit jaar 1450 woningen versterkt
gaan worden en op termijn mogelijk alle

22.000 woningen in het aardbevingsgebied,
ontstaan er vraagtekens. Er zijn nog veel onduidelijkheden. Mensen weten niet wat hun
positie is. Stut-en-Steun wil graag dat ze
zich melden. Ook de bewoners van de 1700
woningen, die buiten de contourlijn liggen en
onlangs door het bureau Witteveen & Bos
geïnspecteerd zijn, kunnen zich melden. Ook
hun verhalen van schades mét en zónder
erkenning wil Stut-en-Steun graag horen.
Stut-en-Steun heeft een onderkomen in
Appingedam. Het steunpunt is te bereiken
via tel. 050-2112044. Ook is informatie te
vinden op www.stutensteun.nl.

Positievere ontwikkeling in 2016:
complexe schades weg bij de NAM
Complexe schades zijn weg bij de NAM en bemiddeling door de NCG. Naar vorm en
inhoud hebben er daadwerkelijk positieve veranderingen plaatsgevonden door het
bemiddelen van de overheidsdienst NCG bij het vlot trekken van complexe schades. Te
gek voor woorden dat het nodig is, maar er zijn positieve signalen hierover.

Positievere ontwikkeling:
naamsverandering van ‘Arbiter Aardbevingschade’ in ‘ Arbiter Bodembeweging’.
In het meerjarenplan voor de komende jaren van de Nationaal Coordinator Groningen,
dhr. Alders, krijgt de arbiter aardbevingsschade een andere naam. Het wordt ‘arbiter
bodembeweging’.De vlag van ‘arbiter bodembeweging’ dekt een bredere lading van
schades veroorzaakt door de gaswinning.

Wat zegt de politiek
over de gaswinning
Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen
voor de samenstelling van de Tweede
Kamer.
Op de site van de Groninger Bodem Beweging, www.Groninger-Bodem-Beweging.nl,
treft u ons eigen overzicht aan van wat de
partijen te melden hebben over de gaswinning. Daarbij is ook een aantal hyperlinks
opgenomen (onder de titel Stemwijzers)
waarop u de actuele stand van zaken per

partij kunt aanklikken. Meer informatie over
de kandidaten en verkiezingsprogramma’s
van de verschillende partijen is te vinden op
de websites van de verschillende partijen.
Na het openen of downloaden van de programma’s kan met zoekopdrachten (rechtsboven in Pdf op de zwarte stipjes, ‘zoeken’
aanklikken) worden gezocht op trefwoorden
als: gaswinning, NAM, Groningen, aardbevingen, enz.
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ONTWERPSTATION

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

06-38543469

ontwerp
haalbaarheidsonderzoeken
aanbestedingen
bouwvoorbereiding
bouwbegeleiding / directievoering

907055 Blokzijl.pdf

26-03-2009

aardbevingsbestendig ontwerpen
preventief versterken

14:17:08

Bouwbedrijf
W.H. Blokzijl
Hoofdweg 154 Blijham Telefoon 0597 - 56 12 25 fax 56 12 83
Utiliteitsbouw
Restauratie
Particuliere bouw
Houtskeletbouw
Onderhoud
Renovatie
Verbouw

Voor al uw
bouwwerken
Geef uw oude woning
een nieuw uitstraling

O
H
G

Raamdesign

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

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct:
06-46315622

Interessante mogelijkheden voor verenigingen
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL
Voegwerk, metselwerk, gevelreiniging, gevelrenovatie,
vochtstraaltechniek, loodwerk, schoorsteen, impregneren,
dakcoating, stoomcleaner, scheurherstel.
Tel: 06-13158579 | danielbloemberg@hotmail.com
www.voegengevelreinigingbloemberg.nl
... ook via #Facebook!

...ook voor uw aardbevingschade

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142
henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl - www.bouwbedrijfhenkslagter.nl
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Onroerendzaakbelasting?

Bezwaar of geen bezwaar, dat is de vraag!
waarde) om een claim voor waardedaling bij
de NAM neer te leggen, hetzij via de stichting WAG (na de te verwachten uitspraak in
hoger beroep – 2018!), hetzij in een zelfstandig te voeren proces, hetzij bij uitkoop.

Gegevens
De WOZ-waarde van woningen in het gaswinningsgebied roept elk jaar weer vragen
op. Moet die hoger? Of juist lager? Moet ik
in zee gaan met bureaus die dat voor me
regelen? Of kan ik het zelf? En wat gebeurt
er als straks de WAG-procedure is afgerond?
Of als ik in aanmerking kom voor uitkoop?
En wat als mijn bezwaarschrift door de
gemeente wordt afgewezen? Moet ik dan
in beroep gaan? Allemaal vragen die onze
leden bezighouden.
Wat is de WOZ-waarde?
De WOZ-waarde is volgens de Wet op de
Onroerend Zaakbelasting de “waarde van
onroerend goed in het economisch verkeer,” zoals de gemeente die vaststelt om
Onroerendzaakbelasting (OZB) te kunnen
heffen. Op die vastgestelde WOZ-waarde
wordt ook de heffing van Waterschapslasten
gebaseerd. De vaststelling van de waarde
vindt plaats door erkende (gecertificeerde)
taxateurs die dat doen op basis van vergelijkingsmateriaal en ontwikkeling van prijzen
op de woningmarkt.
Bezwaar en beroep
Tegen een door de gemeente opgelegde
aanslag kunt u binnen zes weken bezwaar
aantekenen. Wordt uw bezwaar afgewezen, dan
kunt u daartegen binnen zes weken in beroep
gaan bij de bestuursrechter. Dat kost u eenmalig een griffierecht van € 45,-, een bedrag dat
u terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.
Soms wordt uw bezwaarschrift “niet ontvankelijk” verklaard. Dat kan zijn omdat het te laat
is ingediend of omdat u op verkeerde gronden
bezwaar aantekent. Sommige gemeenten
accepteren niet alleen bezwaarschriften tegen
te hoog bevonden waardes, maar ook tegen te
laag bevonden WOZ-waarde.

Dubbele aanslag? Onverantwoord!
In het kader van de herstel-, veiligheids- en
verstevigingsoperatie moeten sommige
huiseigenaren halverwege het jaar hun woning verlaten. Zij komen dan terecht in een
wisselwoning. Heffing van de OZB in jaar X is
gebaseerd op basis van de waarde op 1 januari van het jaar X – 1 (dus WOZ aanslag 2017 =
waarde 1 januari 2016).De heffingen van rioolen reinigingsrechten zijn echter wel voor het
jaar X opgelegd. Het is onredelijk dat u die zou
moeten betalen voor een pand waarin u niet
meer woont en voor het pand waarin u tijdelijk
woont. U draait dan immers op voor kosten
die u buiten uw schuld moet maken! Maakt u
tijdelijk gebruik van een huurwoning, dan wordt
het soms nog ingewikkelder.

Let op
Bezwaar/Beroep. Wat levert het op?
Als voorbeeld nemen we een woning van 3
ton in de gemeente Loppersum.
In Loppersum geldt voor 2017 een tarief
voor woningen van 0,1874%. Een afwaardering van € 10.000, - levert dan een aanslag
op die bijna € 19, - lager is. Hanteert de
rechter, zoals in sommige gevallen is voorgekomen, een afwaardering met 10%, dan
betaalt de eigenaar van een woning van 3
ton (- 10% = 2,7 ton) ruim € 57, - minder.
Krijgt u ongelijk van de bestuursrechter, dan
bent u wel € 45, - aan griffierechten kwijt,
exclusief het tarief dat u aan een mogelijke
tussenpersoon kwijt bent. In de uitspraak
houdt de rechter doorgaans ook rekening
met waarde verminderende omstandighe-

Delen uit het Dagboek van Agnes Bakker; 21 januari

Scheuren
Wat een week, wat een week. Ik voel mij vandaag al de gehele
dag alsof ik een enorme kater heb. ( ..... ) Deze week was Freek de
Jonge in Groningen. Hij verbleef hier vijf avonden om aandacht te
vragen voor de aardbevingsproblematiek. Op verschillende locaties
verzamelde hij verhalen en input voor een plan. Een duurzaam ontwikkelingsplan. Zijn
missie is tevens om heel Nederland te laten zien wat er allemaal mis gaat in Groningen. Donderdag breiden we op landgoed Ekenstein in Appingedam. We hadden een erg
mooie opkomst en zelfs Freek kwam nog een stukje meebreien. Super natuurlijk dat ons
breicafé op het NOS journaal was. Maar wat meer met mij deed was wat Freek zei toen
we beiden geïnterviewd werden door Radio Noord; ‘Het breiwerk staat symbool voor
aardbevingsproblematiek.’ Een metafoor. Samen moeten we dit aan gaan, verbonden
met elkaar. ( ..... ) Verbonden moeten we zijn, samen, niet alleen maar met elkaar. Iedereen, wij allemaal, wij Groningers. Want zoals Freek terecht zei: als jullie Groningers dat
al niet eens voor elkaar krijgen hoe kun je het dan van de rest van Nederland verwachten. (……..) Hoezo wist ik niet dat het er in mijn provincie zo aan toe gaat. Hoezo wist
ik niet dan mensen zo gek worden van deze situatie dat ze niet meer willen leven, hoezo
wist ik niet dat alle politieke partijen amper aandacht besteden aan het terugdraaien
van de gaskraan, hoezo wist ik niet dat we kunnen wachten op een flinke beving en dat
het dan onduidelijk is wat er kan gebeuren, etc. etc. Zoveel onwetendheid. ( ..... ) Dit gaat
om veiligheid van mensen, van kinderen, levensgeluk...Ik kan nu niet meer terug, ik kan
mijn kop niet meer in het zand steken. Ik ken nu zoveel mensen, zoveel verhalen die ik in
mijn hart heb gesloten, dat ik mijn stem wil laten horen. Wel op mijn manier. Met liefde,
met verbinding en met elkaar.........Ik heb scheuren opgelopen van dit project, maar ik wil
ze niet lijmen, ik wil ze niet ontkennen; Ik ga ze delen...zodat andere mensen ook niet
meer onwetend kunnen blijven.
liefs van Agnes 

(zie ook p. 25; Breien voor Groningen)

den: aardbevingen, imago, nog te repareren
schade, de sores die u van de schade
ondervindt, etc.
Uw toekomst na beroep en bezwaar in een
WOZ-procedure
Is uw bezwaar of beroep erkend, dan geldt
de nieuwe WOZ-waarde dus als uitgangspunt voor de OZB in het lopende belastingjaar maar ook als uitgangspunt voor de vaststelling van de WOZ-waarde en de aanslag
voor jaren! Die kan dan hoger of nog lager
uitvallen, naar gelang de ontwikkelingen in
dat jaar.
Met de nieuwe WOZ-waarde heeft u nu
ook een handvat (niet meer dan dat, want
woz-waarde is niet hetzelfde als verkoop-

In het belastingjaar waarin u vermindering krijgt door de procedure, ontvangt de
gemeente minder inkomsten. Die zal ze inde
jaren daarna pas weer kunnen opstrijken
door verhoogde taxaties of verhoogde tarieven. Want dat is ook een gevolg van het feit
dat mensen bezwaar/beroep aantekenen!
Dus uiteindelijk draaien we er met elkaar
weer voor op. En vergeet niet dat bij ‘winst’
van uw bezwaar/beroep de gemeente ook
nog eens opdraait voor de kosten van uw
advocaat/adviseurs! Ook die kosten moeten
we het volgend jaar samen weer opbrengen.
De GBB is van mening dat claims voor
inkomstenderving door gemeenten in dit
soort gevallen bij de veroorzaker (lees: NAM)
moeten worden neergelegd.

Platform GBB
en Monumenten
Onder de vleugels van de Groninger Bodem Beweging functioneert een platform
voor monumenteigenaren. Daarin komen GBB-leden die eigenaar van een monument
zijn, bijeen om ervaringen over afhandeling van schade aan monumenten uit te
wisselen.
Belangstellenden kunnen zich melden via contact@groninger-bodem-beweging.nl onder
vermelding van ‘monumenten.’ Zij krijgen dan het verslag van de eerste (oriënterende)
bijeenkomst toegezonden en een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst, eind
februari/begin maart. Via de site van GBB is speciale informatie te vinden voor eigenaren
van monumenten.
Libau/Monumentenzorg heeft zich inmiddels ontfermd over een (particuliere) vereniging
voor monumentbezitters in het aardbevingsgebied. Wie daarvoor belangstelling heeft of lid
wil worden, kan zich via de website van Libau aanmelden.

Hans Alders: “We mogen
monumenten nooit hun
karakter afnemen”

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

Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen.
Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en
overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten.
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra de

NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor wel
naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt
toegekent door de Belastingdienst. De ANBI-status betekent dat giften
aan de stichting aftrekbaar zijn bij de
aangifte inkomstenbelasting (voor
STICHTING
particulieren) en bij de aangifte ven-

Samen staan we sterk!!!

nootschapsbelasting (voor bedrijven).

Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen.
De stichting heeft per 8 maart 2016 de ANBI-status verworven.

juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto:
allen voor recht, recht voor allen!

Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW en/of
overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken immers

Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.

Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging,
wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de gevolgen
van de gaswinning in Groningen behartigen. Het juridische gevecht voor
de bewoners van het gaswinningsgebied moet eindelijk gevoerd
kunnen worden!

‘Recht voor Groningen’!

Strijd mee met de stichting
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LAMINAAT
GRONINGEN

Optimaal gebruik van zonne-energie

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

Waarom zonne-energie?

Zonne-energie is de meest veelbelovende duurzame
energiebron. De prijzen van systemen dalen de laatste
jaren bovendien sterk terwijl het rendement van nieuwe
producten toeneemt. Hierdoor wordt het voor steeds
meer mensen rendabel om ook over te gaan op
zonne-energie. Naast een besparing op energiekosten
levert u met zonne-energie ook een bijdrage aan het
milieu.

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

www.drenthzonnepanelen.nl

Voor alle vragen over uw rechten bij
aardbevingsschade:

Mr. Corina Bouwman
tel: 050 - 544 53 84
@:

bouwman@benkadvocaten.nl

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

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

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

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

www.laminaatgroningen.nl
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Arbiter bevingsschade wordt arbiter mijnbouwschade

Hans Alders: ‘De NAM moet er helemaal tussenuit’
“Herstel van vertrouwen, vertrouwen op
herstel.” Dat was het motto, waarmee
Hans Alders werd aangekondigd als
Nationaal Coördinator Groningen(NCG)
in Groningen. We zijn een jaar verder, en
hoe staat het met het vertrouwen?

Het vertrouwen is nog
niet teruggewonnen
elkaar.
“Ik vind bijvoorbeeld dat je schade onder de
duizend euro meteen moet betalen. De NAM
moet uit het schadeprotocol, het protocol
moet echt onafhankelijk. Het moet op feiten
worden gebaseerd en verifieerbaar zijn door
een derde. We moeten af van “aardbevingsschade” en naar “mijnbouwschade” en
“arbiters bodembeweging.”

Op de dag dat Freek de Jonge hem tot
“Kapitein Blussen en Sussen” benoemde,
had de GBB-krant een vraaggesprek met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.
Alders, gepokt en gemazeld in politiek en
bestuur, is iemand van zeer uitgebreide en
breedsprakige antwoorden. Maar altijd in de
(zijn) juiste context. Onderstaand is dan ook
geen letterlijke weergave van het gesprek,
maar meer een samenvatting.

Arbiters
Die arbiterregeling is een groot succes.
We zien, dat er veel schikkingen worden
getroffen vóór het tot arbitrage komt. Het
heeft wel als keerzijde, dat er een lange
wachtlijst is ontstaan. En het succes geeft
ook aan, dat er inderdaad ongelijkheid is in
de schadeafhandeling, dat het proces op
onderdelen lang niet deugt.

“Ik heb gemerkt, dat het vertrouwen te
paard razendsnel in alle richtingen is vertrokken,” geeft Alders aan. “Onze resultaten
moeten het vertrouwen terug geven. Daarin
hebben we een lange weg te gaan. Er zijn
dingen fout gegaan, er gaan nog steeds
dingen fout, ook nu nog. Maar ik constateer
wel, dat we een kwaliteitsslag hebben gemaakt. We zijn al veel verder dan het beeld
dat mensen van ons hebben.”

Onder het gezag van de NCG lopen enkele
proefprojecten. Over “Heft in eigen hand”
hebben we in voorgaande edities al bericht.
Op de opmerking (zie ook kader) dat er hier
niet veel schot in zit, geeft Alders aan dat
de proef volgens planning loopt. Zijn bril
gaat op en af, de stoel zwiept van links naar
rechts, zijn armen zwaaien breeduit om de
omvang van de problemen weer te geven.
En hij praat.

“Vertrouwen beklijft alleen, als je het goed
doet en ook doet, wat je belooft. We kijken
elke dag om, om te kijken, of we het goed
hebben gedaan. We stellen bij zodra dat nodig is. Het gaat om de context ‘eigen huis.’
Ieders ‘thuis’ moet zekerheid bieden, veiligheid. En thuis is meer dan een huis, het
is ook de omgeving, de herkenbaarheid van
het gebied, de sociale en culturele sfeer. We
hebben op dat punt dit eerste jaar een hoop
geleerd. En we blijven leren, elke dag.”
Aansprakelijk
Over de aansprakelijkheid is Alders ongebruikelijk kort. Die is er. Die ligt volgens
de wet bij de NAM. “De NAM,” zo zegt hij,
“moet (dus) ook beslist op afstand van het
hele schadeproces worden gezet.” Maar,
zegt Alders, “niet alleen de NAM was slecht
voorbereid op de ontstane schade door de
mijnbouw. De overheid was hier misschien
nog wel slechter op voorbereid. Nu staat
een grote opgave voor de deur, het toekomstbestendig maken van een hele regio.”
“Ook als er veranderingen aan bestaande
gebouwen moeten worden uitgevoerd om
aan het bouwbesluit te voldoen, zal de rekening hiervan naar de NAM moeten,” aldus
Alders. “Als een pand niet te behouden is,
moet daarvoor kwaliteit in de plaats komen.
NCG bekijkt samen met bewoners Burgemeester en Wethouders en coöperaties
hoe en wat. Elk pand is natuurlijk uniek en
individueel, maar er zijn wel grenzen. Soms
kun je aan een pand extra waarde toevoegen en meer geld dan het pand waard is
in de versteviging steken. Er zijn wat dat
betreft genoeg Rijksmonumenten, alleen
ontbreekt het aan gemeentelijke monumenten. Beeldbepalende elementen moeten
gerespecteerd worden, maar nostalgie mag
geen leidraad zijn. Het betekent wel een lange weg, met heel veel praten, heel veel tijd,
heel veel menskracht en samenwerking.”
Zware wissel
De lange tijdsduur is een probleem en trekt

een zware wissel op de bevolking. Pas rond
1 april verwacht Alders, dat de gesprekken
over de eerste verstevigingsronde klaar zijn.
Tegen de zomer begint dan de daadwerkelijke versteviging. Tegelijk gaan de verdere
inspecties voor een volgende groep van
5000 woningen van start. In vijf jaar moet
dan het hele kerngebied (22 000 woningen
en 1500 andere gebouwen) geïnspecteerd
zijn en tegelijkertijd worden woningen
versterkt! Rijp voor een nieuwe toekomst.
Zonder bevingen?
“Het wordt een e-no-ru-me operatie,” gebaart Alders breed, met zwaaiende armen.
“We moeten ook heel goed kijken wat een
gebied aan overlast en werkdruk aan kan,
hoe lang kan een straat in de steigers
staan. We hebben woningbegeleiders, dat
helpt. De NCG helpt bij complexe gevallen.
We zoeken actief naar risicopanden en bij
twijfel doen we een individuele inspectie.
Ik ben heel veel op weg en praat heel veel.
Met heel veel mensen.” En dat klopt.
Geld
“De uitvoering van de schadeafhandeling
moet beter en onafhankelijk,” zegt Alders.
“In bepaalde gevallen is het idioterie van
de eerste orde en is de verhouding zoek.”
Maar hij ontkent dat er van het geld voor de
schadeherstel 90% besteed is aan advocaten, onderzoek en ingenieursbureaus en
slechts 10% aan daadwerkelijk herstel. Naar
zijn zeggen liggen de percentages dichter bij

“De meeste plannen liggen hier nu op tafel.
Hier hebben we van geleerd, dat we wellicht
wat minder moeten gaan rekenen en doorrekenen. We willen meer met een deskundig
oordeel werken, meer met ervaringen uit de
praktijk werken. Wanneer je eenmaal weet,
dat je een houten vloer kunt versterken,
door er haaks een verband overheen te
leggen, dan hoef je dat niet telkens overal
uit te rekenen. Omdat we steeds meer

oplossingen weten voor eenzelfde soort
probleem, kunnen we straks sneller inspecteren, sneller werken.”
Positie NCG
Over de positie van de Nationaal Coördinator is al vanaf de start een hoop te doen
geweest. Zo staat hij op de loonlijst van het
ministerie van Economische Zaken, één van
de belanghebbende partijen. En moet hij
zijn hand ophouden bij de andere: de NAM.
Hij heeft geen eigen budget en geen formeel
mandaat. “Bestuurlijke spaghetti” noemde
Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, het rapport over de positie van de
NCG.
“Mijn positie is niet zo sterk. EZ benoemt,
schorst en ontslaat. Zaken moeten wettelijk
geregeld worden. Er ligt een wetsontwerp
bij de Raad van State. Daarmee moet ook
de wettelijke grondslag worden vastgelegd
ten aanzien van NAM en CVW, bijvoorbeeld.
Wanneer de NCG een bestuursorgaan wordt,
heb ik mijn eigen bevoegdheden. Tot nu toe
doe ik gewoon, alsof ik alle bevoegdheden
heb. Maar wel samen met het gebied. Ja, ik
schrijf het meerjarenplan, maar daar moet
ook invulling aan worden gegeven door mensen uit de regio. Het moet realistisch zijn,
uitvoerbaar. Ik kan niks en ik wil niks zonder
draagvlak van de mensen in de regio.”
De voorlichtster van de heer Alders tikt hem
weer op de schouder. Hij stopt even met
praten. Eerlijk is eerlijk, hij heeft ons laten
wachten. Maar zeer ruim de tijd gegeven, en
na ons drommen een man of tien zijn werkkamer binnen. Wij van de GBB-krant kijken
elkaar aan. Rijden zwijgend naar Loppersum en vallen in een redactievergadering.
Hoe was het? We kijken elkaar weer aan.
“Poeh!” zeggen we gelijktijdig.

Hans Alders over de
Pilot Opkoopregeling
Een van de pilotprojecten van de NCG is de opkoopregeling. De NCG heeft daarvoor
van de NAM tien miljoen euro ter beschikking gekregen. Het is een proefproject
waarmee hij huizen kan (laten) opkopen. Het gaat om mensen die hun huis vanwege
omstandigheden willen of moeten verkopen, maar dat niet kunnen vanwege de gaswinningsproblematiek. Voor de pilot schreven zich 179 mensen in. Uiteindelijk konden
– na selectie en loting - zo’n 55 mensen worden ‘geholpen.’ Tijdens ons interview met
Hans Alders gaat hij op de regeling zelf niet in.
Tien miljoen
“Ik heb tien miljoen, daar moet ik het mee doen. Het doel is hier om knelpunten met
sociale, maatschappelijke en medische problemen wat te verlichten. Een aantal woningen is door de eigenaren zelf al verkocht, dan schuift de lotingslijst elke keer een plek
op. Voor de meeste van de 55 gevallen ligt er een koopovereenkomst. Ook hier heb je
veel tevreden mensen, maar er zijn ook mensen die niet tevreden zijn. Het feit alleen al
dat er een regeling is, is het begin van een basis voor het versterken van het vertrouwen.”
Nu dus maar afwachten of de regeling ook blijft en wordt verbeterd om echt vertrouwen
terug te winnen. De wens van de nationaal Coördinator (en van vele anderen): “Je zou
toe moeten naar een (vertrek)garantie voor iedereen. Alleen zat er bij deze proef een
grens van tien miljoen aan.”
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Nu € 2500 subsidie op nieuwe
Laminox pellet cv-ketel

Kom binnen en
laat je verrassen!

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

Verkoop
Subsidie
Netto

Hydra 13 kW
€ 3650
-€2500
€ 1150

Matic 24 kW
€ 5850
-€2500
€ 3350
incl. btw

Hèt adres voor kachelpijp, houtkachels, pelletkachels, installatie & onderhoud. Nieuw: Chazelles, Franze design houtkachels. Rustic (zijlader) en Equinoxe
Laat u voorlichten en Informeer nu
naar de speciale introductiekorting bij:
Kachelkoning.nl | Het Aanleg 3, Winsum | Tel. 0633730413
WWW.KACHELKONING.NL

CONTRA-EXPERTISE CVW?
WE HELPEN U GRAAG!
Wij bekijken uw schade opnieuw,
denken mee en zorgen voor een
degelijke afhandeling.

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

nieuwe vloer | renovatie | onderhoud
Damsterdiep l Groningen | www.smant.nl
volg ons op facebook.com/SmantGroningen
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GBB en milieuorganisaties eisen
vernietiging gasbesluit
De Groninger Bodem Beweging, de
Natuur- en Milieufederatie Groningen,
Milieudefensie en de Waddenvereniging
hebben 13 december 2016 een beroepschrift ingediend tegen het gasbesluit
van minister Kamp van 1 oktober 2016.
In dit beroepschrift wordt gevraagd om
vernietiging van het gasbesluit.
Volgens de organisaties is het gasbesluit in
strijd met de wet omdat niet de veiligheid
van Groningers leidend is geweest in het
besluit, maar de leveringszekerheid. Ook
wordt het advies van Staatstoezicht op de
Mijnen niet opgevolgd en staat Kamp toe
dat de NAM meer gas wint dan veilig wordt
geacht.
De maat is vol
“Voor ons is de maat echt vol. We zijn
leugens en uitsteltactieken van de NAM zat.
In april 2016 beweerde de NAM nog dat er
maar 100 huizen versterkt hoeven te
worden, nu blijken dat er al 1450 te zijn.
Dat zijn alle huizen die in deze lichting
werden geïnspecteerd! En dat is nog maar
het topje van de ijsberg. Er wachten nog
22.000 huizen op inspectie. Minister Kamp
zou de NAM aan banden moeten leggen,
maar in plaats daarvan sluit hij een deal
met ze zodat ze de komende vijf jaar op
volle kracht door kunnen blijven pompen,
en de aardbevingen gewoon doorgaan,”
zegt het bestuur van de Groninger Bodem
Beweging. Op 30 september 2016 besloot
minister Kamp dat de NAM de komende vijf
jaar jaarlijks maximaal 31,5 miljard kubieke
meters gas mag winnen uit het Groningen-

veld in koude winters. Alleen in warmere
winters houdt Kamp de NAM aan het door
het SodM gestelde maximum van 24 miljard
kubieke meter en ook dan is er nog een
marge van 1,5 miljard kubieke meter extra.
Hiermee voldoet het winningsbesluit niet
aan het advies van het Staatstoezicht op
de Mijnen, aldus de organisaties. Het SodM
adviseerde immers de gaswinning te beperken tot maximaal 24 miljard kubieke meter
en fluctuaties over het jaar zo mogelijk te
vermijden.
Gaswinning moet stoppen
De organisaties wijzen er verder op dat de
minister onmogelijk een goede afweging
heeft kunnen maken tussen enerzijds de
veiligheid van Groningers en anderzijds de
leveringszekerheid omdat de seismische
risico’s van lagere productiescenario’s,
zoals bijvoorbeeld het in 2013 door SodM
genoemde 12 miljard kubieke meter, niet
zijn doorgerekend. Dick Kleijer, woordvoerder
GBB: “De minister neemt als uitgangspunt
dat het huidige aardbevingsniveau acceptabel is. Dat is het niet! Al honderdduizend
Groningers hebben schades en voelen zich
onveilig in hun eigen huis. En nu hebben we
het bewijs dat de Groningers zich niet alleen
onveilig voelen, maar ook daadwerkelijk
onveilig zijn bij een zware aardbeving. Hans
Alders komt eigenlijk tot de conclusie dat de
gehele Provincie maar in de stutten moet.
Hier moet een einde aan komen, de gaswinning moet zo snel mogelijk stoppen.”
Leveringszekerheid
De organisaties wijzen er in hun beroep ook

op dat het leveringszekerheidsniveau geen
‘onbetwistbaar feit’ is, zoals Kamp stelt.
Zo zouden met grootverbruikers van gas,
zoals kassen of gascentrales, afspraken
gemaakt kunnen worden voor een tijdelijk
stop op gasgebruik op zeer koude dagen en
kan het gasgebruik in huishoudens omlaag.
Ike Teuling, campagneleider energie bij
Milieudefensie: “Het meeste Groningse gas
wordt gebruikt om onze huizen te verwarmen.
Als minister Kamp vandaag nog zou beginnen
met het uitvoeren van een deltaplan om
alle huizen te isoleren en te voorzien van
duurzame energie, dan kan de gaskraan snel
flink verder dicht.” “De NAM heeft het alleen

over aanvaardbaar risico: de kans op doden
en gewonden. Maar hoe prettig woon je in
een gebied als je telkens weer schade hebt
aan je huis, je bezit? Ondertussen worden
oude kerken, soms uit 1200, en andere
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen
onherstelbaar beschadigd en dreigen
karakteristieke panden te verdwijnen. Door
bodemdaling wordt de waterhuishouding tot
ver buiten het gasveld verstoord, waardoor
natuur- en weidevogelgebieden worden
aangetast. Tegen de tijd dat de NAM klaar is,
is er van het gebied weinig meer over,” aldus
Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie
Groningen.

Nederland, word wakker!

Het topje van de ijsberg

Eerste 1450 geïnspecteerde woningen moeten allemaal versterkt
Ja, de NCG heeft, met druk vanuit de
regio, het voor elkaar gekregen dat de
waardevermeerdering blijft gehandhaafd.
Ja, de NCG heeft, opnieuw onder druk
vanuit de regio, een goede nieuwbouwregeling weten uit te onderhandelen met
de NAM.
En ja, de NCG heeft nu eindelijk tempo gekregen in het inschatten van de risico’s die de
industrie in het gaswinningsgebied met zich
meebrengt. Dit zijn zwaar bevochten punten
waarvan het positief is dat ze zijn ‘binnengehaald’. Helaas vallen deze punten bijna
in het niet bij de boodschap dat op basis
van de eerste inspectieronde alle huizen
die zijn onderzocht niet blijken te voldoen
aan de vastgestelde veiligheidsnorm en dus
versterkt moeten worden. Allemaal!
Forse klap
Hoewel we er rekening mee hielden dat de
versterkingsopgave veel ingrijpender zou
kunnen gaan worden dan de schadeafhandeling, is dit een forse klap. De gevolgen van
deze conclusie zijn nauwelijks te overzien.
De eerste 1.450 inwoners van het gebied
hebben een brief gekregen met de mededeling dat hun woning niet voldoet aan de
veiligheidsnorm. En dan? Zo’n 500 bewoners

krijgen uiterlijk in maart 2017 een versterkingsplan voor hun woning, maar van dat
plan zelf wordt de woning niet veiliger.
Op onze vraag wanneer dan deze 500
versterkingsplannen ook daadwerkelijk
uitgevoerd zullen zijn, blijven minister en
NCG het antwoord schuldig. De stelling van
de regio dat vijf jaar een maximale termijn
is voor de versterking (waar overigens strikt
genomen al één jaar van om is), doet de
minister af als een ‘interpretatieverschil’
over het kabinetsbesluit. Teleurstellend is
dat de NCG deze uitleg van de minister volgt
en niet – zelfs ongeacht het kabinetsbesluit –
aangeeft dat dit gewoon te lang is.
Kán het sneller?
Dat is met deze omvang zeer de vraag. Meer
snelheid zal ten koste gaan van de ruimtelijke
kwaliteit in het gebied. Groningen raakt dan
in zijn geheel onherstelbaar beschadigd.
En wat te denken van de kwaliteit van leven?
Jarenlang bouwputten en overal tijdelijke
huisvestingscontainers? De gevolgen voor
de woningmarkt laten zich raden. Weggaan is
geen optie. Het kan niet waar zijn… Hier en
nu in Nederland! De inkt van het Gaswinningsbesluit is nog nauwelijks droog. De Tweede
Kamer besloot in september de gaswinning
voor vijf jaar vast te leggen, tenzij zich nieuwe

inzichten of ontwikkelingen voordoen. Het feit
dat nu duidelijk wordt dat waarschijnlijk vrijwel
álle woningen moeten worden versterkt maakt
het onvermijdelijk ook weer naar de oorzaak
te kijken: de gaswinning. Het recente Gaswinningsbesluit is daarmee nu al omstreden.
Deltaplan
En zo bevinden we ons in een bijna onop-

losbare crisis. Maar van een crisisaanpak
is geen sprake. De NCG probeert zo goed
mogelijk processen, stappenplannen en
procedures in elkaar te vlechten. Maar dit
is geen mega project meer. Dit is een ramp.
Het huidige MJP is níet het antwoord op deze
ramp. Er zal een Deltaplan van veel grotere
omvang moeten komen. Nederland, word
wakker!
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UW PARTNER VOOR (ZAKELIJKE) EVENTS!

Molenweg 11
9919 AE Loppersum
T. 0596 - 57 15 92
info@hotelspoorzichtspa.nl

UTEN
20 MINU
VAN ITD
DE STAGEN!
GRONIN

WWW.HOTELSPOORZICHTSPA.NL

SAMEN GAS TERUG?

Stem op een partij die haast maakt met schone en veilige energie.
Kijk op www.groenkieskompas.nl

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

25

Breien voor Groningen
Breien Met Agnes gaat op 3 maart
2017, in samenwerking met Milieudefensie en bewoners, het kleinste huisje
in Groningen (Rottum) inpakken met
een warme deken van breiwerk. Samen breien vele vrouwen en mannen al
enkele maanden aan een warme deken
voor Groningen: uit solidariteit met de
bewoners in het aardbevingsgebied.

Freek de Jonge: “Je kunt niet
blijven nemen zonder te geven”
Ook groepen studenten en diverse maatschappelijke organisaties breiden naar hartenlust; in het hele land en zelfs in Frankrijk,
breiden groepen mee. “Hiermee laten we

zien dat we onze huizen beter moeten isoleren, zodat we geen gas meer nodig hebben
uit Groningen,” melden Agnes (Bakker) en
de Vereniging Milieudefensie.
De gaswinning zorgt onder meer voor
aardbevingen in Groningen die schade aan
huizen veroorzaken en levens overhoop halen. Terwijl een veilig huis een fundamenteel
recht is van ieder mens. “Steun de Groningers en brei mee,” was de oproep die Agnes
en Milieudefensie de afgelopen maanden
deden. En die roep werd gehoord! Was er op
zo’n 100 vierkante meter gerekend, meer
dan het dubbelen kwam binnen. Alle lappen
zijn inmiddels aan elkaar genaaid tot een
passende warme deken. Rottum kan zich
warmen.

Hella en Freek de Jonge breien met Agnes Bakker (r.)

Het Kamerdebat over de mijnbouw
De aanloop naar het Kamerdebat van
woensdag 17 februari was hoopgevend.
De aandacht in de media voor de
problemen in Groningen is nog nooit
zo groot geweest. En de door Freek
de Jonge geïnitieerde petitie van 9
verbeterpunten had vlak voor het
Kamerdebat al 60.000 ondertekenaars.

het schadeafhandelingsproces. Echter met
behoud van de wettelijke aansprakelijkheid,
zoals ook in de motie staat. In de praktijk
betekent dit dat de NAM een zakelijke
relatie blijft houden met het bedrijf dat
de schade moet taxeren en herstellen en
dat zij een instemmingsrecht heeft met
betrekking tot de schadeprotocollen. De
NAM houdt dus een flinke vinger in de
pap. Alle partijen, behalve de VVD, de
PvdA en wellicht D66, willen dat de NAM
geen enkele bemoeienis meer heeft met
het schadeprotocol. Iets waar de GBB het
helemaal mee eens is.

De Commissaris van de Koning, René
Paas, gedeputeerden, leden van de
Provinciale Staten, burgemeesters van het
aardbevingsgebied, de Groninger Bodem
Beweging en het Groninger Gasberaad
reisden naar Den Haag om het gasdebat
bij te wonen. Aldaar deden we een oproep
aan de Kamerleden om de gaswinning
fors te reduceren, de NAM uit de
schadeafhandeling te halen en te investeren
in een energietransitie om Nederland van
het gas af te krijgen.
Al snel werd duidelijk dat de 2e Kamer
geprobeerd had een motie op te stellen
die door alle partijen van de Kamer
ondertekend kon worden. Zo’n kamerbrede
motie zou een sterk signaal zijn dat de
problemen serieus worden genomen en dat
de aanpak het belang van de individuele
partijen overstijgt.
Helaas bleek de motie niet concreet genoeg
en gaf aanleiding tot interpretatieverschillen,
zoals bleek uit het antwoord van minister
Kamp. Hij zei letterlijk dat de motie niets
specifieks van het kabinet verwachtte. Hij
kon zijn huidige beleid prima plaatsen in

Over de uitkoopregeling zei Kamp dat daar
pas een besluit over genomen kan worden
als de pilot, die vorig jaar is gehouden, is
geëvalueerd. Uit de motie blijkt niet dat
men daarop wil wachten. Maar alles wijst er
op dat de motie naar een volgend kabinet
wordt doorgeschoven.
Hebben we dan niets gewonnen? Jawel,
er is een stap vooruit gezet. Onder druk
van de maatschappelijke discussie

het perspectief van de motie. Verder vond
de minister dat hij al in lijn met de motie,
de NAM uit de schadeafhandeling aan
het halen was. In de op stapel staande
wetgeving krijgt de Nationaal Coördinator
Hans Alders een sterkere rol bij de
schadeafwikkeling: protocollen worden door
hem - in overleg met betrokken partijen opgesteld en hij krijgt de publieke regie over

heeft de Tweede Kamer zich vastgelegd
op beleidsaanpassingen die we van
harte onderschrijven. Hoe een en ander
geïnterpreteerd moet worden is weliswaar
onduidelijk maar elke volgende coalitie
moet in het regeerakkoord hier iets over
opnemen. Tenslotte is van belang dat voor
het eerst de gehele Kamer zich nu voor een
uitkoopregeling uitspreekt. De GBB pleit
hier al jaren voor en dit is dan ook winst.
Bedenk echter wel dat het van veel belang
is hoe zo’n regeling er uit zal zien en hoe de
financiering er uit ziet. En ook hier speelt de
NAM weer een rol.
Saillant detail: zoals de motie nu is
geformuleerd, ben je verplicht Groningen
te verlaten als je mee wilt/moet doen aan
de uitkoopregeling. Dat kan natuurlijk niet
de bedoeling zijn. Voor een herstel van de
woningmarkt is het essentieel dat iedereen
die in het gebied een woning bezit, zich kan
laten uitkopen.
(Foto Annet Eveleens)

Positievere ontwikkeling in 2016:
4000 euro regeling blijft.
Aanvankelijk gestopt door minister Kamp. Het is het gelukt om dit besluit terug te draaien en de 4000 euro regeling te continueren. Wel enigszins aangepast maar in hoofdlijn
hetzelfde. Dankzij veel lobbywerk en gezamenlijk optrekken van vertegenwoordigers
binnen de provincie Groningen.
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Altijd 1 dag gratis!

MÉÉR DAN EEN
BOUWMARKT
BAUHAUS is specialist op het gebied van bouwen,
verbouwen, decoreren en tuinieren. Met een oppervlakte van ruim 20.000 m2 zijn we de ultieme
keuze voor iedere doe-het-zelver en professional.
Bovendien bieden wij diverse services aan. Zo hebben
wij een machine-uitleenservice. Professioneel gereedschap kun je van ons lenen. De eerste 24 uur is het
gratis, daarna vragen wij een kleine vergoeding.

e
Montageservic
Vaste prijzen

Eenvoudig en stressvrij je huis opknappen, doe je
met behulp van onze montageservice. Na je aankoop
verzorgen wij de montage of installatie, voor een
vaste, lage prijs.
Voor meer informatie over al onze services, bekijk onze
website www.bauhaus-nl.com of bezoek ons filiaal.

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen
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Bij grotere aankopen van BAUHAUS
kun je voor het transport kosteloos een
aanhanger gebruiken. Bij het Klant
Informatie Centrum kun je terecht voor
meer informatie over deze service.
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Grote goederen hoef je niet zelf te
vervoeren – daarvoor hebben wij de
BAUHAUS bezorgservice. Wij brengen
jouw aankopen – tegen een schappelijke prijs – tot aan je voordeur. Voor
meer informatie hierover kun je terecht bij het Klant Informatie Centrum.
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zondag: 12.00 - 17.00 uur
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De grote klap?
We willen u niet bang maken, maar zelfs
in het Incidenten Bestrijdingsplan van
de Veiligheidsregio Groningen wordt
de kans op een grote aardbeving van
4,5 of zelfs 5 op de schaal van Richter
“waarschijnlijk” genoemd en de impact
hiervan “zeer ernstig”.
Wat gebeurt er eigenlijk, wanneer de grote
klap komt? Of liever, wat gebeurt er als er
doden en gewonden vallen en er een grote
puinhoop is ontstaan als gevolg van de grote
klap? Op papier is de Veiligheidsregio Groningen verantwoordelijk voor de coördinatie. Is
dit alleen een papieren verantwoordelijkheid?
En wat staat er precies op papier? En gaat het
goed, wanneer de papieren taakverdeling de
praktijk ontmoet? Toen onlangs een vrachtschip een stuw in de Maas bij Grave stuk voer,
duurde het acht uur voordat er een sleepbootkapitein gevonden was, die een eind verderop
een sluis dicht moest varen. Zo lang, dat het
Maas-Waalkanaal inmiddels was leeggelopen.
En dit was niet eens een echte ramp.

ADVERTENTIE

Noodwet
Voor uitzonderlijke gevallen is er de wet
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag,
beter bekend als de noodwet. Wanneer “vitale
belangen” worden bedreigt, zoals de openbare veiligheid, maar ook de economische
veiligheid (hierbij wordt de gaswinning expliciet
genoemd!) kan de Minister-president de
algemene noodtoestand of een beperkte noodtoestand uitroepen. De gevolgen zijn serieus.
Zo kan defensie worden ingezet, een logische
stap. Maar ook kan onder deze noodwet iedereen, tegen wie verdenking bestaat, worden
geïnterneerd, kunnen delen van de politiewet
buiten werking worden gesteld, is censuur mogelijk en kan er een verbod op bijeenkomsten

en vergaderingen worden ingesteld. Op bevel
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
of van de Commissaris van de Koning of zelfs
op bevel van Burgemeesters kunnen gebieden
gedwongen worden ontruimd. Transportmiddelen en woonruimte kunnen worden gevorderd
en de overheid heeft overal toegang, in elk
gebouw, dus ook toegang tot uw huis.
Ongeschreven wetten
De noodwet is zeer flexibel. Wellicht noodzakelijk, maar het geeft wel aanleiding tot
onduidelijkheden. Zo staat in de wet, dat juist
niet de wet bepaalt over het optreden van de
krijgsmacht, maar primair de situatie. Hierbij
kan zelfs aanspraak gemaakt worden op
ongeschreven wetten. Wat verder opvalt, is
dat alle onderdelen aangaande de noodtoestand in alle andere delen van het Burgerlijk
Wetboek allemaal “nog niet in werking” zijn.
Zoals bijvoorbeeld de noodwet rechtspleging,
noodwet financieel verkeer, onteigeningswet, woningwet, wet veiligheidsregio’s en
zo voorts. Wanneer zelfs de overheid ervan
uitgaat dat er waarschijnlijk een grote klap
komt, moeten de burgers er op kunnen vertrouwen dat de overheid daar op voorbereid
is. En heel duidelijk met zijn burgers communiceert wat er dan staat te gebeuren. Want
na al het leed en ellende van de klap komen
er meer vragen. De hoofdvraag voor de burgers is dan natuurlijk: “Wie gaat mijn schade
betalen?” Gaat de verzekering dat doen,
of de NAM als die dan nog bestaat, of de
overheid. En tegen welke prijs? De in de wet
genoemde (mogelijke!) vergoedingsmethodes
stellen ervaren Groningers niet gerust: er
komen twee van overheidswege aangestelde
taxateurs (“schattters”) een prijs bepalen van
de (ingestorte) woning. Of u daar tegen in
beroep kunt? En waar? Tijd voor duidelijkheid.

Unieke historische locatie voor
kleine en grote gezelschappen
Landgoed Ekenstein de aangewezen plaats voor:

• comfortabele overnachting • romantisch diner
• feesten • congressen • vergaderingen
Hotel Landgoed Ekenstein in Appingedam ligt op 20 autominuten van
de stad Groningen en de Eemshaven, beschikt over een aantal prachtige
vergaderzalen met modern comfort. En een ruim gratis parkeerterrein.
Informeert u gerust vrijblijvend naar de vele,
verrassend betaalbare mogelijkheden!
Hotel Landgoed Ekenstein
Alberdaweg 70 - 9901 TA Appingedam - tel: 0596 628528 - info@ekenstein.com

www.ekenstein.com

NAM geeft bloedgeld aan CVW!
NAM geeft CVW een premie van 2 miljoen. De zoon van de slager keurt het vlees van zijn
vader en krijgt een extra beloning omdat er zo ‘onafhankelijk’ gekeurd is? Bloedgeld of
Judasgeld heet een dergelijke premie. Onze topografische kennis laat het niet toe, maar
steeds vaker krijgen we het idee dat Groningen ergens op Sicilië is gelokaliseerd. De hele
schade afhandeling en versteviging schreeuwt om echte publieke regie. Het geld voor
schade afhandeling en versteviging moet in een centrale pot en de overheid voert daadwerkelijke regie over de schade afhandeling en versteviging. Is er tenminste nog democratische
controle. Slechter dan nu kan het zeker niet geregeld zijn. Publieke regie is noodzaak!
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SCHADE-EXPERTISE & ADVIES

Bevingschade! En nu?
Laat u adviseren door onze contra-experts.
Expertise nodig?
Ga naar onze website
en meldt u aan.

Stormschade?

Waterschade?

Brandschade?

www.tandemexpertise.nl

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

Aardbevingsbestendig wonen

Voor al uw voegwerk
oud en nieuw.

Prijs vanaf: 225.000 euro

Gespecialiseerd in
knip- en snijwerk.
circa 150m2

Een warm, gezellig en ecologisch houten huis, dat perfect in zijn omgeving
past is de essentie van een goed leven. Een huis dat behouden blijft voor de
komende generaties. Er zijn eindeloze voordelen aan de bouw van een loghuis.
Het maakt niet uit of het een vrijstaande woning is een tussenwoning of een
vakantiewoning. Naast de uniek op maat gemaakte houten huizen bieden wij
ook geprefabriceerde huizen aan die snel en gemakkelijk op te bouwen zijn.

FINSE LOGWONINGEN EN ÉCHT
AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN 7.4 SVR

Elke laatste weekend van de maand van 11.00-15.00 uur organiseren
wij een open huis. U bent van harte welkom aan de Kalverkampen 21 in Siddeburen.

www.kwbouwgroep.nl

www.honka.nl

Milieuvriendelijke
gevelreiniging.
OOK VOOR AARDBEVINGSSCHADE
V.Z.N. Voegwerken

	Noorderdiep 474
7876 EA Valthermond

0599 – 66 22 11

06 – 10 66 59 90

0599 – 66 26 11

info@vzn-voegwerken.nl
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GAS TERUG!

Groningers mogen wel wat recalcitranter worden
Volgens Freek de Jonge en hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans moeten Groningers meer samenwerken en zich activistischer opstellen. Pas dan zal de gaskraan
sneller dichtgedraaid worden. “Wees boos op wat je niet wilt, en sluit je aan bij een
aantrekkelijk alternatief”, zegt ook Steven Volkers van Grunneger Power.
“Door een energiecoöperatie op te richten
houden burgers zeggenschap over de baten en
over het landschap.” Op 18 januari brachten
De Jonge en Rotmans een bezoek aan Groningen. Tijdens het drukke programma maakten
zij tijd vrij voor een kwartet-interview met Ada
Kruiter van de Groninger Energiekoepel en
Steven Volkers van Grunneger Power.
Jan Rotmans zegt: “We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken.” Wat bedoelt u daarmee?
“We zijn stap voor stap op weg naar een ander

type democratie, waarbij de burgers meer
macht krijgen. Dat uit zich bijvoorbeeld in tientallen energiecoöperaties en zorgcoöperaties.
Nederland kantelt, maar Groningen blijft tot nu
toe achter. Daarom pleit ik voor een beschaafde opstand. Het is belangrijk dat Groningen
zich op grote schaal organiseert en dat het
spel op een slimme en sluwe manier gespeeld
wordt, want het regime doet dat ook.”
Steven Volkers, hoe denkt u dat energiecoöperatie Grunneger Power bijdraagt aan de kanteling? “Grunneger Power bestaat inmiddels vijf
jaar en heeft meer dan 1000 leden. We voelen

Privacy en CVW
Veel leden stellen ons vragen over de privacyverklaring van het CVW, de NAM en
de NCG. De aardbevingsinstanties geven op vragen daarover consequent als antwoord dat een dergelijke privacyverklaring (volgens de wet) niet meer nodig is.
In het kader van de aanpak van de gaswinningsproblematiek hebben de instanties uw
gegevens immers nodig. De GBB legde een reeks vragen daarover voor aan de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, met het verzoek een onderzoek in te stellen naar
deze werkwijze.
Het antwoord was:
• We hebben geen tijd voor een diepgaand onderzoek.
• Binnen het raam van de wet mogen de organisaties beperkte/benodigde persoonsgegevens opslaan en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze ter
beschikking worden gesteld.
Kennelijk valt onderlinge uitwisseling van (deel)gegevens daar ook onder.

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

Strijd mee met de stichting

‘Recht voor Groningen’!
Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging,
wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de gevolgen
van de gaswinning in Groningen behartigen. Het juridische gevecht voor
de bewoners van het gaswinningsgebied moet eindelijk gevoerd
kunnen worden!
Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen.
Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en
overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten.
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra de
NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor wel
naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten.

ons als burgers weleens alleen staan, maar
dat is niet zo. Het is belangrijk dat de Groningers hun initiatieven en hun krachten bundelen. Laten horen dat we het zo niet langer
pikken en tegelijkertijd laten zien dat samen
hernieuwbare energie maken wel werkt.” Ada
Kruiter, hoe denk jij dat de baten en lasten
van de energiewinning weer eerlijk verdeeld
kunnen worden? “Dat kan door energie af
te nemen van Noordelijk Lokaal Duurzaam.
Deze energieleverancier is opgericht door alle
energiecoöperaties in het Noorden. Op deze
wijze komen de baten niet in de zakken van
anonieme aandeelhouders maar kan elke
lokale coöperaties deze herinvesteren in eigen

overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken immers
juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto:
allen voor recht, recht voor allen!
Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen.
De stichting heeft per 8 maart 2016 de ANBI-status verworven.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt
toegekent door de Belastingdienst. De ANBI-status betekent dat giften
aan de stichting aftrekbaar zijn bij de
STICHTING

aangifte inkomstenbelasting (voor
particulieren) en bij de aangifte vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Samen staan we sterk!!!

Wil je overstappen naar Noordelijk, Lokaal,
Duurzaam? Bereken je maandbedrag op
https://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/
bereken-je-voordeel

In dorp Loppersum alleen al 260 woningen

De hele regio gaat (nu pas) op de schop!
De hele regio gaat vanaf dit jaar op de
schop! De impact daarvan kan nog nauwelijks worden overzien. De NCG streeft
nog dit jaar naar 3000 toekomstbestendige woningen en daarna naar 5000 per
jaar. Na een inventarisatie van 1450 te
verstevigen panden (opdat de gaswinning zonder risico’s door kan gaan)
startte het onderzoek naar de eerste
5000 in 2017 te inspecteren woningen
de afgelopen maand. De laatste inspecties zijn voor 2020 gepland.
Catalogus
De NCG wil de versterkingen aanzienlijk
versnellen en vereenvoudigen, via een
zogenaamde catalogusaanpak. De inspectiekenmerken van bepaalde typen woningen worden als ijking gebruikt voor andere
woningen van hetzelfde type. Door een catalogus te maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypen in het
aardbevingsgebied wordt het mogelijk het
proces twee keer zo snel te doorlopen en
veel sneller met de uitvoering te beginnen.
Als een woning op grond van de inspectie
moet worden versterkt, wordt samen met de
bewoner een plan gemaakt om de versterking snel en in overleg met de bewoner in
gang te zetten.

Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.
Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW en/of

duurzame projecten.” Freek de Jonge, waarom
is de gaswinning het grootste na-oorlogse
schandaal? “Omdat de schade die veroorzaakt
is behandeld wordt door de veroorzaker. Het
rijk is verbonden met de schade-veroorzaker.
De hele afwikkeling van dit probleem is geheimzinnig, ondoorzichtig en oneerlijk. Dat de
politiek zich niet 100% inzet om de afhandeling eerlijk en rechtvaardig te maken, dat vind
ik een schandaal.”

Verbunkering
Wie in het kerngebied van de provincie
Groningen momenteel een pand bezit of
bewoont, beleeft (extra) barre tijden. De onzekerheid is groot, zowel over de toekomst
van het onroerend goed als over de aanpak.
Vele panden moeten worden verstevigd,
verbunkerd, of afgebroken! Dat laatste vooral als versteviging duurder uitvalt dan de
waarde van het pand. Die waarde hangt ook
nog eens af van de status van het pand:

voor (rijks)monumenten of beeldbepalende
panden gelden andere normen dan voor
‘gewone’ panden. En gemeenten zijn, dikwijls in overleg met dorpsverenigingen en/
of historische verenigingen, op dit moment
versneld lijsten aan het maken en regels
aan het opstellen voor onroerend goed dat
voor extra bescherming in aanmerking komt.
Het maakt ons niet vrolijk: vaak gaat het bij
monumenten en beeldbepalende panden (helaas) vooral om de buitenkant. Dat betekent
in de meeste gevallen dat ‘onzichtbare’ versteviging moet plaatsvinden. En ‘onzichtbaar’
wil zeggen: aan de onderkant en/of aan de
binnenkant. Wat dergelijke ingrepen, vooral
die aan de binnenkant, tot gevolg hebben
voor het woongenot, laat zich raden. Woorden
als verbunkering dringen zich dan al snel op.
Mensen
Het gaat altijd om mensen! Huizen zijn niet
allemaal gelijk. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Voor het ene huis zijn grotere
ingrepen nodig dan voor het andere. Soms
moeten mensen langdurig hun huis verlaten
en elders wonen. Op de ene mens hebben
dergelijke ingrepen in de levenssfeer grotere
en andere invloeden dan op de andere.
Ook op de onderlinge verhoudingen tussen
mensen worden aanslagen gepleegd, zoals
bleek uit de afbraak- en nieuwbouwprocessen in dorpen als Middelstum, Kantens en
Loppersum. Terwijl voor het verstevigingsproces een procescoördinator is aangesteld krijgen alle betrokkenen daarom de
komende tijd persoonlijke begeleiding door
een bewonersbegeleider. Deze laatste is er
voor de persoonlijke problemen veroorzaakt
door de ingreep. In veel dorpen zijn loketten
(steunpunten) waar mensen met hun vragen
terecht kunnen. Ook is op de site van de
NCG meer informatie te vinden.
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Aardbevingsbestendig wonen

Prijs vanaf: 269.000 euro

circa 160m2

Gemaakt van oprechte massieve houten balken afkomstig uit Finlands
weelderige bossen. Een vrijstaand Honka huis is mooi, functioneel en een
modern huis, gebouwd op “eeuwen van traditie”. Het bouwproces is ecologisch
van het begin tot het eind. Het eindresultaat is een warm, uitnodigend
en energie efficiënt huis. En omdat onze houten huizen speciaal op maat
zijn ontworpen om te voldoen aan uw persoonlijke behoeften en wensen,
zal uw houten huis stralen, voelen en functioneren als het huis van uw dromen!

FINSE LOGWONINGEN EN ÉCHT
AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN 7.4 SVR

Elke laatste weekend van de maand van 11.00-15.00 uur organiseren
wij een open huis. U bent van harte welkom aan de Kalverkampen 21 in Siddeburen.

Kwekersweg 4
9981 GE Uithuizen
0595 431 253
06 108 98 623
info@bouwbedrijfkremer.nl
www.bouwbedrijfkremer.nl

www.kwbouwgroep.nl

Bent u op zoek naar een betrouwbare stukadoor, voor nieuwbouw,
verbouw of renovatie. Wilt u een stukadoor die kwaliteit oplevert conform
uw wensen? Dan bent u bij Stukadoorsbedrijf JP Everts aan het juiste adres.
Kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs is mijn motto!Bel of mail gerust voor
een offerte aanvraag.

OOK VOOR AARDBEVINGSHERSTELSCHADE
www.stukadoorjpeverts.nl

ReWo & De Jong
uw totaal installateur
R. Woltjer
Hoofdweg 6,
9628 CP Siddeburen
0598-432186/ 06-45008191
rewomontage@home.nl
www.rewo-dejong.nl

06-46291510

Elektro
Verwarming
Gas
Water
Zink
Zonnepanelen
Duurzaam
Service

www.honka.nl
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Bedankt...

Het tij keert(?)

Het was groots. Het was overdonderend. Dinsdagavond 7 februari kwamen duizenden
Groningers, uit Stad en Ommeland, tezamen op de Vismarkt om te protesteren tegen
de gaswinning en alle ellendige gevolgen daarvan. De grootste demonstratie in Groningen in tientallen jaren. Burgemeesters, bestuurders, politici, maar vooral ook mensen,
die nog nooit gedemonstreerd hadden, mensen, die dat eigenlijk helemaal niet wilden.
Maar voor wie de maat helemaal vol is en die het helemaal zat zijn. Groningers nemen
het niet meer. Houdt het vuur brandend! Gas terug, voor onze toekomst!

Wat een aandacht opeens. Het lijkt wel
of in één week plotseling alles samenvalt. Jarenlange strijd van de GBB en
van vele individuele Groningers om aandacht voor de aanpak van de oorzaak en
de echte gevolgen van de gaswinning,
lijken opeens vruchten af te werpen.

anderen veroorzaakt hebben. Haagse politici
en bestuurders hebben nu ruim vier jaar de
tijd gehad om hun beloften waar te maken.
Dat ze verkeerde keuzes maakten, dringt nu
eindelijk door. Het tij keert!
Bedankt: Freek, Annemarie, Sybrand, Arjen,
Agnes, Sybrand, Wubby, Jurjen, Gerd, Jan,
Johan, Wim, Jenny, Bea, Nicolette, Koos,
Hiltje, Pieter, Kor, Hilda, John, fakkelaars,
…….. en al die ongenoemde en anonieme
strijders en al die organisaties uit heden en
(nabij) verleden die ons bijstaan; dank dat
jullie opkomen voor een rechtvaardige zaak.
Het lijkt wel of het tij keert.
Mede dankzij jullie allemaal hebben we
aandacht voor de echte problemen en
buitelen politici/lijsttrekkers opeens over
elkaar heen om te trachten hun beloften in
klinkende kiezersmunt om te zetten.

Landelijke media (kranten, radio, TV) stortten
zich eind februari en masse op Groningen.

Na het vlammende protest op dinsdagavond 7 februari met de fakkeltocht droeg een
kleine groep betogers in een protestrouwstoet de veiligheid van de Groningers ten grave. Dit gebeurde op het Martinikerkhof, voorafgaande aan het eerste lijsttrekkersdebat.
Terwijl de meeste lijsttrekkers even met de betogers spraken, bleken de heren Zijlstra
(VVD) en Asscher (PvdA) niet geïnteresseerd en verdwenen direct in het Provinciehuis.

Positievere
ontwikkeling in 2016:
Opheffen contouren
Jarenlang heeft de NAM eenzijdig
bepaald tot waar volgens de NAM de
nadelige effecten van de gaswinning
waarneembaar zouden zijn. Wonend
buiten de contouren en dan schade
hebben? Een onmogelijkheid volgens de
NAM. Hieraan is een einde gekomen.

Positievere
ontwikkeling in 2016:
Schade inventarisatie ‘buiten de
contouren’
Ook buiten de contouren worden nu bij
ruim 1700 schademelders de schademeldingen geaccepteerd en wordt er nu
daadwerkelijk gekeken naar de oorzaak
van de gemelde schades.

Opeens zijn we ‘hot’ en komen de krokodillentranen: “Dit hebben we nooit geweten.”
Maar toch ook weer: “Jullie moeten veel
meer stampij maken.” Alsof we zelf schuldig
zijn en de problemen moeten oplossen die

Ons advies: prik door gebakken lucht heen
en houd politici aan hun beloften. Gebruik
de eisen van de GBB als richtlijn om op
door te vragen En breng dan je stem uit
op 15 maart, om de politici daarna op hun
beloften vast te pinnen. Dan weten we pas
echt of het tij is gekeerd!

Freek gemist? Lubach gemist?
DE FILM gezien?
Veel lof in de afgelopen maand voor Freek,
Arjen en Annemarie. Freek bezocht Groningen
tussen de bedrijven door. Want hij trekt intussen ook met ‘De Stemming 5’ avond aan avond
volle zalen in het hele land. Wie Freek de Jonge
heeft gemist, kan vlak voor de verkiezingen,
op maandag 13 maart vanaf 20.25 uur, VPRO,
nog kijken naar “De Peiling.” Wie Arjen Lubach
(Lubach op zondag van 30 januari 2017) nog
wil zien: uitzending gemist. Aanraders! Freeks
acties en Arjens uitzending oogstten lof en
droegen de afgelopen weken bij aan de omkering van de bewijslast, zullen we maar zeggen.
Wie ook al jaren hun steentje bijdragen zijn
Annemarie Heite en Albert Ubels. Piet Hein van
der Hoek maakte over hen de documentaire “De Stille Beving.” Wat ons betreft een
prijswinnaar. Integer gefilmd en gemonteerd, wordt de hele problematiek rond gaswinning, aardbevingen en schadeafwikkeling in beeld gebracht. Een documentaire over
menselijk lijden en falende instanties. De première oogstte al veel lof. De uitzending
voor TV-Noord eveneens. Bij het verschijnen van deze krant heeft u nog één gelegenheid om kennis te maken met de film: Zaterdag 4 maart om 20.20 uur op NPO 2 is de
documentaire op prime time en nog voor de verkiezingen te zien. Zet ‘m in de agenda.
En kijk dan ook nog even op uitzending gemist naar KRO-NCRV Kruispunt van 12 februari over o.m. de familie De Boer uit Uithuizen; onthutsende beelden!
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Bouwadvies Beumer
Het begon allemaal in 2015. De ouders
van Robert schakelden een contra-expert in om de schade aan hun huis af te
handelen. Als student Bouwkunde kon
hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen
en bestudeerde de rapporten nauwkeurig. Van het één kwam het ander. Hij
deed een aantal zaken samen met de
contra-expert en besloot toen om op
eigen benen verder te gaan samen met
zijn vrouw Zoë.
31 contra dossiers, 11 succesvol afgerond,
8 bij de arbiter
Inmiddels hebben ze samen 31 contra dossiers op zich genomen, waarvan een groot
deel succesvol is afgerond en een deel uiteindelijk bij de arbiter terecht is gekomen.
Een mooi resultaat voor de korte tijd dat
ze aan de slag zijn met de aardbevingsdossiers.
"Robert heeft in zijn rapport duidelijk aangegeven welke schade wel en welke niet door
de aardbevingen zijn veroorzaakt. Ik heb
gezien hoe nauwkeurig ze de schade onderzocht hebben, dus vertrouw ook volledig op
dit oordeel"

woningen. Ook kijken ze of er op andere
plekken in je woning nog schade is ontstaan. Kortom, ze kijken naar alle schade
aan je huis. Dit alles om tot een volledig én
onafhankelijk oordeel te komen.

"Ik werd helemaal nerveus van het gedoe
rondom de schade aan ons huis. Als ik
vragen had of iets niet helemaal begreep
kon ik bellen, ook 's avonds. Dat maakte
het allemaal een stuk makkelijker."

De schade aan je huis wordt tot in detail
bekeken. Het vertelt namelijk precies wat
ermee is gebeurd. Robert en Zoë maken
gebruik van een toetsmodel waardoor ze
precies weten waar en hoe aardbevingsschade kan ontstaan bij verschillende types

Toekomst in Groningen
Zelf zijn ze helemaal verknocht aan Delfzijl
en willen hier hun kinderen laten opgroeien.
Doordat ze in het aardbevingsgebied wonen
weten ze precies hoe de Groningers zich
voelen.

Persoonlijk contact staat voor Robert en
Zoë voorop. Ze zien te vaak dat gedupeerde
Groningers bezocht worden door experts
die slechts de schade opnemen en weer
verder gaan. Er is vaak geen tijd om zich te
verdiepen in de aardbevingsellende van de

Groningers en het verhaal achter de schade
is juist zo belangrijk. Je vertrouwt de contra-expert immers wel de schade afhandeling van jouw huis toe.
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Help! Scheuren in de muur, wat nu?

Help! Scheuren
de muur, wat n

Sinds het najaar van 2012 zijn er in Groningen bijna 77.000 schademeldingen
bij de NAM gemeld, zijn er bijna 73000
voorstellen voor schadeherstel door
de NAM gedaan en zijn er bijna 66000
gevallen bekend waarbij een akkoord is
bereikt met de schademelder over het
herstel van de schade. Uit deze getallen
kan worden opgemaakt dat er al heel
veel schades vakkundig zijn hersteld.
De “moeilijke” en “lastige” gevallen
verdienen nog de nodige aandacht. Bij
duizenden woningen is het gescheurde
metselwerk verstevigd met spiraalvormige wapening van RVS en is de schade
nagenoeg onzichtbaar gerepareerd.
Op dit moment zijn, in opdracht van de
NAM, diverse partijen druk bezig om te
kijken op welke wijze woningen die hiervoor
in aanmerking komen preventief versterkt
kunnen worden. Preventief versterken is in
de eerste plaats bedoeld om de veiligheid
van de bewoners van de woning te kunnen
waarborgen.
De eerste 150 woningen waarbij verschillende systemen zijn toegepast zijn inmiddels gefaseerd opgeleverd. Dit betreft in
nagenoeg alle gevallen rijtjeswoningen
waarbij op een slimme, effectieve wijze in
bijna alle gevallen de woningen niet alleen
zijn versterkt maar ook energieneutraal zijn
gemaakt. Voor seriematig gebouwde woningen voldoen de verschillende gehanteerde
systemen. Voor de overige woningen zal
echter per situatie kritisch gekeken moeten
worden op welke wijze hier samenhang in

de bouwdelen gecreëerd kan worden zonder
het oorspronkelijke karakter van de woning
aan te tasten.
Total Wall heeft in samenwerking met ABC

-de Seismic Connector
Het “Spouwdonut – Systeem” is door de
vakjury van de ontwerpwedstrijd beloond
met de VAKWERKPRIJS 2015.Dit systeem
maakt de koppeling van vloeren en muren
mogelijk waarbij trek-en drukkrachten worden opgevangen.

ADAMAS, voor de destijds door de NAM
uitgeschreven ontwerpwedstrijd, een tweetal
uiterst bruikbare systemen ontwikkeld:
-de Spouwdonut

Het Seismic Connector systeem is ontwikkeld om buitenmuren d.m.v. het combineren
van renovatie-spouwankers met wokkelvorABC ADAMAS is dé leverancier van m
mige wapening te koppelen aan bestaande
voor het scheurherstel van uw wonin
of nieuw op te zetten binnenmuren.
ABC Adamas werkt met de spiraalvormige RVS wapening i.c.m. een speci
Het zijn beide
systemen die voor de beDit is als systeem door en door getest en heeft zich in de praktijk al meer
woners minimale
overlast
veroorzaken
en van de herstelwerkz
bewezen. Naast
een goed product
is de juiste uitvoer
zo belangrijk.
Daarom
hebben wij onze kennis en ervaring overg
waarmeeminstens
op een
snelle en
doeltreffende
dan 100 bedrijven bij u in de regio. Van deze gecertificeerde bedrijven ma
wijze constructieve
verbindingen kunnen
dat ze alle kennis van zaken hebben om uw schade vakkundig te herstelle
worden gemaakt.
Hierdoor voldoet
deberoep
wo- gedaan worden op de
Bij complexe werkzaamheden
kan altijd een
expertiseeisen
van ABCen
ADAMAS.
ning aan technische
de gestelde
is daarmee
veilig bij eventuele nieuwe bevingen.
Meer weten? ABC ADAMAS en Total Wall
zijn al jarenlang gerenommeerd leverancier
en uitvoerder van werkzaamheden in deze
markt en Omdat
volop
betrokken bij het herstel van
er in Groningen vele monumentale gebouwen staan en deze vaak
schades in
Groningen.
aanpak van schadeherstel vergen, hebben we ook daar de juiste materia
Zoektook
u eenvan
vakman
het herstel
van uw schade?
U vindt ons
16voor
t/m
19 maart
a.s.
Kijk op www.abcadamas.nl of neem contact met ons op.
op het aardbevingsplein van de beurs Wonen en Co in Martiniplaza in Groningen.

www.abcadamas.nl
tel: 085-4011320
Voor het preventief versterken van uw woning heeft ABC ADAMAS een tweetal u
info@abcadamas.nl
waarmee zonder veel overlast op een doeltreffende wijze uw woning constr
https://facebook.com/abcadamas

Tingietersstraat
8601 WJ Sneek
Tel. 085-401132
info@abcadama

www.abcad
16.065_ABC adv 260x360mmStnd.indd 1
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Het vonnis is geveld
Hij staart uit het keukenraam. Uitzicht
over de weilanden. Verderop raast het
verkeer Delfzijl – Groningen v.v. Aan de
horizon de contouren van Loppersum.
Ziel en zaligheid hebben ze vanaf 1975
in deze woning gelegd, hij en Tineke.
Veel verbeterd. Veel veranderd. Vakkundig aangebouwd en bijgebouwd. Energiebewust. Zonnepanelen als laatste
modernisering. Beide kinderen zijn hier
groot geworden en uitgevlogen.
Afscheid nemen gaat pijn doen. Maar toch
zal het moeten. Na meer dan 40 jaar idyllisch wonen aan het Damsterdiep, met een
eigen aanlegsteiger voor de deur, is het uit
met de pret: volgens de nieuwe bouwnormen is de woning niet aardbevingsbestendig. Versteviging is zo ingrijpend dat de
kosten hoger uitvallen dan de waarde van
de woning. Het vonnis is geveld. Over een
aanbod – door de NAM – wordt gesproken.
Sluipend drama
Dirk en Tineke Halma kunnen er nog niet
over uit: “Huizinge” bracht nauwelijks enige
schade toe aan hun pand. Toch vertrouwden
ze de zaak niet. Slappe ondergrond, ervaring
met waterhuishouding en grondwaterpeil,
bouwwijze van de oorspronkelijke woning
(uit 1880), bodemdaling, aardbevingen:
voldoende ingrediënten voor een sluipend
drama.
En dat bleek. Dirk, zelfstandig automatiseringsdeskundige, vroeg na een schadeopname en na een eerste veiligheidsonderzoek,
om een aanvullende inspectie.
“Ik was er niet gerust op. De oorspronkelijke woning zit met leem in elkaar, is op staal
gebouwd, en heeft door al die aanslagen
heel wat te verduren. Je ziet en voelt zo’n
huis veranderen.” Een spel van welles-niets,
mitsen en maren ontspon zich al ras. Discussies over en weer.
“Ik heb toen stevig aan de bel getrokken. En
ik moet het CVW meegeven: ze hebben de
zaak voortvarend opgepakt. In september
2015 lag er al een keurig verslag van ons
gesprek. In december vond in opdracht van
de NAM de eerste screening plaats. In mei
2016 lag het EVS rapport van Arcadis op
tafel.” Niet alleen de harde conclusies in
het laatste rapport vielen Dirk en zijn vrouw

op. Ook de verschillende tegenstrijdigheden met eerdere rapporten. Een eerste
rapport waarin geen constructieve schade
is aangegeven. “Dus u loopt geen risico.”
Een tweede rapport waarin plotseling wel
constructieve schade om de hoek komt
kijken. “Daar word je soms heel argwanend
van. Je gaat ook twijfelen aan de deskundigheid van sommige mensen. En dan moet
je oppassen dat je niet op lange tenen gaat
staan. Je voelt je wel van hen afhankelijk.
Maar ik vertel ze ook altijd dat de grootste
deskundigheid voor de veranderingen in de
woning, bij mij zit!”
Angst er bij in te schieten
Het rapport van Arcadis ligt er nu. De conclusie van de NAM: wij doen u een voorstel
tot aankoop van uw woning. Dirk en Tineke
beraden zich op het overleg dat ze daarover
moeten gaan voeren. “We zitten langzamerhand ook op een punt in ons leven waarin
we ons afvragen of het nog verstandig is
hier langer te blijven wonen. Tineke haar
gezondheid begint te wensen over te laten.
Dirk is al aardig op weg naar de pensioenge-

rechtigde leeftijd. En onderhoud en bevingssores beginnen toch steeds zwaarder te
drukken. “Maar de angst om er flink bij in
te schieten blijft altijd als een zwaard boven
je hoofd hangen. Wij kunnen toch niks aan
deze sores doen? Dan moet de veroorzaker ook maar netjes over de brug komen,”
meent Tineke.

heeft al een eigen taxateur aangezocht.
“Niet iemand uit de regio. Die stellen zich te
afhankelijk op. Ik wil een echt onafhankelijke
taxatie. Volgens onteigeningsnormen. En
dan is het nog de vraag of we al onze investeringen van de laatste jaren vergoed zullen
krijgen. Het is de laatste hobbel die we moeten nemen. Maar niet tegen elke prijs.”

Eigen taxateur
De brief van NAM ziet er vooralsnog hoopgevend uit: twee taxateurs (één van elke partij)
bepalen de marktwaarde van de woning,
“waarbij het bevingsrisico en eventuele negatieve effecten van aardbevingsschade zijn
‘weggedacht’.” Dirk is er nog niet uit, maar

Tineke: “Ik hoop dat er een last van onze
schouders zal vallen. Want de afgelopen
jaren zijn ons niet in de kouwe kleren gaan
zitten...”
De afspraak voor taxatie is inmiddels gemaakt. We houden de zaak in de gaten.

Bij taxatie:

Faire prijs bepalen!
De zaak van de familie Halma staat niet op zich. De zinsnede uit de brief van de NAM:
“waarbij het bevingsrisico en eventuele negatieve effecten van aardbevingsschade zijn
'weggedacht'", lijkt hoopvol. Maar als het er op aan komt, geeft de NAM in de meeste
gevallen nog steeds niet thuis. Dan wordt toch weer de taxatie van de huidige waarde
aangehouden (dus veel lager dan de prijs vóór de grote klap bij Huizinge!). Dat gebeurt
ook bij de pilot-opkoopregeling.
Herbouwwaarde
Je huis wordt dusdanig vernield dat het niet meer te herstellen is en/of te verstevigen.
Dat komt overeen met een brand waarbij je huis vernietigd wordt. Waarom wordt er
niet vergoed zoals na een brand, waarbij je huis in puin ligt? Een vergoeding van de
herbouwwaarde, inclusief aardbevingbestendige fundamenten zou reëel zijn. En met
toepassing van de regelingen van de onteigeningswet. Dat doet recht en geeft de
gedupeerde keuzevrijheid!
Wat ons betreft geldt op z’n minst:
• Gedupeerden moeten – als zij dat willen - een gelijkwaardig huis (buiten het
gaswinningsgebied) kunnen kopen;
• Investeringen die nog niet in de waarde zijn verdisconteerd, moeten worden betaald;
• Dat er geen sprake mag zijn van rechtsongelijkheid binnen het gaswinningsgebied;
• Dat bij taxaties de onteigeningsrichtlijnen worden gehanteerd;
• Dat (dus) bij gedwongen verhuizing of sloop ook verhuis- en herinrichtingskosten
worden vergoed.
• Dat alle externe kosten (adviseurs, advocaten, etc.) en eigen uren worden vergoed.
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Ruim 100 jaar PlasBossinade
advocaten en notarissen in
provincie Groningen: adel verplicht
In de oktoberuitgave van de Aardbevingskrant wordt de Groninger hoogleraar prof. mr. dr. Herman Bröring
geciteerd: “De bewoner en de NAM zijn
juridisch volstrekt gelijkwaardig”.

Remon maakt zich hard
voor zacht water
Lekkende kranen, kalkaanslag in de badkamer, watervlekken op uw pasgewassen auto… Stoort dat u ook zo? Met een waterontharder van Remon is het
allemaal verleden tijd. Bovendien heeft u geen wasverzachter meer nodig,
bespaart u op schoonmaakmiddelen en energieverbruik, gaan keukenapparatuur en wasmachines langer mee, is uw huid voelbaar zachter en smaakt koffie
en thee nóg beter.

Duurzaam
Armin Vorsselman

Robert van der Velde
Niets is minder waar. Helaas blijkt de praktijk
weerbarstig. Veel Groningse burgers, bedrijven,
instanties en overheden vragen het al meer
dan 100 jaar in het Groningse praktijkhoudende kantoor PlasBossinade Advocaten en
Notarissen om hen bij te staan in hun ‘aardbevingsdossier’. Bij PlasBossinade begrijpen wij
dat Groningers niet zitten te wachten op nog
meer experts. Toch is de juridische bijstand
van PlasBossinade nodig gebleken. Soms
adviseren de advocaten van PlasBossinade op
de achtergrond, vaak onderhandelen zij samen
met of namens de cliënt met de NAM of het
CVW en als het nodig is wordt namens de
cliënt geprocedeerd. Wij verhalen de schade,
adviseren over diverse juridische aspecten

rondom aardbevingsbestendig bouwen, maken
en beoordelen overeenkomsten met NAM en
CVW, adviseren en procederen over fiscale
aangelegenheden en procederen over (onder
meer) het gaswinningsbesluit. De advocaten
van het aardbevingsteam van PlasBossinade
overleggen met u over de aanpak die het beste bij u past. Want als Gronings kantoor, waar
diverse collega’s werken die helaas ook zelf
gedupeerd zijn, kennen wij de impact van de
gaswinning. Die is groot en vergt een gedegen
en gedecideerde aanpak. PlasBossinade trekt
zich de belangen van de Groningers aan, want
adel verplicht.
Voor een persoonlijk gesprek met een van
onze advocaten van het aardbevingsteam kijk
op www.plasbossinade.nl/aardbevingen.

“In bijna heel Nederland zit er veel kalk in het leidingwater. Wij maken ons hard
voor zacht water van topkwaliteit”, vertelt Hans de Vries, waterontharderspecialist
bij Remon. “Voor elke situatie kiezen we de beste ontharder. Daarbij letten we op
waterverbruik, waterhardheid en beschikbare ruimte. Onze vakkundige monteurs
installeren de ontharder op de gunstigste plek in huis. Kosteloos. Sinds kort
hebben we zelfs ontharders die speciaal geschikt zijn voor in de meterkast!
En een aantal van onze waterontharders
gebruikt geen stroom. Zo dragen ze bij aan
een duurzame huishouding.”

Marktleider met ervaring

Waterzuiveringsspecialist Remon,
gevestigd in Marum, is marktleider in
waterbehandeling en heeft ruim 35 jaar
ervaring. Het bedrijf is actief in zeer
uiteenlopende sectoren, van melkveehouderijen tot autowasserettes. Voor
particulieren heeft Remon een groot
assortiment waterontharders.
Voordelig, gebaseerd op de modernste techniek en met een uitstekende service.
Geïnteresseerd? Bel 0594 648080, mail klantenservice@remon.com of kijk op
www.remon-waterontharders.nl en maak een afspraak. We laten graag de
mogelijkheden zien bij u thuis!
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Aardbevingsschade? Kom op voor uw rechten!
U leest het goed, het staat luid en duidelijk in het schaderapport van de NAM-taxateur: ‘De schade is niet veroorzaakt door aardbevingen.’ Verbouwereerd leest u verder:
volgens de NAM-taxateur zijn de scheuren in uw pand veroorzaakt door ongelijke zettingen. Of reguliere krimp. Of thermische werking. Of achterstallig onderhoud. En daarmee is de kous af. Of… toch niet?
U heeft recht op contra-expertise
Zeer zeker niet, vindt Vergnes Expertise BV
die al jaren strijdt voor een rechtvaardige
schadeafhandeling door de NAM. Het expertisebureau uit Leek adviseert om altijd een
contra-expertise uit te laten voeren door
een onafhankelijke partij. Gedupeerden hebben namelijk recht op een contra-expertise
op kosten van de NAM.
Vergnes Expertise heeft elf professionals
in dienst die mensen begeleiden bij hun

aanvraag voor contra-expertise en die
zorgen voor de administratieve afhandeling. Onze schade-experts komen bij
mensen langs om de schade aan hun pand
opnieuw in kaart te brengen op een objectieve en onafhankelijke manier. Wij zetten
kritische vraagtekens bij de beweringen
van de NAM-taxateur: hoe weet hij of zij zo
zeker dat het geen aardbevingsschade is?
Je kunt vaak met evenveel stelligheid het
omgekeerde beweren. En waarom wordt

de schade bij de buurman wél erkend als
aardbevingsschade en bij u niet? Met ons
schaderapport onder de arm krijgt het
daadwerkelijke probleem de aandacht die
het verdient en staat u veel sterker in uw
onderhandelingen met de NAM.
Vergnes Expertise streeft
naar de beste oplossing
Veel gedupeerden verkeren in een patstelling met de NAM. Terwijl niemand erbij

gebaat is als die impasse nog jaren voortduurt. Waarom dan niet de zaak gewoon
goed afhandelen? Wij maken ons er, samen
met juristen en andere marktpartijen, sterk
voor dat gedupeerden van de NAM krijgen
wat hen toekomt. Daarbij kiezen wij voor
duurzame oplossingen en houden wij oog
voor de mogelijkheden van bouwkundig
versterken.
Vergnes Expertise regelt ook andere schades
Naast aardbevingschades neemt Vergnes
Expertise ook de schaderegeling op zich van
schades die het gevolg zijn van bijvoorbeeld brand, wateroverlast of inbraak. Ook
bij deze schades zetten wij ons in voor de
beste oplossing. Schaderegeling is namelijk
een complex traject waarbij verschillende
belangen een rol spelen. Het komt regelmatig voor dat partijen het niet met elkaar
eens kunnen worden. Dat is vooral vervelend voor de schadelijdende partij. Deze
is er immers het meest bij gebaat dat zijn
probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.
Heeft u hulp en ondersteuning nodig bij
schaderegeling? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op: 0594 – 767004.
Aardbevingschade kunt u ook rechtstreeks
bij ons melden via onze website
www.vergnes-expertise.nl.
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- Expertise
- Taxaties
EXPERTISE BV

- Advisering

Bent u het niet eens met het schaderapport van de NAM of het Centrum
Veilig Wonen (CVW)?
Neemt u dan contact op met Vergnes Expertise!
Contra-expertise en bouwkundig versterken
U hebt een schaderapport ontvangen van de NAM of het CVW, maar u twijfelt over de juistheid ervan.
Vergnes Expertise beoordeelt dit rapport voor u kosteloos en kan een objectieve contra-expertise voor
u uitvoeren, op kosten van de NAM of CVW. Vergnes Expertise heeft jarenlange ervaring in de
schade-expertisebranche, inmiddels ook met aardbevingschades. De insteek van ons bureau is dat de
schade volledig en duurzaam wordt hersteld en dat risico’s worden onderkend. Objectieve bouwkundig
ingenieurs onderzoeken de oorzaak van de schade en stellen een gedegen rapport voor u op waarmee
u een beargumenteerd standpunt kunt innemen ten opzichte van het rapport van de NAM of het CVW.
Daarnaast staat Vergnes Expertise gedupeerden ook bij in de eventuele volgende fases van het schadeafwikkelingstraject. Zo begeleiden en adviseren wij gedupeerden van wie de woning in aanmerking
komt voor het project Bouwkundig Versterken. Bouwkundig Versterken heeft als doel om panden
bouwkundig veilig te maken. Dit project is zeer ingrijpend, zowel financieel als praktisch en juridisch.
Vergnes Expertise BV
Lorentzpark 5
9351 VJ LEEK
Tel.: 0594-767004
E-mail: info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl

Wij zijn het enige regionale expertisebureau dat echt op komt voor de
belangen van de gedupeerde Groningers.
De bouwkundig ingenieurs van Vergnes Expertise combineren hun jarenlange ervaring met up-to-date kennis en oprechte betrokkenheid. Zij
zetten zich echt voor u in!
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Westerdijk Bevingsschade Advies
Begeleiding & Contra Expertise
Wat kunnen wij voor u betekenen?
• Onderhandeling met de NAM bij
aankoop/verkoop van uw woning of eigendom
• Conflictbemiddeling bevingsschades
• Begeleiding bij aardbeving gerelateerde vraagstukken
• Bouwkundige inspectie
• Nulmetingen woning: Bouwkundige vooropname van uw woning
waarin de volgende aspecten worden opgenomen en gerapporteerd:
huidige staat, detailfoto’s van gebreken, foto’s van alle muren en een
technisch installatierapport
Kalverkampen 21 • 9628 TT Siddeburen
0598-371941 • info@westerdijkbevingsschade.nl

www.westerdijkbevingsschade.nl

CONTRA-EXPERTISE

Bent u het niet eens met uw schadetaxatie?
Dan zijn wij er voor u!

Een deskundig team streeft ernaar om u op een professionele wijze te
adviseren en te begeleiden. Kortom, wij staan graag voor u klaar!
Kalverkampen 21 • 9628 TT Siddeburen
0598-371941 • info@westerdijkbevingsschade.nl

www.westerdijkbevingsschade.nl

