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Dan doen we
het zelf wel
GROENE ENERGIE waar
Groningen beter van wordt
We kunnen het zelf. Al zo’n 100 lokale energiecoöperaties namen het heft in eigen hand. Energie
VanOns helpt ze daarbij, maar zij blijven de baas.
Onze stroom komt van eigen bodem en is bekroond
donkergroen. Winst geven we terug aan de coöperaties.
Daarmee knappen ze het dorpshuis op of kopen ze
nog meer zonnepanelen. Hun stroom, hun geld.
Samen staan we sterk en maken we Groningen
mooier en duurzamer. Ga naar energie.vanons.org
en ontdek dat 100% groene, lokale stroom helemaal
niet duur is.

energie.vanons.org
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Tien jaar geleden werd de Groninger Bodem Beweging opgericht. Aanleiding was de verontwaardiging
over het onrecht dat Groningers werd aangedaan: de
gaswinning leverde veel geld maar ook aardbevingen
op. Het eerste ging naar de Randstad en de tweede
kregen Groningers te verduren. Aardbevingsschade
werd in die tijd nog nauwelijks vergoed. Wat wil je
ook: de dader bepaalde of je schade had. In 2013
bleek dat de veiligheid van de Groningers niet
serieus was genomen. Nog meer werk aan de winkel
voor de GBB!
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Al snel was het voor heel Nederland klip en klaar: de Groningers is onrecht aangedaan en dat
moet worden verholpen. Overheid, doe wat! Maar hoe? Er ontstond een kermis van commissies, overlegtafels, stuurgroepen, ministeriële besluiten, nieuwe instanties, etc. Maar trachtte
het Rijk de oorzaak - de gaswinning - aan te pakken? Nee! Voor de daling van de gaswinning
was de Raad van State nodig, tot in 2018 de knoop werd doorgehakt: de kraan gaat dicht.
Trachtte het Rijk bewoners te helpen een rechtvaardige vergoeding te krijgen voor schade
aan de huizen? Nee! Tegen de wil van alle partijen in de regio bleef de NAM verantwoordelijk voor de schadeafhandeling. Het Rijk hield zich afzijdig. Pas in maart 2017 stapte
de NAM zelf uit die rol. Stond het Rijk toen klaar om die rol over te nemen? Nee! Pas in
maart 2018 ging de TCMG aan de slag. Trachtte het Rijk een vergoeding te regelen voor
andere schades zoals waardedaling, immateriële schade, bedrijfsschade? Nee! Er moesten
rechterlijke uitspraken aan te pas komen om het Rijk in beweging te krijgen. Nog steeds
wachten gedupeerden op een vergoeding voor deze schadesoorten.
Heeft het Rijk zich dan adequaat ingezet voor de veiligheid van de Groningers? Nee! In februari 2013 beloofde minister Kamp dat nog in dat jaar de eerste huizen versterkt zouden
worden. Men liet het echter aan de NAM over, die geen haast had. Pas in 2016 nam het
Rijk de regie over in de persoon van de Nationaal Coördinator Groningen. Maar ook toen
bleef de NAM verantwoordelijk. En toen de versterking goed en wel op stoom was, zette minister Wiebes de operatie ‘on hold’. Sinds april 2018 staat de versterking zo goed als stil.
Het is de taak van de overheid de rechten van burgers te beschermen. In Groningen is zij
op dit punt tekort geschoten. Uiteindelijk heeft het Rijk zijn verantwoordelijkheid opgepakt,
zij het nog niet naar tevredenheid. Is deze omslag ontstaan door eigen overtuiging en
inzicht? Nee! Het recht is gehaald door de inzet van bewonersorganisaties als de GBB,
uitspraken van de Raad van State en rechters, de landelijke verontwaardiging, demonstraties van duizenden, de politieke lobby vanuit de regio naar de Tweede Kamer, rapporten van
allerlei gerespecteerde instanties, de drama’s in de media en niet te vergeten de bevingen
zelf. Daarom zijn we best een beetje trots op 10 jaar GBB.
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

Van de redactie
Helaas, de GBB bestaat al tien jaar. Als zeer welkom cadeau kondigde minister Wiebes aan dat de
gaswinning per 2022 zal stoppen. Het is Wiebes, het is een voornemen, dus voorzichtig. Maar het
lijkt een groot succes voor de GBB.
In Groningen was men altijd zeer trots op het gasveld. Al 60 jaar wordt er veel geld verdiend
voor Nederland. Maar voor veel Groningers heeft die blijdschap al teveel jaren een rouwrand. De
gaswinning bleek ook een hoop ellende te veroorzaken. De overheid wees altijd de NAM aan als
verantwoordelijke. Groningers leerden de NAM kennen als een zeer gierige schadevergoeder.
De rechter heeft bepaald dat de overheid evenzeer verantwoordelijk is. De Groningers leerden
eerder de overheid kennen als zeer trage en gierige schadevergoeder. Het einde van de gaswinning
betekent dan ook niet het einde van de ellende.

een vuist maken!
Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!
Voor E10,- per kalenderjaar ben
je lid van de Groninger Bodem
Beweging. De nota wordt thuisgestuurd, bij voorkeur via e-mail.
Het lidmaatschap eindigt per
direct bij schriftelijke wederopzegging. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

www.groninger-bodem-beweging.nl

Door de dalende en schuddende bodem is er ruim tien jaar veel te weinig geïnvesteerd in
Groningen. De schadeafhandeling gaat nog altijd te traag en lijkt op weg naar een tweede stuwmeer.
Complexe gevallen blijven liggen. De versterkingsoperatie is onbegrijpelijk ingewikkeld geworden.
Uit de laatste cijfers van de NCG blijkt, dat nu pas 5% van de huizen met verhoogd risico te zijn
versterkt, 0,8%(!!) van de huizen met licht verhoogd risico en 13% van de huizen met een normaal
risicoprofiel. Tot zover het "jaar van de uitvoering". Tot zover de veiligheid. Elke voortgang ontbreekt.
Het Nationaal Programma Groningen, met € 1,15 miljard om over een periode van tien jaar te
investeren in de leefbaarheid in Groningen, heeft in een half jaar tijd voor al bijna een derde van dat
geld een bestemming bepaald, zonder enige toekomstvisie.
We zullen er heel erg voor moeten waken, dat Groningen met het vooruitzicht van het dichtdraaien
van de gaskraan wordt vergeten. We zullen er voor moeten vechten, dat de geldkraan niet alvast
dichtgaat vóórdat de gaskraan dichtgaat. En dat ook daarna de beloften worden waargemaakt en de
rommel netjes wordt opgeruimd.

Groningse Beelden Bewegen: zie pagina 30

26 maart:
Eerste
persbericht

6 november:
Oprichting
Groninger
Bodem
Beweging

7 september:
Eerste ledenvergadering

2010

2009

06-11-2009

Gasbevingen:
41

Gasbevingen:
41

Begin van meer
media-aandacht
voor de
gaswinnings
problematiek

GBB brengt
problematiek bij
diverse organisaties onder
de aandacht

2011

Gasbevingen: :
94

NAM betuigt
spijt en
verbetert
schadeprotocol

GBB organiseert
massale
bewonersbijeenkomst

2012

16 augustus:
aardbeving 3,6
bij Huizinge

Gasbevingen:
105

jaar GBB
in vogelvlucht

mei:
Eerste
1.000 leden
bereikt

2013

Gasbevingen:
125

Maandelijkse
nieuwsbrief
is vanaf nu
een feit

juli:
2.000 leden

maart:
GBB neemt deel
aan Dialoogtafel

2014

Eerste
Fakkeltocht:
400 mensen
lopen mee

gasbevingen:
84

8 september:
Korte bezetting
van het Centrum
Veilig Wonen

10 maart:
GBB richt
Stut-en-Steun op

8 maart:
GBB richt
Recht voor
Groningen op

15 november:
Raad van State
beslist dat
gaswinning nog
verder naar
beneden moet

oktober:
GBB maakt
uitgangspunten
voor nieuw
schadeprotocol

20 april: Gerechtshof dwingt
OM om NAM
strafrechtelijk te
onderzoeken

augustus:
4.000 leden
september:
Minister Wiebes
stopt gaswinning
uiterlijk in 2022

november:
GBB dient WOB
verzoek in n.a.v.
HRA methodiek

juni:
GBB voert actie
met OVR in
Den Haag

mei:
GBB gaat tegen
Wiebes in beroep
bij de rechter

GBB neemt deel
aan experttafels
en Bestuurlijk
Overleg

januari:
Tweede Kamer
besluit tot een
parlementaire
enquête

2019

22 mei:
aardbeving 3,4
bij Westerwijtwerd

Gasbevingen
tot oktober:
72

X

augustus:
Deelname aan
Code Rood
manifestatie te
Farmsum

maart:
Minister Wiebes
stopt
gaswinning
uiterlijk in 2030

februari:
GBB onderhandelt mee over
schadeprotocol
zonder NAM

maart:
NAM niet meer
betrokken bij
afhandeling van
nieuwe schade

GBB geeft
eerste krant uit!

april:
Bezoek aan VNMensenrechtenraad

2018

Vierde
Fakkeltocht:
12.000 mensen
lopen mee

8 januari:
aardbeving 3,4
bij Zeerijp

2017

Derde
Fakkeltocht:
4.500 mensen
lopen mee

Gasbevingen:
97

2016

Tweede
Fakkeltocht:
700 mensen
lopen mee

Gasbevingen:
117

Gasbevingen:
128
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3.000 leden

december:
GBB neemt deel
aan Maatschappelijke Stuurgroep

november:
Raad van State
beslist dat
gaswinning naar
beneden moet

september: GBB
doet via Spong
aangifte tegen de
NAM

februari:
Rapport Onderzoeksraad voor
Veiligheid

2015

Gasbevingen:
121

Aantal gasbevingen van 1986 tot oktober 2019: 1397
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Tien jaar Groninger Bodem Beweging - Medeoprichter en voorzitter Jelle van der Knoop:

“We gaan door totdat de verantwoordelijken
met de billen bloot gaan”
Jelle van der Knoop

De GBB is op 6 november 2009
opgericht. Sindsdien is zij gesprekspartner bij allerlei organisaties. Zo
behartigt zij de belangen van bewoners.
In de afgelopen jaren zijn er heel wat
overlegorganen de revue gepasseerd:
- Commissie Bodemdaling (2008)
- Dialoogtafel Groningen (2014)
-M
 aatschappelijke Stuurgroep
(2016-2019)
-- Overlegtafels Wiebes (2017 – nu)
- Nieuw schadeprotocol (2016 – 2018)
De belangrijkste overweging voor de
GBB om ergens al dan niet aan deel
te nemen is onze positie. Wij nemen
alleen als adviseur plaats in een overleg
en niet als bestuurder. Daarom doen
we niet mee aan de overleggen van het
NPG. Zouden we in het bestuur zitten,
dan zouden we ook verantwoordelijk
worden gehouden voor de keuzes die
men maakt.

Al tien jaar is Jelle van der Knoop de
drijvende kracht achter de GBB. Vrijwillig trekt hij daar wekelijks zo’n 40 uur
voor uit. En hij is niet de enige. Samen
met een compacte groep wordt de boel
draaiende gehouden. Is het de investering waard? “Mede door de inzet van de
GBB gaat de gaskraan versneld dicht”.
We blikken terug op tien jaar GBB.
Hoe het begon
De beving in Westeremden (8 augustus
2006, 3,5 op de schaal van Richter)
jakkerde de ongerustheid over de situatie
aan. Hilda Groeneveld, medeoprichter van
de GBB, stelde toen een klankbordgroep
samen om in gesprek te kunnen komen
met de provincie. Jelle was lid van de
klankbordgroep: “De klankbordgroep
wilde de situatie laten onderzoeken.
TNO en Deltares voerden een
literatuuronderzoek uit en concludeerden
in 2008 dat het wel mee viel. Dat was
voor ons aanleiding om door te zetten.
Zo ontstond op 6 november 2009 de
Groninger Bodem Beweging.”
“Het doel was om een tegenmacht te creëren. Ook wilden we een duidelijk signaal
afgeven dat we het niet meer pikten. Samen sta je sterker, daarom kozen we voor
een vereniging. We vonden het vanzelfsprekend dat we in no-time duizenden leden
zouden hebben. Iedereen die bezorgd en
solidair was zou zich aansluiten. 10 jaar
later hebben we net het ledenaantal van
4.000 bereikt. Dus zo vanzelfsprekend was
dat niet. Achteraf denk ik dat we ons meer
hadden moeten richten op ledenwerving.
Partijen nemen je nou eenmaal serieuzer
wanneer je groter bent. Dat merkten we
vaak wanneer we in gesprek waren met de
NAM bijvoorbeeld.”

weerbericht vandaag
in het noorden een beving
elders schijnt de zon

stil is de stilte
maar stilte kan nog stiller
als de beving stopt
Macht gebruiken om invloed uit te oefenen
De focus lag dus niet op het werven van
leden. Waar wel op? “De GBB was de
enige partij die uit bewoners bestond en
ook namens hen sprak. Daardoor zaten we
bovenop de informatie. Die informatiemacht
gebruiken we om het gesprek aan te gaan.
Dat doen we in overleggen, maar ook via
de media. Zo beïnvloed je politici en andere
partijen en voer je de druk op. Het probleem
regelmatig onder de aandacht brengen, is
altijd een van onze belangrijkste werkzaamheden geweest. En met resultaat: toen we
begonnen wist bijna niemand van gasbevingen in Groningen af en nu is er wereldwijd
aandacht voor. Bovendien gaat de gaskraan
versneld dicht! Dat is toch wel heel bijzonder. Door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers krijgen we dat voor elkaar.”
“Aandacht genereren doen we op nog
meer manieren: Zo organiseerden we vier
Fakkeltochten. De laatste tocht in januari
2018 liepen 12.000 mensen mee. Dat gaf
een duidelijk signaal af naar de rest van Nederland: zoveel mensen in de regen en kou
op de been tegen de gaswinning. Dat maakt
me wel trots. Bovendien levert zoiets mooie
beelden op voor de media en komt de politiek onder druk te staan. Dat krijgen we toch
maar voor elkaar. Wat was er gebeurd als wij
deze tochten niet hadden georganiseerd?”
“Daarnaast hebben we in 2015 de NAM
aangeklaagd. De prominente strafrechtadvocaat mr. Spong vertegenwoordigt ons.
En dat wil wel wat zeggen. Het Openbaar
Ministerie (OM) heeft net het strafrechtelijk
onderzoek afgerond. Het is noodzakelijk
dat degenen die aansprakelijk zijn voor alle
ellende, verantwoording afleggen.”
Nog genoeg werk aan de winkel
“Ook de Tweede Kamer ziet dat in. Er komt
een parlementaire enquête, iets waar de

GBB vanaf het begin voor pleitte. Wanneer
die komt is de vraag. De voorwaarde is dat
de versterkingsoperatie in gang gezet moet
zijn. Nu Wiebes toezegt dat de gaskraan
in 2022 dichtgaat, is het maar de vraag
of de versterking wordt voortgezet. Voor
de GBB is er dus werk aan de winkel de
komende jaren. De schadeafhandeling en
versterking moeten goed verlopen en ook
moet de gaskraan daadwerkelijk dicht. Nu
zijn het slechts woorden die nergens zijn
vastgelegd. We gaan door totdat de mensen
die verantwoordelijk zijn met de billen bloot
gaan. Dat is noodzakelijk voor het herstellen
van het vertrouwen. Er moet een proces
komen waarbij de schuldigen verantwoording
afleggen en excuses aanbieden.”

“Gerechtigheid voor Groningers,
dat is wat mij drijft”
Gerechtigheid
Dat is gerechtigheid. En dat is waarom
Jelle zich al tien jaar inzet voor de GBB:
“Gerechtigheid voor Groningers is wat mij
drijft. Ook ik ben gefrustreerd en het werk
voor de GBB helpt mij om die frustratie
om te zetten in iets positiefs. Ik ben dan
ook van plan om door te strijden totdat
we de GBB kunnen opheffen.” Wanneer
dat is? Daar kan hij geen uitspraken over
doen: “We moeten het probleem onder
de aandacht blijven brengen. Het gevaar
is nu dat de aandacht verslapt, omdat de
oorzaak wordt aangepakt; de gaskraan
gaat dicht. Maar er zijn nog zoveel mensen
die in de ellende zitten. We moeten onze
energie steken in het strijden voor van die
mensen.”

Nog geen lid? Het is nu belangrijker
dan ooit! De kans is groot dat de
aandacht voor het probleem verslapt,
waardoor we blijven zitten met de
gebakken peren. Meld je aan via: www.
groninger-bodem-beweging.nl/word-lid

Huidige overlegorganen met de GBB:
1. A
 lgemene Ledenvergadering
– jaarlijks
2. Bestuursvergadering - wekelijks
3. Klankbordgroep - maandelijks
4. T eam onder- en bovengrond maandelijks
5. Team communicatie - onregelmatig
6. Team GBB-krant - onregelmatig
7. Diverse werkgroepen - onregelmatig
Versterking:
8. Begeleidingscommissie van de
versnelling voor de versterking (NCG,
GBB) - Driewekelijks
9. V
 ersterkingsoverleg Groningen
(provincie, gemeenten, GBB) onregelmatig
10. Versnellingsteam: regie versnelling
versterking
(EZK, BZK, provincie, gemeenten,
GBB) - tijdelijk
Subteams versnellingsteam - tijdelijk:
11. Opkoopregeling
12. Waardedalingsregeling
13. Opname op verzoek
14. Bezwaar en beroep protocollen
Schade:
15. O
 verleg met TCMG over
signaleringen en stand van zaken
(TCMG, GBB) - maandelijks
16. Commissie Immateriële Schade tijdelijk
Overkoepelend:
17. Bestuurlijk overleg Groningen
(ministers, provincie, gemeenten,
Gasberaad en GBB) - halfjaarlijks
18. Hoorzittingen Tweede Kamer onregelmatig
19. Toelichtingen op wetgeving onregelmatig
20. Samenwerking Mijnbouw Schade
(NAM, Gasberaad, GBB, gemeenten)
- ieder kwartaal
21. Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie - onregelmatig
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KWALITEIT EN PERSOONLIJKE
TOUCH, 7 DAGEN PER WEEK!

SPA Loppersum is
weer geopend na een
uitgebreide upgrade!
Kom het resultaat zelf ervaren
met de twee kortingsbonnen.





€10,

SPA

00

KORTING

op de dagentree

Voorwaarden
• Geldig t/m 31 maart 2020. Niet geldig i.c.m. andere acties.
• Max. 4 personen per bon.
• Korting wordt verrekend tegen inlevering van deze bon.
• Uitsluitend na reservering via www.hotelspoorzichtspa.nl/spa
• Van ma t/m vrijdag geopend vanaf 16.00 uur.
Za/zo vanaf 11.00 uur.

€10,

00

KORTING

RESTAURANT
op de totale rekening

Voorwaarden
• Minimale besteding € 60,00.
• Korting wordt verrekend tegen inlevering van deze bon.
• Geldig t/m 31 maart 2020.
• Niet geldig i.c.m. andere acties.

HOTEL SPOORZICHT & SPA | MOLENWEG 11 | 9919 AE LOPPERSUM | TELEFOON: 0596 – 57 15 92 | INFO@HOTELSPOORZICHTSPA.NL | WWW.HOTELSPOORZICHTSPA.NL | 

Samen
bereiken
we meer

Veranderingen gaan zelden vanzelf. Je hebt veranderaars nodig
om de boel in beweging te krijgen. Mensen die de handen uit
de mouwen steken. Daar weten Groningers alles van.
Milieudefensie is er voor veranderaars. Omdat we samen
meer bereiken. Voor een gasvrij Groningen en voor een
klimaatvriendelijk Nederland.

Ben jij ook een veranderaar?
Sluit je aan op milieudefensie.nl
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Nationaal Coördinator Groningen:

“We zijn bezig op stoom te komen”
“Dat de versterking stil stond, mag ik van de minister niet zeggen. Mij was verteld
dat ik op een rijdende trein zou stappen. De Plannen van Aanpak van de gemeentes
lagen klaar en ik zou zo kunnen starten. Maar dat was zeker niet het geval.”
Peter Spijkerman

We zitten aan tafel met Peter Spijkerman,
directeur Nationaal Coördinator Groningen.
In mei 2018 stapte Hans Alders op. Die was
zeer ambitieus begonnen aan de taak om
de destructieve gevolgen van de gaswinning
in Groningen om te buigen naar iets moois.
Alders vertrok toen hij bij deze pogingen
werd gefrustreerd. Alles kwam (vrijwel) tot
stilstand en tussenpaus Herman Sietsma
hield dat in stand. Veel personeel vertrok,
ingenieursbureaus ontsloegen hun personeel
en inwoners en aannemers raakten het vertrouwen kwijt en het spoor bijster. De beloofde busjes van de aannemers rijden nog altijd
nauwelijks. Gebeurt er nog wel wat?

door veel Groningers, gaf voorheen de
opdrachten voor de versterking, maar stopt
aan het eind van dit jaar. Alle data gaan over
naar de NCG en personeel van het CVW
kan nu solliciteren bij de NCG. De TCMG
heeft de schadeafhandeling overgenomen.
Onlangs hebben NCG en TCMG een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Men
wil naar één loket voor alle gedupeerden.
“We zijn aan het herstructureren en
herformuleren om vaart te krijgen in de
uitvoering,” aldus Spijkerman. “Ik wil niet

een te grote broek aantrekken voor de
bewoners en beweren dat het nu allemaal
voor elkaar komt. Maar we hebben een
versnellingsteam met mensen van EZK,
Binnenlandse Zaken, de gemeenten en de
NCG. We werken aan 10-12 projecten. Het
moet en zal lukken, ik geef niet op.”
Om inzicht te krijgen in de voortgang eiste
de Tweede Kamer dat er cijfers op tafel
komen. Nu is er geen enkel inzicht in de
gang van zaken. Minister Wiebes beklaagde
zich, dat hij zo niet kon regeren. Verder
horen we opnieuw het ingewikkelde relaas
over batches, versterkingsadviezen, Plan
van Aanpak, P50, P90, beoordelingen,
nieuwe normen, oude normen, HRA,

afnemende risico’s. We zeggen, dat we
dat eerder hebben gehoord. Dat het erop
lijkt dat alles alleen maar vertraagd wordt,
zodat er straks niets meer versterkt hoeft
te worden. Dat we niets horen over de
inwoners.
“Wat moet ik hier op zeggen. We zijn ons
ervan bewust dat de bewoners te weinig
meegenomen worden. Die communicatie
moet beter,” geeft Spijkerman toe. “Het
is te weinig en onduidelijk. Maar ik doe
mijn stinkende best. Zo hebben we nu ook
een project opgezet voor 150 “bijzondere
gevallen” die niet uit de risicoanalyse naar
voren komen. Ik geef toe, er moet nog veel
gebeuren. Maar ik geef niet op.”

Grote wolken mist
Tussenpaus Sietsma heeft de stoel van de NCG alleen maar warm gehouden na het stilleggen van de versterking door minister
Wiebes. Tijdrekken, als het ware. Het is de opdracht van Spijkerman als NCG om alles in protocollen vast te leggen, net zoals is
gebeurd bij de TCMG. Alles moet worden ingekaderd. Dat blijkt onmogelijk. Maar koste wat het kost zal er geen cent teveel uitgekeerd
worden aan de gedupeerden. Uit de op 16 oktober uiteindelijk gepubliceerde cijfers blijkt, dat nog maar 192 (van de 3414) huizen met
verhoogd risicoprofiel zijn versterkt en slechts 100 van de 13.222 huizen met licht verhoogd risicoprofiel. En dan zijn dit grotendeels
de huizen, die uit het HRA-model zijn gekomen. Over de werkelijkheid heeft niemand een idee.
Voorlopig produceert de stoommachine van directeur Spijkerman alleen maar grote wolken mist, die het zicht op de gang van zaken
verhullen. Regelingen, normen, toezeggingen, batches, alles loopt door elkaar. De GBB vreest met grote vreze dat het totale gebrek aan
overzicht zal leiden tot verder uitstel en uiteindelijk tot afstel voor een groot deel van de versterkingsoperatie. De gaswinning gaat immers
stoppen? De GBB zal nooit accepteren dat de inwoners dan met de brokken blijven zitten!

“Ik zie het als een stoommachine,” verklaart
Spijkerman. “Het lijkt alsof er niets gebeurt,
maar we zijn bezig op stoom te komen. Aan
honderden huizen kan nu gewerkt worden.
We gaan nu druk bezig met het inhuren van
aannemers. We zijn keihard bezig, maar ik
geef toe, zo nu en dan moet ik omkijken, om
te zien of we wel wat opgeschoten zijn.”
Het Centrum Veilig Wonen (CVW), een bedrijf
met nauwe banden met de NAM en verfoeid

De stoommachine van de NCG produceert grote wolken mist

“Houd rekening met een mislukking”
Op donderdag 26 september vond het Kenniscongres Sterk Groningen! plaats. Doel:
het uitwisselen van kennis tussen inwoners en deskundigen rond het aardbevingsdossier met speciale aandacht voor leefbaarheid en techniek.

Wie snapt het nog?
Dat was de beginvraag van de paneldiscussie. Op het podium 4 mannen en 1 vrouw die
het moeten kunnen weten. Dat viel meteen
flink tegen. Bas Kortmann, de voorzitter van
de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen: “Hoe kun je het verzinnen om
schadeafhandeling en versterking te scheiden?” Dus onderzoekt hij samen met Peter
Spijkerman, de directeur Nationaal Coördinator Groningen, hoe je deze twee processen
in elkaar kunt vlechten. Gemakkelijk gaat dat
niet. Spijkerman: “Als ik vooruitgang wil zien,
moet ik naar achteren kijken; als ik vooruit
kijk, zie ik de horizon nog niet.” Het Nationaal
Programma Groningen met Siem Jansen als
directeur is inmiddels ook gestart. Hij laat
weten dat er een ‘kaderdocument’ richting
gemeenteraden en Provinciale Staten is gestuurd. Hij wijst erop dat het programma zich
richt op ‘het collectief’ en aanvullend is op
schadeherstel en versterking, die zich richten
op ‘het individu’. Een nieuwe tweedeling lijkt
in de maak.
Stroperige antwoorden, die Susan Top van
het Groninger Gasberaad en Joost Coolegem

van Van Wijnen doen verzuchten: “Ik zou toch
wel wat meer ambitie willen zien, we leren
niet van het verleden” (Top) en “We staan
klaar, maar er moet een heldere opdracht
komen en de spelregels moeten hetzelfde
blijven” (Coolegem).
Tussen hoop en wanhoop
In de presentaties daarna gloorden sprankjes
hoop. In Overschild wordt gewerkt ‘van onderop’: de inwoners doen het en de gemeente
ondersteunt. In Woltersum is het andersom:
dorpsvernieuwing start vanuit de gemeente
en de uitwerking gebeurt samen met de inwoners. Toch dreigt elke aanpak weer te stranden in de stroperigheid van ‘batches’, nieuwe
regelgeving, uitstel en onzekerheid. Een
verzuchting: “Het begin van een oplossing is
de inventarisatie van het probleem en die is
er eigenlijk niet”. Wat dat betekent voor de
mensen om wie het gaat, werd in een andere
sessie duidelijk. De impact op mensen én
ook op de relaties onderling werd door Justin
Richardson (RUG) met een aantal treffende
voorbeelden geschetst. Zelfs als je in staat
ben te ‘vechten’ en uiteindelijk je gelijk krijgt,
blijven de woede en het wantrouwen.

Wordt vervolgd
Het gaat om niets minder dan de wederopbouw van Groningen. Daarvoor kwamen nog
enkele oplossingsrichtingen voorbij. Susan
Top pleitte voor recht op compensatie voor
huiseigenaren: recht op gratis groot onderhoud. Ook werd er gepleit voor een andere
manier van financieren. Een bedrag per woning vooraf, waarmee samen met de inwoners
gewerkt wordt aan een oplossing voor de
schade en versterking (budgetfinanciering).
Dé oplossing lijkt vooralsnog ver weg.
Tom Postmes (RUG) verzuchtte: ”Ik spreek
alleen maar mensen die het antwoord niet
hebben” en “De perceptie dat het gaat sla-

gen is misschien wel minder dan ooit.” En
Kortmann liet zich ontvallen: “Houd rekening
met een mislukking”.
En dat laatste is nu net wat na al die jaren
onaanvaardbaar is. Het gaat om recht voor
de inwoners en wat hun is overkomen. Dus
neem de inwoners dan ook serieus. Betrek
ze bij de oplossingen voor schade en versterking en bij de invulling van de toekomst.
Laat de overheden zorgen voor de randvoorwaarden: geld, simpele en werkzame kaders
en heldere opdrachten.
www.kennisplatformleefbaar.nl
www.kennisplatformbouwen.nl
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GRATIS PARKEREN!

Vragen over aardbevingsschade?
Wij kunnen u van dienst zijn!
Heeft uw woning aardbevingsschade of is deze door de bevingen in waarde
verminderd? BENK Advocaten heeft als Gronings kantoor veel ervaring met
aardbevingsproblematiek. Onze specialisten zijn betrokken en behartigen
de belangen van zowel particulieren als ondernemers in het bevingsgebied.
Heeft u ook juridisch advies of bijstand nodig? Neem dan vooral contact
met ons op.

mr. Arnold Gras
050-544 53 86

mr. Corina Bouwman
050-544 53 84

De website www.loppersumversterkt.nl gaat over het
versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning.
Wilt u de ontwikkelingen volgen? Kijk dan op:

Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen | T 050 313 64 16
E info@benkadvocaten.nl | E www.benk.nl

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

3,5 jaar Stut-en-Steun
Coördinator Ina Blink: “Wat mij het meeste
bijblijft, zijn de vele veranderingen in het
gasdossier, zonder verbeteringen voor inwoners.”
Stut-en-Steun bestaat 16 november aanstaande 3,5 jaar. De GBB richtte deze stichting op omdat zij zelf het aantal hulpvragen niet meer kon behappen. Samen met het
Groninger Gasberaad besturen we de stichting. Het succes van de stichting voelt
dubbel, net als het jubileumjaar van de GBB. Toch willen we stilstaan bij dit geslaagde initiatief van de GBB. Coördinator Ina Blink werkt er sinds de oprichting en kan
ons dus meenemen in 3,5 jaar Stut-en-Steun.
Groeiend aantal vragen
“Sinds onze start op 16 mei 2016 is de
vraag alleen maar gegroeid en daarmee ook
onze organisatie. We begonnen met vijf parttime medewerkers en zitten nu op dertien.
Ook is onze hulpverlening uitgebreid. Eerst
was er alleen een inloopspreekuur in Appingedam, nu ook in Kolham en Uithuizen. “Ina
geeft een overzicht van vragen die mensen
zoal stellen:

“Of je de stuwmeerregeling moet accepteren
kunnen wij niet voor je bepalen. Kun je een
inschatting maken van de schade of kun je
een aannemer vragen dat te doen? Pas als
je weet hoeveel kosten je hebt, weet je of
de Stuwmeerregeling voor jou gunstig is. En
dan moet je zelf beslissen of je het aanbod
accepteert. We horen veel ‘Ik heb veel meer
schade, maar ik wil van het gezeur af zijn. Ik
accepteer het maar’.”

-M
 oet ik de Stuwmeerregeling accepteren?
- Hoe kan ik aangeven dat ik het niet eens
ben met mijn schaderapport?
- Wat is de status van mijn versterkingsplan?
- Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet,
waar begin ik?
- Wat is de waardedalingsregeling?

“Als je het niet eens bent met je
schaderapport dan kun je een zienswijze
indienen. Daar helpen we mee.” Er kunnen
volgens Ina Blink verschillende redenen zijn
waarom mensen het niet eens zijn met hun
schaderapport:

Ina Blink

- Het rapport is niet volledig: schade is niet
meegenomen, terwijl er wel foto’s van
gemaakt zijn.
- De schade is slechts deels erkend. In het
rapport staat bijvoorbeeld als reden ‘achterstallig onderhoud’.
- De gekozen herstelmethode.
- De schade is niet erkend. In het rapport
staat bijvoorbeeld als reden
‘zettingsschade’.
Onafhankelijke ondersteuning bieden
“We helpen bewoners door in kaart te brengen wat hun mogelijkheden zijn. Daarnaast

zijn we aanwezig bij inspecties, arbiterschouw of -zitting of keukentafelgesprekken.
Mensen zijn op dat soort momenten vaak
geëmotioneerd en slaan daardoor niet alle
informatie op. We maken dan een verslag
van de gemaakte afspraken. Het verslag
geniet verder geen status.” “We verschaffen
duidelijkheid en bieden ondersteuning vanuit
inhoudelijke kennis. We zijn onafhankelijk,
maar staan aan de kant van de bewoner.
We zijn er voor zowel huurders als woningeigenaren. En voor MKB’ers. Bij ons werken
experts: bijvoorbeeld een bouwkundige, een
jurist en iemand die verstand heeft van hypotheken en verzekeringen.”
Blij met hulp
“De mensen zijn tevreden met de hulp die
ze van ons krijgen. Je ziet steeds vaker dat
mensen terugkomen aan het begin van een
nieuw schade- of versterkingsproces. Regelmatig worden we bedankt via een kaartje.
Onze medewerkers hebben het gevoel van
toegevoegde waarde te zijn voor bewoners.”
Hulpvraag blijft
“Wat mij van de afgelopen 3,5 jaar het meeste bijblijft, zijn de vele veranderingen die
plaatsvonden: tal van nieuwe instanties en
nieuwe procedures. Desondanks is er geen
verbetering voor de inwoners. Eigenlijk is er
alleen maar meer verwarring over van alles
en nog wat. Neem nu de versterking: gestart
door het CVW, vervolgens kreeg de NCG de
regie maar bleef de uitvoering bij het CVW;
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per 1 januari wordt de NCG een uitvoeringsorganisatie en ligt de regie bij gemeenten; het
CVW verdwijnt eind dit jaar. Dat is zeer complex voor bewoners. En daarover zijn ze erg
teleurgesteld. Wij blijven dus nog wel even
bestaan. Hoewel de gaskraan dichtgaat, blijft
de vraag om duidelijkheid en ondersteuning
nog jaren bestaan.”

Waarmee kan Stut-en-Steun je helpen?
Stut-en-Steun is er voor iedereen die
behoefte heeft aan een luisterend oor. De
organisatie kan je helpen met je schadedossier door mee te kijken, door aanwezig
te zijn tijdens belangrijke gesprekken en/
of door mogelijkheden op een rij te zetten.
Vragen over de Stuwmeerregeling, de
versterking of over bezwaar maken op je
schaderapport: we helpen je graag.
Ervaringen:
“Wij willen Stut-en-Steun bedanken voor jullie inzet en advies. Wij hebben het contact
en jullie kennis van zaken als bijzonder
prettig en waardevol ervaren. Bedankt!!!”
“Hartelijke dank voor uw steun vanmiddag,
zonder was het veel beroerder afgelopen.”
“Ik heb geen vraag. Maar ik wil gewoon
even mijn frustratie kwijt.”
welkom@stutensteun.nl | 050 - 2112044
www.stutensteun.nl

Inloopspreekuren:
Appingedam

maandagmiddag

14.00-16.00 uur

Stut-en-Steun
Spoorbaan 1

Kolham

vrijdagmiddag

13.30-16.30 uur

De Mainschoar
Hoofdweg 81-a

Uithuizen

woensdagochtend

09.30-12.30 uur

De Fakkel
Oosterstationstraat 14

Hoge Raad zegt:

Ook de Staat is aansprakelijk
De Nederlandse Staat heeft altijd naar de NAM gewezen als aansprakelijke voor
de gaswinning, en dus ook voor de schade. Door de nauwe samenwerking tussen
Staat en NAM was deze eenzijdige aansprakelijkheid niet altijd duidelijk voor een
rechtbank. De rechtbank van Assen heeft in een aantal (“prejudiciële”) vragen aan
de Hoge Raad gevraagd, wat zij hiervan vond. De Hoge Raad is het hoogste gerechtelijk adviesorgaan in Nederland.
De Hoge Raad vindt dat de Staat net zo
aansprakelijk is voor de gevolgen van
de gaswinning als de NAM! De precieze
grenzen van deze aansprakelijkheid laat de
Hoge Raad over aan de (lagere) rechtbanken. Door deze uitspraak lijkt het er op, dat
het voor gedupeerden wat gemakkelijker
wordt om schade te claimen, omdat men
niet de strijd met de NAM aan hoeft te
gaan. De Staat lijkt inmiddels haar aansprakelijkheid te erkennen: per 1 januari 2020
worden alle schadesoorten afgehandeld
door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Waardedaling
Over de waardedaling van de huizen heeft
de Hoge Raad ook advies gegeven. De
Hoge Raad is van mening dat dit waardeverlies alleen bepaald kan worden bij daadwerkelijke verkoop. Een eerdere uitspraak van
de rechtbank in de WAG-procedure heeft
echter al bepaald, dat een huis niet echt
hoeft worden verkocht om voor vergoeding

in aanmerking te komen. Er lijkt in het IMG
ook een algemene waardedalingsregeling
te komen. De GBB heeft bezwaren tegen
het voorlopige concept (zie pagina 30). De
stichting WAG (zo’n 5.000 huiseigenaren
die onder advocaat Huitema een procedure
voor vergoeding van daling zijn begonnen) is
het ook niet eens met dit eerdere concept
en zal haar procedure voortzetten.
Immateriële schade
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat gederfd
woongenot in aanmerking komt voor schadevergoeding. Ook over andere immateriële
schade (zoals “geestelijk letsel”) heeft
de Hoge Raad zijn mening gegeven. Deze
schade kan in aanmerking komen voor vergoeding. Het is niet vanzelfsprekend voor
iedereen en men zal de schade moeten
aantonen, wat natuurlijk lastig zal zijn. Ook
de minister heeft inmiddels een regeling in
de maak voor alle immateriële schade.
Het IMG zal deze regeling gaan uitvoeren.
(zie pagina 21)

Uitspraken positief
Over het algemeen worden de uitspraken
van de Hoge Raad als positief gezien.
De Raad geeft een richting aan, waarin
schadevergoedingen beter geregeld

kunnen worden. Er zijn echter nog wel
twijfelpunten. Ook zijn de uitspraken
slechts een advies en geen bindend
oordeel. De GBB houdt u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
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aardbevingsbestendig energieneutraal nieuwbouw verbouw

Jacob Veltman architect Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

T. 06-83235884 | benb-klussenbedrijf@hotmail.com | www.benb-klussenbedrijf.com
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Column: Derwin Schorren, vicevoorzitter GBB

10 Jaar GBB

Waarden
De Groninger Bodem Beweging (GBB) strijdt niet alleen maar om de aan gas
gerelateerde ellende uit het verleden en heden uit te bannen. De GBB strijdt
niet alleen maar tégen, maar vooral ook vóór iets. Namelijk voor dat wat hierna
komt; onze toekomst hier in Groningen.
Daarom zijn we als GBB steeds weer
bezig om het perspectief terug te brengen
voor ons Groningers. Echt perspectief
krijgen we pas als de schadeafhandeling
goed en snel verloopt en de noodzakelijke
versterking goed en snel wordt opgepakt.
Én natuurlijk wanneer het zeker is dat de
gaswinning in het gehele Groningenveld
snel stopt en daarmee de aardbevingen
op afzienbare termijn. Dát geeft pas
perspectief en dat geeft pas de opening
om ons ‘met een lege, klare kop’ op onze
toekomst te richten.
Helaas wierp minister Eric Wiebes vorig
jaar een zak met geld in ons midden. Iets
meer dan één miljard. En als bijen op
een pot met honing stortten regionale en
lokale overheden, bedrijven en instellingen zich op de poet. Er lagen en liggen
immers voldoende ideeën op de plank die
met dat geld een mooi financieel steuntje
in de rug krijgen. Maar zit er wel verband
tussen al die mooie ideeën? Brengt dat
geld ons een mooie toekomst?
Politiek en bedrijfsleven redeneren veelal
vanuit het heden en dan een klein beetje
de toekomst in: vaak tot aan de volgende
verkiezingen of - voor veel bedrijven - met
de enige vraag of het op korte termijn
geld oplevert tegen zo weinig mogelijk
kosten. Dit zijn dan ook de logische
reflexen van politiek en bedrijven: geld
maken tegen zo weinig mogelijk kosten
en (blind) vertrouwen in de techniek.
De vooruitgangsgedachte, die ons in de
greep houdt, doet ons geloven dat meer
(economische) groei ons gelukkig maakt
én dat de techniek ons wel zal redden als
het ergens toch misgaat.
Als GBB hebben we mensen altijd centraal
staan. Zo zou het ook moeten zijn bij het
bepalen van de toekomst van Groningen
als geheel. Daarbij realiseer ik mij dat het
ook voor ons burgers erg moeilijk is om
ons voor te stellen dat andere waarden
even belangrijk zijn als - of nog belangrijker zijn dan - geld en groei. Maar het is
mijn overtuiging, dat leefbaarheid, klimaat,
sociale samenhang, biodiversiteit, of bijen
(om maar eens wat te noemen) wel eens
veel belangrijker kunnen zijn dan geld en
groei, als goed geïnformeerde, creatieve
burgers die echt van Groningen houden
aan het roer zouden staan.

Wij weten inmiddels dat er veel moet
veranderen. En stiekem weten we dat
ook wijzelf zullen moeten veranderen.
Maar veranderen is voor u en mij heel
erg moeilijk; en mínderen is nóg moeilijker. Het is gemakkelijker te praten over
het verbeteren of vernieuwen van de situatie die wij zo gewend zijn (=innovatie)
in plaats van dat we écht ons leven een
totaal andere wending durven geven (=
transitie).
Een eerste stap zou kunnen zijn om als
Groningers onze belangrijkste waarden
van Groningen te definiëren. Vaak hoor ik
dan die twee woorden resoneren: ’rust’
en ‘ruimte’.
Als we ‘rust en ruimte’ willen behouden,
dan moeten die tot de te behouden
waarden voor de komende decennia
worden bestempeld! Dan moet de visie
over onze toekomst het behoud van deze
waarden niet in de weg staan. Wanneer
we dan voor Groningen een brede visie
van een gewenste situatie hebben
geformuleerd (voor bijvoorbeeld het jaar
2050), dan kunnen we - als we gaan
terug redeneren naar deze tijd - goed
bepalen wat we vanaf nu moeten doen
om daar te komen. Het geeft ons goede
handvatten om de zaken op te pakken
die naar een door ons zelf gewenste
toekomst leiden.
Dus ook bij het nadenken, vormgeven en
uitvoeren van een toekomstperspectief
moeten burgers, vanuit hun bewonersschap uitgenodigd worden om belangrijke waarden te bepalen, een visie te
ontwikkelen en te participeren in de
uitwerking van deze visie.
Laat Den Haag niet voor ons denken. En
laten de regionale en de lokale overheid
niet denken dat zij alles wel voor ons
kunnen bepalen omdat zij door ons zijn
gekozen en omdat zij beleidsambtenaren in dienst hebben die er voor worden
betaald om beleid te maken.
De GBB zal ook op het ‘dossier toekomstvisie’ die burger steeds centraal
stellen. In vele documenten staat die
burger al centraal. Maar papier is gewillig. Wij willen vanuit onze tomeloze inzet
die visie ook werkelijkheid laten worden.

Minder stikstof is goed voor
Groningen. Dan kan de
gaskraan definitief dicht
Dat aardgas Nederland heeft veroverd, komt door het enorme gasveld in Groningen.
Heel Nederland is aan het gas gegaan door middel van een leidingennetwerk vanuit
het Noorden. Vanaf de eerste winning in 1963 is heel Nederland in een paar jaar tijd
van gasleidingen voorzien. Ook de industrie heeft grotendeels aangehaakt op het
gas uit Groningen.
Een bijzonderheid van het Groningse gas is,
dat het laagcalorisch (LC) gas is. Het gas bevat minder energie dan vrijwel al het aardgas
uit de rest van de wereld. Dat is op zich geen
probleem; om de gewenste temperatuur te
krijgen kun je gewoon meer gas gebruiken.
Alle pijpjes, leidingen, sproeiers en branders
van de Nederlandse apparatuur zijn daar op
gebouwd. Het is het verschil tussen apparaten
op flessengas (hoogcalorisch) in bijvoorbeeld
een caravan, boot of camper en thuis. Ook
de delen van België en Duitsland, die aangesloten zijn op het Groningenveld, gebruiken
laagcalorisch gas.
Omgebouwd
In België en Duitsland zijn vrijwel alle gastoestellen inmiddels al omgebouwd (of is men
hard bezig) naar het gebruik van hoogcalorisch
(HC) gas. In Nederland moeten sinds 1 januari
2018 alle nieuwe apparaten zowel voor HCals LC-gas (en ook voor waterstof en groen
gas) geschikt zijn. Veel apparaten waren dat
overigens al. Vanuit Noorwegen, Rusland en de
kleine velden in Nederland (in de Noordzee en
op land) is er HC-gas beschikbaar. Ook LNG en
schaliegas uit de VS zijn hoogcalorisch.
Dure stikstoffabriek
Toch gaat minister Wiebes voor Nederland niet
voor totale omschakeling naar HC-gas. Wiebes
kiest ervoor om voor €500 miljoen een nieuwe
stikstoffabriek te bouwen, die naast de vijf al
bestaande fabrieken nog meer HC-gas moet
gaan omzetten naar het minder efficiënte
LC-gas. Behalve deze investering kost het veel
energie om stikstof te winnen. Blijkbaar moet
in Nederland LC-gas de standaard blijven.
Waarom?
Zeker, het is lastig om alle oude (maar minder
efficiënte!) gasapparaten om te bouwen.
En het moet zorgvuldig gebeuren. Dit zou
echter in fases kunnen. Tegelijkertijd kan het
hele leidingnetwerk gesaneerd worden voor
eventueel gebruik voor groen gas of groene

waterstof. Zo zou je voor de €500 miljoen, die
een nieuwe stikstoffabriek kost, vijfhonderdduizend (!) oude CV-ketels kunnen vervangen door
moderne HR-ketels (bijvoorbeeld daar, waar
warmtepompen niet toepasbaar zijn). Deze
ketels zijn geschikt voor zowel HC als groen
gas en waterstof.
Het overschakelen op hoogcalorisch gas
heeft als voordeel voor Groningen, dat het
Groningengas vrijwel waardeloos wordt. Voor
het milieu is er dubbel voordeel: er hoeft geen
extra energie te worden gebruikt voor de winning van stikstof uit de lucht. Immers, bij de
verbranding van LC-gas komt het uit de lucht
gewonnen stikstof als stikstofoxiden terug in
de atmosfeer.
Extra argument is de volksgezondheid: bij het
koken op het gasfornuis in de keuken is de
verbranding van HC-gas minder schadelijk dan
LC-gas. Onmiddellijk doen dus, dat omschakelen.
De adders onder het gras
De milieubeweging is bang dat met de
omschakeling naar hoogcalorisch gas het
gebruik van deze fossiele brandstof nog langer
gaat duren. Zij wil meteen omschakelen naar
duurzaam. De industrie moet voor gebruik van
HC-gas niet alleen deels een nieuw leidingnetwerk hebben, maar ook de apparatuur
aanpassen. De industrie weet ook dat gezien
de klimaatproblemen, het gebruik van HC-gas
waarschijnlijk niet heel erg lang gaat duren. Zij
heeft geen zin in twee keer ombouwen en wil
de bestaande situatie voort laten duren. Die
lobby is sterk. De overheid verdient heel veel
(meer nog dan NAM) aan het Groningengas.
Het slachten van die kip met gouden eieren
doet pijn. De mijnbouwellende maakt verdere
winning vrijwel onmogelijk, nog afgezien van
het feit dat het gas vrijwel op is. Waarom
moeten wij dan als enige land in de wereld
in hemelsnaam nog LC-gas gaan maken en
verstoken?

12
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iew

Infomarkt Wonen 60+

Rabobank Groninger Land

ev

Er kan vaak meer dan u denkt

U gaat binnenkort met pensioen of bent al met pensioen. U
denkt na over uw woning en wat er komt kijken in de nabije
toekomst. En dat roept wat vragen bij u op.

pr

Wat is verstandig; huren of kopen? Kan ik nog een hypotheek
krijgen op latere leeftijd? Zijn eventuele verbouwkosten voor
het aanpassen van mijn woning te financieren? Hoe kan ik mijn
woonhuis verduurzamen? Kan ik na mijn pensioen mijn
droomwensen nog realiseren? Heb ik straks voldoende
inkomen?
Wilt u antwoord op deze vragen, kom dan naar één van onze
informatiemarkten Wonen 60+ van 13.30 u tot 16.30 u op:
● 12 november in de Rabozaal van De Klinker in Winschoten
● 25 november op ons kantoor in Stadskanaal
● 3 december op ons kantoor in Delfzijl
● 10 december op ons kantoor in Bedum

Lees meer op http://www.rabo.nl/gl/wonen60plus
Kom maar op met de toekomst

13
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Siem Jansen, directeur NPG:

“Binnenkort gaan we met Groningers in gesprek
over de toekomst”
kan uitoefenen. De provincie en gemeenten beslissen zelf over hun eigen plannen.
Maar waar zijn de afgevaardigden van
de burgers? Zij zouden toch ook in het
bestuur komen?
“De belangen van de inwoners staan juist
nadrukkelijk voorop. Dat begint al met het
feit dat de projecten vanuit het gebied zelf
moeten komen. Van de inwoners, organisaties en bedrijven. Bovendien moet het
bestuur het gezamenlijk eens zijn over de
bestemming van de gelden. Zij toetsen
aanvragen op vooraf opgestelde criteria.
Een criterium is bijvoorbeeld dat het project moet bijdragen aan de leefbaarheid.”

Begin februari dit jaar spraken we met de kwartiermakers van het Nationaal Programma Groningen (NPG). De boodschap was: “Wij zijn klaar, nu jullie”. En jullie, dat
waren wij, de inwoners van Groningen. Nu, ruim een half jaar later, zijn we benieuwd
hoe inwoners meegenomen worden en hoe de zaken ervoor staan. We vragen het
Siem Jansen, sinds juni directeur van het NPG:
“Er is nu 318 miljoen bestemd. Onder
andere 8x15 miljoen voor de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied en de
provincie. 75 procent van de ingediende
projecten van gemeenten zijn samen met
inwoners vormgegeven. Vaak via verenigingen voor dorpsbelangen. Dus inwoners
worden wel degelijk betrokken. Bovendien
gaan we binnenkort met Groningers in gesprek over de toekomst. Halverwege 2020
zullen de bevindingen uit die gesprekken
omgevormd worden tot een ’Toekomstbeeld
2040’.”
Is het niet gek, dat er nu al geld wordt
uitgegeven terwijl er nog geen toekomstvisie is?
“Overheden zitten ondertussen niet stil. Er
ligt nu een kaderdocument waarin beschreven staat waar de politiek naartoe wil.
In de komende maand stellen de zeven
gemeenteraden dat vast. Maar idealiter is
de volgorde andersom: eerst een visie, dan
de bestemming voor de gelden.”
Ondertussen is Shell ook bezig met een
toekomstvisie voor Groningen. Een deel
van het bestuur van NPG neemt ook deel
aan die sessies. Hoe verhoudt die visie
zich tot het ‘Toekomstbeeld 2040’?
“Ik neem zelf deel aan enkele sessies. Ik
zit daar, net als alle andere deelnemers,
op persoonlijke titel. Het past mij natuurlijk
wel goed, want je weet nooit of je interessante opinies of ontwikkelingen hoort
die ook interessant kunnen zijn voor waar
wij allemaal mee bezig zijn. Als Nationaal
Programma Groningen oriënteren wij ons
steeds breed en zijn we geïnteresseerd in
elk onderzoek dat gaat over de toekomst
van ons werkgebied. Maar laat er geen
enkel misverstand over zijn: dit onderzoek
staat geheel los van het ‘Toekomstbeeld
2040’.”

Hoe leefbaar kan Groningen zijn, als er
van schadeherstel en vooral het versterken van huizen nog geen sprake is? Deze
punten worden zelfs als randvoorwaarden
genoemd in het programmakader NPG.
Hoe kan het dan dat de gelden al wel
worden bestemd?
“Dat zijn niet de onderwerpen waar het
Nationaal Programma Groningen over gaat.
We nemen ze toch op in het kaderdocument omdat er behoefte is aan duidelijkheid over hoe deze onderwerpen zich
verhouden tot het Nationaal Programma

Groningen. En omdat het Nationaal Programma Groningen nooit als een succes
beleefd zal worden door de Groningers als
niet aan deze randvoorwaarden is voldaan.
Los van hoe goed de uitvoering wellicht
ook gaat.
Oftewel de uitvoering van het Nationaal
Programma Groningen wacht dus niet tot
aan deze randvoorwaarden is voldaan,
maar start. Het geld is nu al beschikbaar.
We investeren bijvoorbeeld in arbeidsplaatsen. Via subsidies kunnen bedrijven personeel werven en opleiden in de regio. Het is
algemeen bekend dat werk bijdraagt aan
geluk. Uiteraard speelt je omgeving ook
een grote rol in het geluksgevoel. Maar
als we op de versterking moeten wachten,
kan het nog jaren duren. Je moet blijven
nadenken over wat daarna, en over wat je
wilt bereiken.”

De laatste zin in het interview slaat de
spijker op z’n kop, want wat “we” willen
bereiken wordt pas halverwege volgend
jaar duidelijk en dan is al minstens een
derde van het geld bestemd.

Siem Jansen

Hoe dan ook, er wordt nu al geld uitgegeven aan allerlei projecten. Wie bepaalt
eigenlijk, waar het geld naartoe gaat?
“Het bestuur bestaat uit twee ministers
(Rijk), twee gedeputeerden (provincie),
zeven burgemeesters of wethouders (gemeenten) en zes ongebonden deskundigen,
afkomstig uit o.a. de zorg, industrie, landbouw en vastgoed. De laatstgenoemden
zijn aangedragen door de overheden en de
voorzitter benaderde hen om te vragen of
zij wilden toetreden tot het bestuur. Naast
de stakeholders zijn ook de GBB en het
Gasberaad benaderd. Het Gasberaad zit
wel in het bestuur, de GBB niet.”
De reden dat de GBB ervan afziet, is om
geen bestuursverantwoordelijkheid te krijgen op beleid waar zij weinig invloed op

Nationaal Programma Groningen
Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is opgesteld om een extra impuls te geven aan de regio voor leefbaarheid, economie, klimaat en
toekomst. Met €1,15 miljard zou de regio, en daarmee de inwoners, weer zicht op een positieve toekomst krijgen.
Al vanaf de start hamerde de GBB er op, dat deze gelden vooral voor de getroffen inwoners moesten zijn en zeker in overleg met de inwoners
moest worden bestemd. Daar leek meteen al zo weinig van terecht te komen, dat de GBB geen zitting wenste te nemen in het bestuur van
de NPG. Ook omdat hier de bestuurders van Rijk, provincie en gemeentes de dienst uitmaken. Zij beslissen over de plannen, die zij zelf
indienen.
Oorspronkelijk zou het bestuur bestaan uit twee vertegenwoordigers van het Rijk, twee van de provincie, vijf van de versschillende gemeentes
en drie uit maatschappelijke groeperingen. Dat laatste blijkt nu gewijzigd, op de twee eerstgenoemden na: Alle (7) burgemeesters zitten in
het bestuur, alleen het Gasberaad (een club van al dan niet maatschappelijke organisaties) zit namens de maatschappelijke groeperingen
in het bestuur, samen met 6-7 “vertegenwoordigers uit verschillende sectoren”. Of ze hun sector vertegenwoordigen is onduidelijk, en de
meeste sectoren hebben ook al zitting in het Gasberaad. Hoe zij geselecteerd zijn, is duister. Ten minste twee vertegenwoordigers gaven
aan zich ernstig zorgen te maken over de samenhang en over de invloed van burgers op het programma.
NPG is een tienjarenplan. In het kaderdocument, waarin de regels voor bestemming van de gelden zijn bepaald, staan een paar essentiële
voorwaarden: zo moet de schadeafhandeling helder zijn en binnen een half jaar per geval zijn opgelost, en de versterking moet duidelijk zijn
voor elke betrokkene. Dit is duidelijk niet het geval. Verder is er geen Toekomstbeeld 2040’. Binnen een half jaar heeft de NPG echter al voor
bijna een derde van de gelden een bestemming. Wij vinden dat een schande. Wij pleiten voor een pauze om de doelen gezamenlijk vast te
stellen. Blijf van ons geld af!
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Zonnepanelen°
Stuwmeerregeling

Schademelders die gebruikmaken van de Stuwmeerregeling komen ook in
aanmerking voor de subsidie
Waardevermeerdering tot een maximumbedrag van 4.000 euro.

www.reindersfoxhol.nl

Aanbieding!

12 Zonnepanelen 300WP
Actieprijs € 4.900,Stuwmeerregeling € 4.000,BTW teruggave € 850,-------Eigen investering € 50,-

Waterontharder°

Pelletkachel°







12 panelen type 300 WP Full Black
Hoog efficiëntie zonnepanelen
Full black, premium look
Incl omvormer
Incl montage

* Energie opbrengst
per jaar € 650,-

Duurzaamheid°

Beton Ciré°

:06-10137499

Betaalbare vloeren van
topkwaliteit!

loket

GRONINGEN

14

Leefbaarheid

Heb jij een goed idee voor je dorp?
Het Loket Leefbaarheid ondersteunt (weer)
gezamenlijke plannen van inwoners met een
maximale bijdrage van 10.000 euro.

Voor criteria, gebiedsafbakening en meer:

www.loketleefbaarheid.nl
Even overleggen? 050 - 30 50 211

Het Loket is onderdeel van het Nationaal Programma Groningen
en wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen i.s.m. SNN.

www.smantvloeren.nl
Hoendiep 97-D3, 9718 TE Groningen | T (050) 312 87 31 | E info@smantvloeren.nl | I www.smantvloeren.nl
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Tien jaar Groninger
Bodem Beweging
Met de tweede Fakkeltocht op 15 januari 2016 liepen 700 mensen mee

Met de eerste Fakkeltocht op 17 december 2014 liepen 400 mensen mee
(foto Henk Tammens)

Met de derde Fakkeltocht op 7 februari 2017 liepen 4.500 mensen mee

Met de vierde Fakkeltocht op 19 januari 2018 liepen 12.000 mensen mee
(foto Fred Reiffers)
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www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!

Bijv. vuren geschaafd
• afm. (lxbxd) 4,4 x 4,4 x 210 cm
23518856

3,05

Er valt genoeg te klussen in Groningen
Wij zijn er klaar voor!
Waar Den Haag nog altijd treuzelt, zet Groningen de
schouders eronder! Er wordt volop gewerkt aan het herstel
van onze kostbare woningen. Bauhaus is daarbij een stevige
partner. We kunnen de problemen natuurlijk niet voor jullie
oplossen, maar wel helpen. Met goed advies van deskundige medewerkers, de beste service en de scherpste prijzen.

Rijd gewoon even naar binnen
Bij Bauhaus Groningen vind je echt alles wat je nodig hebt
voor je klus. Van een tube kit tot betonmixers, van een
ankerbeslagje tot complete steigers. Dan is het wel handig
dat je tot aan het schap kunt rijden met je auto of bus en dat
kan bij ons!

Vanaf het moment dat je bij ons over de drempel stapt weet
je: deze mensen snappen wat ik nodig heb. Medewerkers
met verstand van zaken, het grootste assortiment met de
laagste prijsgarantie én uitstekende service. Dus zorg dat je
waar krijgt voor elke euro en kom langs.

In onze drive-in vind je alle grote spullen: hout, bouwplaten, schuttingen, etc. Rij gewoon naar binnen, met je
eigen bus of aanhanger, of leen er één van ons, en laad
je spullen direct in. Uiteraard kunnen wij je daarbij een
handje helpen.

Grote aanschaffen breng je eenvoudig en gratis thuis
met een van onze leenaanhangers!

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

Aarde, lostgestort
Per m3
50

21,

bauhaus-nl.com
nl.bauhaus

Volg BAUHAUS Nederland op Social Media!
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Online reserveren en
afhalen in de winkel!
•
•
•
•

RESERVEREN

Gemakkelijk en snel
24/7 online reserveren
Afhalen wanneer jij dat wilt
Je betaalt pas bij afhalen

nl.bauhaus
AFHALEN

Wij zijn nog druk bezig met het ontwikkelen van onze webshop, dagelijks worden nieuwe assortimenten toegevoegd.
Kun je een product niet vinden op onze webshop? Kom dan gewoon langs in onze vestiging, daar helpen wij je graag!

Bijv. Rockwool
'Rock Sono Solid'
• voor het akoestisch isoleren
van binnenwanden
• afm. (lxbxd) 100 x 60 x 7 cm
• rendement 1,90 Rd
• per pak à 3,6 m2 € 25,02
25323755
Per m2

Bijv. OSB-constructieplaat
• 4-zijdig T&G
• afm. (lxbxd) 244 x 59 x 1,8 cm
26579010

9,99

9,99

BAUHAUS helpt je uit de rotzooi
Hoe je het ook wendt of keert, klussen geeft altijd
rommel! Gelukkig staat BAUHAUS voor je klaar.
Deze maand maak je namelijk kans op een frisse
en enthousiaste schoonmaakploeg. Je mag ze
helaas niet houden, maar ze zijn voor een hele
dag van jou! Dus of je nu net je wanden hebt
gestuct, een muur hebt geplaatst, of kan jouw
tuin wel een bezem gebruiken? Dan is dit jouw
kans om de troep door ons op te laten ruimen!
Meer info: nl.bauhaus/schoonmaakploeg

Win een schoonmaakploeg voor een dag!

Stevige bezem, om schoon schip te maken!
38 cm breed

6,

95

Eindelijk eens een goeie mop!
Vileda supermop XL

10,

95

Nooit meer geëmmer!
15 liter

2,50

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 07.00 – 21.00 uur

zaterdag: 08.00 – 18.00 uur

zondag: 12.00 – 17.00 uur

17
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Industriële meubelen
en accessoires!
De mooiste collectie van het noorden...

vindt u in Siddeburen!

Heeft u
advies nodig?
Onze eigen styliste
Julianne helpt u graag
met leuke, verrassende
oplossingen.

Wij brengen
sfeer in uw huis
Bosker Meubelen is al
jarenlang de zaak die sfeer
in uw huis brengt. In onze
uitgebreide showroom in
Siddeburen vindt u een meer
dan ruime keuze aan banken,
fauteuils, eetkamers, slaapkamers, vloeren, gordijnen
en kasten. Neem gerust een
kijkje in onze winkel en laat u
aangenaam verrassen door
ons uitgebreide assortiment
meubelen, raamdecoratie
en accessoires.
Bosker Meubelen heeft
ook een mooie collectie
zorgmeubelen.

ng
Super-aanbiedi
Boxspring Party
160/180 x 200/210 cm

nú voor

€ 1599,-

(ook in electrisch voor € 2399,-)

ar keuze

rtrek na
e
v
o
d
e
b
k
e
d
s
ti
et gra

m

50% korting

op elk 2e artikel uit
onze huiscollectie raambekleding
rolgordijnen / vouwgordijnen / duettes
plissees / jaloezieën / multishades, etc.

!

dingen
ie
b
n
a
a
l
e
e
v
l
é
Hé

Oók voor
vloeren en
!
raambekleding

“De koffie staat klaar”
Kalverkampen 1, Siddeburen.
Telefoon (0598) 43 29 89
www.boskermeubelen.nl
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Vergoeding van immateriële schade
Minister Eric Wiebes heeft een drietal hoogleraren gevraagd de basis te leggen onder een regeling voor vergoeding van immateriële schade. Daarmee komt er een tweede
regeling om schade in Groningen te compenseren. Er is namelijk al een regeling in de maak om de waardedaling van woningen te compenseren, de zogenaamde waardedalingsregeling. Beide regelingen gaan uitgevoerd worden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat per 1 januari 2020 van start moet gaan. Dat IMG gaat
ook de gewone schadeafhandeling overnemen, die nu de TCMG doet. De TCMG verdwijnt, en gaat op in het IMG.
De nieuwe regeling voor vergoeding van
immateriële schade moet recht doen aan
de continue, jarenlange aanslagen die de
aardbevingsperikelen hebben gepleegd op
het dagelijkse leven en de geestelijke gezondheid van mensen. Het opzetten van zo’n
regeling is echter nog niet zo eenvoudig.

Op voorhand zijn al veel vraagtekens te
zetten bij een regeling voor vergoeding
van immateriële schade. We noemen
er enkele.
- Wat is (in dit geval) immateriële
schade?
- Wie komt in aanmerking voor
vergoeding en waarom?
- Binnen welk gebied?
- Hoe hoog moet de vergoeding dan zijn?
- Welke spelregels moeten er (nog meer)
gelden?
- Wat bereik je met zo’n ´genoegdoening´
(want veel immateriële schade is
immers blijvend)?
- En versterk je er niet een proces van
onderlinge jaloezie mee?
- Vissen niet juist die mensen achter
het net, die het meest te lijden
hebben (gehad)?

Sommigen zullen zeggen: “Regering, maak
eerst alle beloften van de afgelopen jaren
eens waar! Dan was een groot deel van die
schade niet eens ontstaan!” Een regeling
moet in ieder geval met terugwerkende
kracht ingaan, maar waar ligt het startpunt?

Vertrouwen tot onder nulpunt gedaald
Maar juist nu - na jarenlang loze beloften
en gewekte verwachtingen is naar ons idee
zo’n regeling noodzakelijker dan ooit. Veel
mensen hebben langdurig strijd moeten
voeren om hun recht te claimen; veel mensen hebben in soms jarenlange procedures
hun gelijk moeten bevechten; veel mensen
hebben op basis van verwachtingen en beloften onderhoud aan hun woning uitgesteld
en zien zich nu gedesillusioneerd geplaatst
voor achterstallig onderhoud. Gezinnen zijn
er onderdoor gegaan, huwelijken uiteengespat en kinderen getraumatiseerd, pensioenvoorzieningen verdampt.
De moeilijkheid bij zo’n regeling is dat
de één meer immateriële schade heeft
geleden dan de ander, maar ook dat de
één daarvoor gevoeliger is dan de ander.
Moeten dan alle mensen in aanmerking
komen die ooit schade hebben gemeld? Of
alleen de mensen die in aanmerking komen
voor versterking van hun woning? Of juist
die mensen van wie de woning niet (meer)
wordt versterkt?

GBB wil een basisuitkering voor iedereen
De gaswinning heeft een enorme impact
op het gewone leven in het gehele gebied
gedurende zeer veel jaren. Daarom wil de
GBB dat er een basisuitkering komt voor
iedereen in het gebied. Die uitkering hoeft
niet aangevraagd worden, hij wordt “ambtshalve” uitbetaald. Zo wordt een nieuwe papierstroom voorkomen. En er wordt bij deze
uitkering geen onderscheid gemaakt naar
personen: jong en oud, huurder en eigenaar,
iedereen krijgt een tegemoetkoming voor
het jarenlange leed. Daarnaast vindt de
GBB dat er ook een aanvullende uitkering
op aanvraag mogelijk moet zijn. Daarbij
gaat het om individueel vast te stellen
immateriële schade. Omdat bij veel mensen

– om wat voor reden dan ook – de lust zal
ontbreken om zo’n uitkering aan te vragen
(om te voorkomen dat ze weer in de stress
van de procedures terechtkomen) zou deze
uitkering ook door iemand voor een ander
aangevraagd moeten kunnen worden. Wat
het werkingsgebied van de regeling betreft
is het uitgangspunt van de GBB simpel:
ruim! Er zou aangesloten kunnen worden bij
het gebied waar de waardedalingsregeling
van toepassing zal zijn, of het gebied dat de
TCMG hanteert bij de toepassing van het
wettelijk bewijsvermoeden. Zit er het gevaar
in dat mensen onterecht een uitkering krijgen? Ja, natuurlijk. Maar hoe erg is dat, na
al die jaren waarin zo veel geld de verkeerde
kant op ging?

Wat de GBB betreft komt er in ieder geval
niet wéér een bureaucratische regeling
met pagina’s aan formulieren, ellenlange
procedures en bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Het moet een regeling zijn die
voor iedereen duidelijk is en toch recht
doet aan het onrecht waaraan veel mensen
de afgelopen jaren zijn blootgesteld. De
regeling moet zijn gebaseerd op wederzijds
vertrouwen en mensen de kans geven weer
de controle over hun eigen leven te krijgen.

Waar blijft de brede uitkoopregeling?
Uitkopen en compenseren
Daarom pleit de GBB voor een brede
uitkoopregeling: iedereen die zijn huis kwijt
wil, moet - indien nodig - worden uitgekocht
door de Staat en gecompenseerd voor
waardedaling. De GBB heeft dit voorstel
in de loop der jaren meerdere keren aan
de politiek voorgelegd. Dit leidde in 2016
tot een pilot: de opkoopregeling. Met geld,
geleend door de NAM, werden voor 10
miljoen euro woningen opgekocht. Het huis
moest dan al een jaar te koop staan en
bewoners met problemen kregen voorrang.
De pilot kreeg een vervolg van 3 jaar.

Al jaren pleit de GBB voor een uitkoopregeling. Veel huizen met forse aardbevingsschade zijn sterk in waarde gedaald. Vanwege de hypotheekschuld staan vele onder
water. Verkopen tegen een lage prijs betekent dat de eigenaar met een restschuld
blijft zitten. Nu doet zich dat elders in Nederland ook wel voor, maar in onze regio
ligt de oorzaak bij de gaswinning. Door de praktische onverkoopbaarheid van huizen
worden bewoners gegijzeld in hun eigen woning. Voor hen stapelen de problemen
zich op: onveilig wonen, keer op keer schade, financiële zorgen, stress en niet weg
kunnen. Want ook al moet je verhuizen - ander werk, pensioen, te hoge lasten,
scheiding - je kunt je huis lang niet altijd verkopen.

De GBB heeft in het Kamerdebat van 4
juni opnieuw het verzoek om een brede
opkoopregeling ingebracht. Dit keer werd
het idee door minister Wiebes omarmd. Hij
zei in het debat letterlijk: “Het is belangrijk
dat de opkoopregeling voldoende zekerheid biedt. (..) Er moet geen wachtlijst zijn.
Het betekent dat mensen daar gewoon
terechtkunnen. Dat proberen we hier: een
opkoopregeling waar die mensen die dat
nodig hebben gewoon gebruik van kunnen
maken. Dat geeft dan de zekerheid waar
je om vraagt, uiteraard in combinatie met
een waardedalingsregeling. (..) Dat geeft
perspectief aan mensen.” en even later:
“Er is nu gekozen voor een ruime opkoopregeling.”

Iedereen kan er gebruik van maken
De woorden van Wiebes betekenen dat
iedereen die zijn huis om wat voor reden
moet verkopen, gebruik kan maken van de
regeling, zonder voorselectie of voorwaarden. We mogen er ook vanuit gaan dat hij
voldoende geld beschikbaar stelt, immers
iedereen moet van de regeling gebruik
kunnen maken.
De minister heeft het eindelijk begrepen,
dachten we ... We zijn nu vier maanden verder. Er is nog steeds geen brede opkoopregeling. Er gaan geruchten dat het budget
maximaal 20 miljoen wordt. We wachten
ook nog op de waardedalingsregeling; die
zou rond 1 juli klaar zijn. Minister alstublieft: bied nu eindelijke eens ‘zekerheid’
en ‘perspectief’ voor de Groningers.

kikker vraagt zich af
waarom die regelingen
één plons is genoeg
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LOP P E RSUM

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

06-38543469

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

Aardbevingschade?
Persoonlijk
Betrouwbaar
Betrokken
Deskundig

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

Almastraat 14 | 8601 EW Sneek | 06-20855774
Advertentie_waaijenberg_druk.pdf
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info@benedictus-bouwadvies.nl

www.benedictus-bouwadvies.nl
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Protest tegen fracking in Pieterzijl
Nu er in het grote Groningenveld veel minder gas gewonnen mag worden, spreidt de vlek van ellende zich verder uit over Groningen, Friesland, Drenthe en de rest van
Nederland. In het veld Pieterzijl-Oost willen de gaswinners hiervoor fracking toepassen. In het regeerakkoord is afgesproken dat bestaande concessies doorgaan (behalve
de winning in het Groningenveld, die stopt in 2022). Er komen geen nieuwe opsporingsvergunningen voor winnen op land.

Bij fracking wordt water samen met
chemicaliën onder zeer grote druk de
grond in gespoten, om de ondergrondse
steenlagen te scheuren zodat het gas
dat zich onder het gesteente bevindt, ook
gewonnen kan worden. Dit met alle gevaren
en risico’s van dien voor milieu en natuur
(aarde, (drink)water en lucht), bewoners en
omgeving (trillingen, zettingen, aardbevingen
en waterbeheersingsproblemen).
Als de frack is uitgevoerd, wordt er
dagenlang afgefakkeld. Zeer veel
milieuverontreinigende stoffen gaan
dan de lucht in. Het fracken in PieterzijlOost zal slechts twee dagen gas voor de
Nederlandse industrie extra opleveren.
Het veldje Pieterzijl-Oost ligt op een instabiel
gebied, ontstaan op een oude zeetrog,
naast een grote gasopslag en slechts

gescheiden door een breuklijn. De NAM
heeft plannen om deze gasopslag in 2020
leeg te pompen. Het gaat hier om 10 miljard
kubieke meter gas. Verontruste bewoners
vragen zich af hoe de ondergrond dan
gaat reageren. Bewoners in Pieterzijl en
omliggende dorpjes zijn angstig en voelen
zich onveilig. Ze gaan daarom in beroep
bij de Raad van State. Sinds de nieuwe
mijnbouwwet is dit de enige mogelijkheid
om bezwaar aan te tekenen. ‘Geen Fracken
in Pieterzijl!’ vindt het van belang dat
onze woonomgeving beschermd wordt

In 2014 werd het bestuursakkoord met de
veelzeggende titel ‘Vertrouwen in herstel en herstel van vertrouwen’ gesloten
tussen Rijk, provincie en negen direct
betrokken gemeenten. Daarin werden de
afspraken benoemd over compenserende
maatregelen voor de negatieve gevolgen
van de gaswinning. Dat akkoord vormde de
opmaat naar de troonrede van 2015 waarin
Groningen - in de op éen na laatste alinea werd opgevoerd:
“Eerder dit jaar is besloten minder gas te
winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners van het
gebied een plan op voor de versterking van
woningen. De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het
Energieakkoord over de ontwikkeling van
nieuwe vormen van energie extra belangrijk.
In december 2015 brengt het kabinet een
rapport uit met een strategische visie op de
energievoorziening in Nederland.”

Bij voorbaat dank voor jullie steun,
Namens ‘Geen Fracken in Pieterzijl!’
Sandra Jacobs

(uit het nieuwsbericht van 4 oktober 2019 van het ministerie van EZK)
Op voorwaarde dat het veilig en verantwoord gebeurt, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven
gasimport. Dit is beter voor het klimaat, omdat het transporteren van gas veel broeikasgas-uitstoot veroorzaakt.
Naast het grote Groningenveld dat in 2022 sluit, telt Nederland 240 kleine gasvelden. De helft hiervan ligt op de
Noordzee. Hoewel het relatief kleine gasvelden zijn, zijn ze samen goed voor ongeveer de helft van de Nederlandse gasproductie. Minister Wiebes benadrukte dat een klein veld als bij Pieterzijl 10.000 keer kleiner is dan het
Groningenveld. Dat betekent uiteraard ook iets voor de risico’s die met de winning gepaard gaan. Voor de kleine gasvelden
samen komen jaarlijks zo’n 15 schademeldingen binnen, voor het Groningenveld zijn dat er sinds maart 2018 zo’n 26.000. TNO en de
onafhankelijke toezichthouder SodM beoordelen of gaswinning veilig en verantwoord is. Als aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan, en
zaken als het milieu en de natuur niet in het geding zijn, wordt ingestemd met de gaswinning.

Belofte maakt schuld

De troonrede doet mee in de eredivisie van
het doen van beloftes. Elk jaar worden in de
troonrede de plannen van de regering gepresenteerd. En de afgelopen vijf jaar heeft Groningen daarin een basisplaats verworven.

donatie gedaan. Getfunded.nl is een
veilige crowdfunding site. Wekelijks worden
donaties op het eigen bankrekeningnummer
‘Geen Fracken in Pieterzijl!' gestort. Laat
Nederland weer een zorgzaam land worden,
waar we trots op kunnen zijn en waar we
veilig en in gezondheid kunnen leven!
https://getfunded.nl/campagne/7260geen-fracken-in-pieterzijl

Het ministerie heeft een andere belevingswereld

Mooie beloften in de Troonredes 2015-2019

Hoe mooi was het: de ontdekking van
het Groningse gas bij Kolham. Toen een
wenkend perspectief voor de welvaart
van heel Nederland. Nu, na zo’n 1.400
bevingen verworden tot een wrede rekening gepresenteerd aan Groningen en de
Groningers. De urgentie om die rekening
ruimhartig te betalen dient zich langzaam maar zeker aan. Voorlopig zijn het
vooral woorden, voornemens, beloftes.

tegen deze vernielende praktijken, met
alle niet duidelijk in beeld gebrachte en
in te schatten risico’s van dien. Het is de
hoogste tijd om effectief in actie te komen.
Kortom; ‘Geen Fracken in Pieterzijl!’ trekt
luid aan de bel! Om de beroepskosten bij
de Raad van State te kunnen bekostigen
zit de actiegroep dringend verlegen om
donaties en men is blij met elk bedrag.
Misschien wilt u ook wel bij u bekende
bedrijven vragen of ze hiervoor een donatie
willen doen. Het duurzame cosmeticabedrijf
Lush uit Amsterdam heeft al een flinke

Het vervolg kwam in de troonrede van
2016. Nu komt Groningen zo’n beetje halverwege de troonrede voorbij:
“Investeren in de toekomst betekent ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen
in het aardbevingsgebied in de provincie
Groningen. De gevolgen zijn ingrijpend en de
regering wil samen met alle getroffen Groningers werken aan oplossingen. Door de gaswinning te halveren ten opzichte van 2012 en
woningen en andere gebouwen te versterken,
worden veiligheidsrisico’s beperkt.”
Ook in 2017 worden er woorden aan Groningen gewijd in de imiddels bijna vertrouwde
voorlaatste alinea:
“De gaswinning in Groningen is in deze
kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd en per 1 oktober aanstaande wordt
de productie verder teruggebracht. Maar
er is meer nodig om recht te doen aan de
getroffen Groningers. Een schadefonds en
een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote
zorgen van de mensen die wonen in het
aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar
zijn weggenomen.”
De problemen zijn daarmee niet opgelost en
in 2018 komt de volgende alinea - nu weer
halverwege - voorbij:
“De urgentie van de energietransitie is alleen
maar groter geworden na het besluit om de
gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af
te bouwen naar nul. Met dit besluit wil de
regering recht doen aan de inwoners van het
aardbevingsgebied. Natuurlijk zijn hiermee
niet ineens alle problemen opgelost. Daarom
zet de regering concrete vervolgstappen om
de schade te vergoeden en de regionale
economie te versterken.”

En dan wordt het 2019 - met weer een
heftige beving in Westerwijtwerd. Minister
Wiebes laat weten dat de gaskraan uiterlijk
2022 dicht zal gaan. En de troonrede van
2019 voert Groningen en dit ‘besluit’ op
als een voorbeeld van een ‘nieuw urgent
vraagstuk’:
“Een aantal concrete plannen voor de korte
termijn komt boven op het regeerakkoord. Een
land is niet statisch. Nieuwe urgente vraagstukken dienen zich steeds aan. (…) Een
laatste voorbeeld is het besluit de gaswinning
in Groningen nog sneller terug te dringen
dan eerder besloten. Mensen die in een huis
wonen dat versterkt moet worden, mogen op
meer urgentie rekenen en de regering investeert met het Nationaal Programma Groningen
in de toekomst van het hele gebied.”
Vijf jaar lang de éen na de andere belofte, dat
alleen al zegt iets. Beloftes maken schuld en

die schuld stapelt zich steeds verder op…
Het zou zo mooi zijn…als in de komende
troonrede in 2020 het volgende te lezen is:
“De gaswinning in Groningen stopt. Bij het
herstel van de schade en de versterking
van de woningen en gebouwen staan de
inwoners centraal. Samen met hen is de
schadeafwikkeling en de versterking teruggebracht tot éen simpele, rechtvaardige en
ruimhartige regeling. Gedupeerden weten
waar ze aan toe zijn. Op dezelfde manier
wordt de visie- en planvorming van het
Nationaal Programma Groningen ingevuld:
samen met inwoners en maatschappelijke
organisaties. De inwoners hebben bovendien
een doorslaggevende stem bij de besluitvorming. Bedrijven als Shell vullen de benodigde middelen met substantiële bedragen aan
zonder voorwaarden vooraf. Groningen is zo
hét voorbeeld geworden hoe te komen tot
duurzame innovatie op het gebied van de
leefbaarheid en de energietransitie.”
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Geheel onafhankelijk en kosteloos

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of bouwkundig
versterken als gevolg van de gaswinning in Groningen? Het Meldpunt
Onafhankelijke Raadsman is er voor u! www.onafhankelijkeraadsman.nl
Postbus 19
9919 ZG Loppersum

bestuursrecht

Telefoon
088 - 223 44 55

E-mail
info@onafhankelijkeraadsman.nl

advocaat

Sparringpartner of
betrokken advocaat
in uw schadedossier

Neem contact op voor een vrijblijvende
verkenning van uw positie.

www.degoedebestuursrecht.nl

Bouwbedrijf Veenhuizen is een allround bouwbedrijf
met jaren lange ervaring in de bouwsector. Of het nu
gaat om aanbouw of verbouw, nieuwbouw, sanitair,
renovatie, dakopbouw of aardbevingsschade; bij
Bouwbedrijf Veenhuizen bent u op het juiste adres.
Diensten
• Aanbouw
• Verbouw
• Nieuwbouw
• Renovatie
• Badkamer / Toilet

• Keuken
• Schilderwerk / Houtrot
• Installatiewerk
• Dakkapel
• Aardbevingsschade
• 24-uursservice
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Fotografie Sake Elzinga

Waarom de gaskraan wel dicht moet

Gaswinning wordt te duur
De GBB heeft zich vanaf het begin ingezet voor de stopzetting van de gaswinning onder Groningen. De gaskraan gaat dicht. Tenminste in 2022, volgens
minister Wiebes. Is dit dankzij de GBB? Spelen leveringszekerheid, buitenlandse
contracten en verkleumde Limburgse bejaarden geen rol meer? Wat is er veranderd? De Groningse hoogleraar Charles Vlek zocht (met anderen) een en ander
uit en concludeerde: “Preventieve versterking heeft zijn urgentie verloren. De
dringendste opgave is snel en duurzaam schadeherstel.....”

Column

Een sussende toon heeft geleid
tot een niet te stuiten beweging!
Wie 10 tot 15 jaar geleden aandacht vroeg voor aardbevingen en schade en de
relatie met de gaswinning, kon niet zonder meer rekenen op begrip van bestuurders,
zowel regionaal als nationaal. Mogelijk waren hier en daar negatieve effecten, maar
dan zijn er toch goede afspraken en is er ruime compensatie? De sussende toon
overheerste. De gaswinning was positief en de negatieve elementen moesten niet
worden overdreven.
De bewoners ervoeren dat anders en
wensten gehoor te vinden voor hun klachten. De vanzelfsprekende stap wordt dan
ook in 2009 gezet door de oprichting van
de Vereniging Groninger Bodem Beweging. Het is duidelijk dat de burgers hun
krachten moeten bundelen om de zaken
maatschappelijk en bestuurlijk op de agenda te krijgen en een situatie te scheppen,
waar besturen en organisaties niet meer
omheen kunnen.
Zeer terecht hebben de inwoners de
gaswinning en vooral de gevolgen daarvan
op de agenda geplaatst. Inmiddels is het
zelfs duidelijk dat stoppen met de gaswinning de enige begaanbare weg is.
Dankzij de Groninger Bodem Beweging
staat de schaduwzijde van de gaswinning
op ieders agenda. Tegen de stroom in.
Niet alleen als spreekbuis van de inwoners, maar ook in een adviserende rol en
als bron van informatie, zodat mensen
beter in staat zijn op te komen voor hun
belangen.
De GBB heeft vanaf het begin gekozen
voor actie waar nodig, overleg waar mogelijk en zoveel mogelijk kennis delen met
betrokkenen. En soms voor een fakkeltocht met 12.000 mensen om duidelijk te
maken dat de maat vol is. De GBB, vaak
samen met het Gasberaad, heeft de kar

getrokken met het zichtbaar maken van de
problemen. Zonder deze maatschappelijke
druk zouden we niet zijn, waar we nu zijn:
we spreken over het beëindigen van de
gaswinning. Er zijn forse stappen gezet in de
schadevergoeding en versterken is en blijft
onontkoombaar. Het gaat om een uiterst
complexe opgave. Voor veel professionals
al vaak moeilijk te overzien. Een ledenorganisatie, met vrijwilligers, heeft het dan
nog een “slag” moeilijker. Het mag en moet
gezegd worden dat het zonder de GBB en
het Gasberaad heel anders gelopen zou zijn.
Zonder de inzet en het inzicht van de GBB
zou de agenda er vandaag de dag anders uit
zien. Het is maar goed dat het niet is overgelaten aan besturen en maatschappelijke
organisaties.
Het is geen automatisme dat besturen zelf
agenderen wat er van belang is. Daarvoor
is en blijft het nodig dat burgers zichzelf
organiseren en (met tomeloze inzet) tot de
noodzakelijke aanpak dwingen. Het is goed
dat de GBB altijd gekozen heeft voor een gemengde strategie van actie en overleg, altijd
heeft doorgevraagd, doorgeprikt en vastgehouden, waardoor de verantwoordelijken niet
konden ontsnappen.
10 jaar GBB al weer, het is tijd dat de bestuurders de pet daar voor afnemen.

Dirk Heemstra, één van de betrokkenen bij
de studie, geeft aan:
“Juist door die versnelde drukval lijkt het
ons onwaarschijnlijk dat er op dit moment
nog 640 miljard kuub aan gas in de bodem
zou zitten, dat rendabel naar boven kan
worden gehaald. Immers, de kosten om
de steeds lager wordende druk op te
vangen worden steeds hoger, hoger dan de
economische waarde van het gas.”

Bovendien heeft het sluiten van een
aantal putten rond Loppersum tot grotere
drukverschillen in het hele veld geleid. Dit
heeft de risico’s ook nog weer vergroot.
Grote vraagtekens
Volgens de werkgroep zijn er op zijn
minst grote vraagtekens te zetten bij de
argumenten die ten grondslag liggen aan
alle gasbesluiten. Niet alleen hebben de
onderzoeksinstituten vóór 1990 bijna
allemaal zitten slapen. Ook de (politieke)
argumenten die de afgelopen jaren zijn
gebruikt bij de besluitvorming rond de
gaswinning en de gevolgen hiervan,
stoelen nauwelijks op feiten.
De werkgroep benadrukt dan ook dat
er nog flink wat vragen overblijven na
het besluit om de gaswinning per 2022 te
stoppen. Wat gaat er dan gebeuren in de
ondergrond? Dat met het stoppen
van de winning de bodem meteen tot
rust zal komen, is onwaarschijnlijk. Maar
ook al zou dat het geval zijn, dan nog
staan er aan de Groningers nog heel veel
beloftes open. Die moeten wél worden
nagekomen.

gaswinning gestopt
schade raakt vele zielen
de zon komt weer op

Tekst: Hans Alders, lid GBB

Nationale Ombudsman in Overschild
Veel is er over het bezoek van de Nationale Ombudsman op 6 september aan
Overschild niet te zeggen. Het was (te)
kort, er was te weinig tijd en van zijn
kant is er weinig (toe)gezegd. Eigenlijk
zijn alleen de “grieven” van de bewoners
op tafel gekomen. Daarenboven zijn die
ook nog eens zeer uiteenlopend, omdat
het dorp wordt “versterkt” onder drie
verschillende regimes: batch 1467,
batch 1588 en batch 3260, voor wie
nog weet wat dat betekent.

Met statistisch onderzoek heeft Vlek
naar het verband gekeken tussen
gaswinning, druk in de ondergrond en
aardbevingen in Groningen. Vast staat dat
verandering van druk in de ondergrond
kan leiden tot aardbevingen. Door de
jarenlange gaswinning stroomt het gas
inmiddels onder steeds lagere druk uit
de ondergrond. Al sinds 2009 moet het
gas, na behandeling, met behulp van
compressoren in de leidingen worden
geperst. Vanaf 2014 blijkt de gasdruk veel
sneller af te nemen. Hoe lager de druk, des
te meer compressoren er nodig zijn om het
gas door het buizenstelsel te persen. Een
energievretend proces, dat de winst voor
NAM en Staat steeds verder verlaagt.

De gemeenschappelijke grief van de
inwoners van Overschild is de driedeling
die door de verschillende aanpakken is
ontstaan met aantasting van de sociale
cohesie als gevolg. Per batch verschillen
de regie en de spelregels, maar in alle
gevallen heeft iedereen zeer veel last van
bureaucratische en juridische stroperigheid. In het buitengebied van Overschild
(valt dus nu onder batch 3260) zijn alle
woningen geïnspecteerd en daarnaast
modelmatig ingedeeld. Voor de zogenaam-

de P50 woningen is er nog geen enkel
vooruitzicht wanneer er versterkingsadviezen worden opgesteld. Je woont in
een onveilig huis, het huis is volledig in
beeld gebracht, maar wat er precies moet
gebeuren en wanneer, dat is niet bekend.
Ook bij de batch 1588 loopt het verre van
soepeltjes. Er zijn problemen rond de toepassing van de zogenaamde prijslijst, de
subsidieaanvraag en het daarbij vereiste
“advies van de NCG”. Ook over de herstelkosten van tuinen is grote onduidelijkheid.
En dan zijn daar inmiddels de problemen
met hypotheekverstrekkers bij gekomen. Al
met al is er in Overschild nog geen woning

versterkt of vervangen. Behalve dan voor
de vleermuizen, huismussen en zwaluwen;
die hebben in zeer korte tijd een heuse
faunatoren gekregen.
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UW WONING
ENERGIEZUINIG MAKEN
TIJDENS OF NA HET HERSTELLEN
VAN AARDBEVINGSCHADE?

VRAAG SUBSIDIE AAN!
Woningeigenaren met minimaal € 1.000 erkende
aardbevingschade, die hun woning energiezuinig
willen maken met dak-, vloer-, gevel- of glasisolatie,
zonnepanelen of 1 van de andere 15 maatregelen,
kunnen een bijdrage ontvangen van 100% van de
kosten met een maximum van €4.000,- per woning. Doen!
Meer informatie of subsidie aanvragen?
Ga dan naar www.snn.nl/waardevermeerdering

scoop
"een brede blik
op bouwen"
Luchtwarmtepompen

bouwkosten

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle

bouwregelgeving

huisvestingsadvies

www.bouwscoop.nl

VERHUISBEDRIJF

OMA

AARDBEVINGSSCHADE?
24 UURSERVICE,
MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG
0596 630420
OF 06 5555 0647

INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL
LAAT HET MEENEMEN IN
UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT
VERGOEDT!
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Stuwmeerregeling
Op 3 juli 2019 is de Stuwmeerregeling ingegaan. Na een korte toelichting (waarom,
voor wie, hoe werkt het), worden in dit artikel de voor- en nadelen en een aantal
aandachtspunten behandeld. Ten slotte wordt ingegaan op de voortgang en het
verwachte resultaat aan het einde van de regeling.
Waarom de Stuwmeerregeling?
Op 31 maart 2018 startte de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade (TCMG) met
13.472 schadedossiers van het CVW. Door
de trage start liep de voorraad verder op tot
meer dan 30.000 dossiers op 1 juli 2019.
Om deze voorraad in het belang van zowel
de TCMG als gedupeerden te verkleinen,
ging op 3 juli 2019 de Stuwmeerregeling in.
De afhandeling van oudste schademeldingen in behandeling bij de TCMG duurde vóór
ingang van de Stuwmeerregeling meer dan
15 maanden. De TCMG kon voor die lange
afhandeling in gebreke worden gesteld met
een dwangsom. Mogelijk is dat mede aanleiding geweest om de Stuwmeerregeling in
te voeren.
Voor wie is de Stuwmeerregeling?
De Stuwmeerregeling is voor iedereen die
een openstaande schademelding heeft bij
de TCMG, gemeld tussen 31 maart 2017
12:00 uur en vóór 13 juni 2019. Iedereen
die hiervoor in aanmerking komt, is hierover
geïnformeerd. In de brief staat waar u informatie kunt vinden over de Stuwmeerregeling. Komt u er niet uit, dan kunt u contact
opnemen met de TCMG of hulp vragen aan
Stut-en-Steun.
Hoe werkt de Stuwmeerregeling?
U kunt voor uw schadeherstel kiezen tussen
een vaste vergoeding van 4.000 euro of
een variabele vergoeding tot een maximum van 10.000 euro. Voor de variabele
vergoeding komt u alleen in aanmerking als
u de schade heeft gemeld vóór 1-1-2019.
De variabele vergoeding is op basis van

facturen van de aannemer. Naast de vaste
of variabele vergoeding voor schadeherstel
ontvangt u een vaste vergoeding van 1000
euro voor overige schade zoals bijkomende
kosten, overlast en wettelijke rente. U kunt
ook kiezen om de reguliere procedure voort
te zetten. Op basis van uw keuze neemt de
TCMG een besluit.
Later zal een nulmeting worden uitgevoerd.
De nulmeting is bedoeld voor het vastleggen van de schades en de staat van het
gebouw. Bij deze nulmeting wordt de schade
opgenomen, die op dat moment wordt
geconstateerd. Dit kunnen dus ook schades
zijn, die nog niet eerder zijn geconstateerd.
Bij het melden van nieuwe schade zal deze
nulmeting als referentie worden gebruikt.
Woningeigenaren komen na een besluit
mogelijk ook in aanmerking voor de Waardevermeerderingsregeling. Deze subsidie van
4000 euro kunt u gebruiken om uw huis
energiezuinig te maken, bijvoorbeeld door
het te isoleren of door het plaatsen van een
zuiniger ketel of zonnepanelen. De subsidie
geldt éénmaal per adres en alleen als het
een woonbestemming betreft. Zie voor meer
informatie de website van SNN.
Nieuwe schade
Schade die na de nulmeting ontstaat of
ontdekt wordt, wordt afgehandeld als nieuwe schade volgens de reguliere procedure.
Schade die na het besluit en voor of tijdens
de nulmeting ontstaat of wordt ontdekt,
wordt ook afgehandeld als nieuwe schade.
Probleem is dan wel dat het moeilijker aantoonbaar is dat het nieuwe schade betreft.

De aannemersvariant van TCMG
Wanneer je schade meldt bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
(TCMG), kun je tegenwoordig kiezen voor de zogenaamde ‘aannemersvariant’. Hoe
werkt het precies? Let op: dit betreft niet de stuwmeerregeling.
Als je kiest voor de aannemersvariant, dan
kies je ervoor dat een aannemer de schade
opneemt. Als je uiteindelijk een schadevergoeding ontvangt, mag je zelf bepalen wat je
met de schadevergoeding doet of wie je de
schade laat herstellen.
Alleen eenvoudige schades
Het gaat bij de aannemersvariant alleen om
eenvoudige schades. Wanneer de aannemer
vermoedt dat de schade lastig te beoor-

Let op
Is er al een schade opgenomen en wilt u
gebruik maken van de Stuwmeerregeling,
dan moet u dat kenbaar maken, voordat
u het adviesrapport ontvangt. Heeft u al
wel een adviesrapport ontvangen, maar
nog geen besluit en is het schadebedrag
in het adviesrapport lager dan 4000 euro,
dan komt u ook in aanmerking voor de
Stuwmeerregeling (zie infoblad 5 van de
website van de TCMG). Deze keuze wordt
niet geboden voor de variabele regeling
met een bedrag tot maximaal 10.000
euro.
Met het accepteren van de
Stuwmeerregeling is alle schade van vóór
het besluit afgehandeld. Schade die niet in
de nulmeting is opgenomen en/of later is
ontstaan, kan als nieuwe schade worden
gemeld.
De TCMG geeft in haar toelichting over
nieuwe schade aan dat er sprake moet
zijn geweest van een recente beving in de
omgeving. Hiermee lijkt mijnbouwschade
door andere oorzaken ineens uitgesloten.
Is er bij u geen beving in de buurt geweest
maar heeft u bijvoorbeeld wel last
van schade door verzakking of andere
mijnbouwschade, dan zal de TCMG uw
schade mogelijk niet erkennen.
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De afhandeling volgens de oude procedure
zou volgens de TCMG langer duren. Het
ziet er nu naar uit dat ze toch met voorrang
dossiers afhandelt die vallen onder de
Stuwmeerregeling.
Wat is de voortgang?
De TCMG verwachtte dat door de
Stuwmeerregeling ruim 15000 gevallen
(90% van het totale stuwmeer) snel
afgehandeld konden worden. In de
grafieken kunt u de voortgang zien van
de Stuwmeerregeling. Wanneer we de
verwerking vanaf 30 september 2019
doortrekken, zien we dat het stuwmeer
tegen het einde van de regeling (1-1-2020)
vrijwel helemaal weggewerkt zal moeten zijn.
De cijfers zijn afkomstig van de TCMG.
Omdat de cijfers in de berichtgeving niet
altijd overeenkomen, zijn soms aannames
gedaan. We zien hier dat uiteindelijk
ongeveer een derde van de mensen uitkomt
bij de reguliere procedure (alle groene
vlakken) en dat tweederde kiest voor een
vast bedrag (geel/oranje). Als deze lijn
doorzet, zullen er aan het eind van dit
jaar ongeveer 2400 gevallen volgens de
reguliere procedure afgehandeld moeten
worden. Daarmee is de doelstelling van de
TCMG niet gehaald.

Voor- en nadelen
Vaste vergoeding:
Voordeel: u weet welk bedrag u krijgt.
Nadeel: wanneer de kosten hoger uitvallen,
is dat uw eigen risico.

Heeft de regeling het gewenste effect?
Kijkend naar het totale aantal schades
(gecorrigeerd) hier onder, zien we het
verloop van het aantal schades weer
toenemen richting het aantal aan het begin
van de Stuwmeerregeling.

Variabele vergoeding:
Voordeel: u krijgt het bedrag op basis van
werkelijke kosten op basis van ingezonden
facturen (tot het maximum van 10.000).
Nadeel: u moet de facturen opsturen.

Doordat de dossiers uit de Stuwmeerregeling
met voorrang worden opgepakt en nieuwere
schades lijken te blijven liggen, ontstaat er
een nieuw stuwmeer. Volgt er binnenkort een
tweede Stuwmeerregeling?

delen is, komt er alsnog een deskundige
langs. Binnen de aannemersvariant heb
je twee opties: óf je kiest voor een aannemer die is geselecteerd door TCMG; óf je
kiest voor je “eigen” aannemer. Het klinkt
aantrekkelijk om je eigen aannemer in te
schakelen om de schade op te nemen. Je
krijgt dan geen onbekenden in je huis en je
weet waar je aan toe bent. Maar helaas is
het niet zo simpel. De aannemer moet in
ieder geval aangesloten zijn bij Bouwgarant
of Woningborg. En veel aannemers zijn dat
niet. Het is overigens een zware kwaliteitseis. De aannemer hoeft immers alleen
maar de schade op te nemen. Wanneer je
een grote verbouwing aangaat (Bouwgarant)
of je gaat nieuw bouwen (Woningborg) kan
het wél interessant zijn te kiezen voor een

aannemer die aangesloten is bij een van
deze keurmerken. Maar de keurmerken
doen niets met garanties voor schadeherstel. TCMG kiest voor deze keurmerken
omdat zij gelooft dat deze aannemers “goed
werk leveren waardoor TCMG de kwaliteit
kan waarborgen.” Niet alle lokale aannemers zijn hier blij mee. Ze willen graag voor
hun eigen klanten schade opnemen (variant
2). Daar vragen hun klanten ook om. Op
20 juni 2019 diende Carla Dik- Faber (CU)
in de Tweede Kamer een motie in met het
voorstel om inwoners zelf hun aannemer
te laten kiezen. Deze motie is in de wacht
gezet, om de verdere ontwikkelingen af te
wachten. Wat ons betreft is het tijd om deze
status te herzien. Laat de keuze aan de
mensen zelf!
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Groene energie
waar Groningen
beter van wordt
Zat van al die multinationals die de energiemarkt bepalen en klimaatafbraak blijven
aanjagen? Dat kan anders. De stroom van Energie VanOns is van eigen bodem,
komt volledig uit hernieuwbare bronnen én geeft je streek positieve energie. Bij ons
geen peperduur managementteam of gesjoemel met groengewassen grijze stroom.
Onze winst vloeit terug naar de regio en de energie uit jouw stopcontact is bekroond
donkergroen.
We kunnen het zelf
Sterker nog, we doen het zelf. Al zo’n 100
lokale energiecoöperaties hebben het heft
in eigen hand genomen. Provincie Groningen
pakt het groot aan met 30 van deze coöperaties. Ze zorgen in hun buurt of streek voor
energie en duurzaamheid, waarbij samenwerken voorop staat. Denk aan zonnepanelen op
het dak van een boerenschuur, een elektrische deelauto of isolatieadvies voor de hele
buurt. Energie VanOns helpt ze daarbij, maar
zij blijven de baas. Hun stroom, hun geld.
10 van de Consumentenbond
Je hebt groen en je hebt groen. Heel wat aanbieders van ‘groene’ stroom verkopen maar
wat graag loze beloftes. Wij geloven niet in
mooipraterij. Voor ons is alleen donkergroen
groen genoeg. Dat loont: de Consumentenbond geeft onze groene stroom een dikke 10.

Winst gaat terug naar de regio
Onze directeur zit niet te wachten op een
vette bonus. Veel liever investeren we een
stuk van de winst in de groei van onze
beweging. De rest gaat terug naar de lokale
coöperaties. Daarmee kunnen zij nieuwe
dingen opzetten: van opgeknapt dorpshuis
via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of
zonnepanelen. Zo vergroten we samen de
leefbaarheid van stad en ommeland.
Doe mee en meld je aan
Niets voor niets hebben ook provincie
Groningen en dertien Groningse gemeentes
gekozen voor stroom van Energie VanOns.
Samen staan we sterk en maken we Groningen mooier en duurzamer. Ga naar energie.
vanons.org voor energiecoöperaties bij jou
in de buurt en ontdek dat 100% groene,
lokale stroom helemaal niet duur is.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Geestelijke verzorging in het
aardbevingsgebied Groningen

Wat is jouw verhaal?
De bevingsproblematiek veroorzaakt niet alleen schade aan huizen, maar ook aan
levens van mensen.
Veel mensen raken uit evenwicht doordat de
bevingsproblematiek, naarmate deze langer
aanhoudt, steeds meer gaat drukken op
het ‘gewone’ leven. Er kan sprake zijn van
verlies van veiligheid, van vertrouwen en van
veerkracht.
Door wat je meemaakt kunnen er vragen
gaan spelen die gaan over wat voor jou het
leven de moeite waard maakt. Soms zijn dit
soort vragen bewust aanwezig, soms treden
ze minder op de voorgrond.

Wij hebben een neutrale en onafhankelijke
positie, dat wil zeggen: we zijn niet gebonden aan de overheid of de NAM, welzijnsorganisaties of levensbeschouwelijke organisaties. Gesprekken met ons kunnen bij je
thuis, in onze Proatbus of telefonisch plaatsvinden en zijn kosteloos en vrijblijvend.
T. 050 2115474
info@gvagroningen.nl
www.gvagroningen.nl

Geestelijk verzorgers ondersteunen bij deze
vraag, luisteren naar je verhaal en helpen je
ervaringen te ordenen. Samen kunnen we
zoeken naar wat je kracht en inspiratie kan
geven, aansluitend bij je eigen overtuigingen
en ervaringen in het leven.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Niet eens met TCMG rapport?
Vergnes Expertise helpt u graag.
Sinds maart 2018 worden alle
schademeldingen ingediend bij de
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen (TCMG). Schademelders
ontvangen een adviesrapport met het
oordeel: wel of geen aardbevingsschade.
Veel schademelders zijn het niet eens met
dit rapport. Schademelders vinden dat
hun schade onterecht niet wordt erkend
als aardbevingsschade of zijn het niet
eens met het erkende schadebedrag. Wat
kunt u in zo’n geval doen? U heeft na het
ontvangen van het rapport twee weken de
tijd om een zienswijze in te dienen bij de
TCMG. Deze zienswijze is een inhoudelijke
reactie op het TCMG rapport en bevat
technische en juridische argumenten.
Zienswijze?
Een zienswijze kan meerdere vormen
hebben. U kunt zelf een inhoudelijke
reactie op bouwkundig gebied opstellen.
Een andere mogelijkheid is het laten
uitvoeren van een contra-expertise. Het
contra-expertiserapport kan dan, met
een (herstelkosten)calculatie, ingediend
worden als zienswijze.

TCMG rapport vrijblijvend door te nemen.
U hoort van ons of een contra-expertise in
onze ogen zin zou kunnen hebben. Als we
het eens zijn met het TCMG rapport of als
we denken dat een contra-expertise weinig
zinvol is, zeggen we dit ook. Wel zo eerlijk.
Als we denken dat een contra-expertise in
uw geval wel handig kan zijn, hoort u ook
meteen wat dit zou kosten. Zo kunt u een
weloverwogen besluit nemen.
Vergoeding contra-expertise?
Helaas zegt TCMG niet op voorhand of zij
kosten voor uw contra-expertise vergoedt.
Er is bij TCMG wel een voorziening voor adviseringskosten (zoals contra-expertise). In
het algemeen hanteert TCMG het beleid dat
advieskosten worden vergoed als u (deels)
in het gelijk wordt gesteld.
We snappen dat de afweging lastig kan zijn.
Vergnes Expertise staat in elk geval voor u
klaar. U kunt altijd contact opnemen voor
meer informatie of persoonlijk advies. U
kunt ons bereiken via 0594 767 004 of via
info@vergnes-expertise.nl

Erkende aardbevingsschade?
Aardbevingsschade, Richard Scheeres is servicemonteur
bij Energiewacht en ziet regelmatig wat dit in de dagelijkse
praktijk betekent: “Scheuren in muren, lang wachten,
verwarmen met een warmtepomp of niet?
Allemaal onzekerheid, terwijl ze graag
verder willen met hun leven in een
veilig en comfortabel huis”.

Hoe investeer
je een bedrag
van max.

€ 4.000,-

optimaal in je
huis?

Pak de schade aan én start direct met besparen!
Maak jij gebruik van de subsidie Waardevermeerdering? Dan ga je thuis verduurzamen
en besparen op energie. Bij Energiewacht weten we dat de stap naar het verduurzamen
van je huis lastig kan zijn. Want wat past er bij je huis? En bespaar je nu het meest met
zonnepanelen, een warmtepomp of bijvoorbeeld een nieuwe ventilatiebox?

Onafhankelijk advies over het verduurzamen van jouw huis
Onze ervaren adviseurs geven je een onafhankelijk advies over jouw mogelijkheden en helpen
je als je voor lastige beslissingen staat. Ga naar ewacht.nl/waardevermeerdering of
bel 088 - 555 3123 en we helpen je op weg!

Wel of niet zinvol?
Veel schademelders vinden het lastig
om het TCMG rapport inhoudelijk te
beoordelen en/of om een zienswijze op
te stellen. Bij Vergnes Expertise snappen
we dat niet iedereen bouwkundig is
onderlegd. Daarom bieden we aan om uw
2 25 100 0
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Tekst: Bea Blokhuis, initiatiefnemer Arbitercafé Delfzijl

Het Arbitercafé: samen sterk
Nieuwe meldingen van mijnbouwschade in Groningen werden na 31 maart 2017 niet
meer behandeld door CVW/NAM maar door de (toen nog op te richten) TCMG. Op dat
moment waren nog vele duizenden schademelders bezig met de afhandeling van hun
‘oude schade’. Deze ‘oude schades’ moesten met de NAM worden afgehandeld. Sindsdien hebben sommige gedupeerden een bod van de NAM geaccepteerd; soms, maar
niet altijd, met het gevoel dat hun recht gedaan was. Kwam je er met NAM/CVW niet
uit dan kreeg je deze zomer een finaal bod voor je ‘oude schade’.
Wanneer de gedupeerde het niet eens was
met dit aanbod, dan was er de mogelijkheid
de schade voor te leggen aan de Arbiter
Aardbevingen, later omgedoopt tot Arbiter
Bodembeweging. De Arbiterprocedure, bedoeld om een dure, en daardoor voor velen
niet betaalbare gang naar de civiele rechter

te vermijden, bleek voor de gewone bewoner ook een hindernisloop. De procedure
werd steeds juridischer en de NAM stelde
zich steeds harder op. Ook de Arbiterprocedure bleek lang te duren, met voor
de bewoners soms slechte tot onwerkbare
uitkomsten.

Actie ondernemen
In de aanloop naar mijn eigen Arbiterzitting
vroeg ik de GBB of het mogelijk was een
Arbitercafé te organiseren, vergelijkbaar met
de Leden-voor-Leden-bijeenkomsten van de
GBB. De mankracht voor een Arbitercafé
ontbrak op dat moment binnen de GBB,
door het beperkte aantal vrijwilligers. Via
social media polste ik daarom zelf de
belangstelling voor een ‘Arbitercafé’ en
vroeg mensen zich aan te melden. En zo
ging op 1 april 2019 het eerste Arbitercafé
in Delfzijl van start, los van welke andere
organisatie dan ook. De eerste bijeenkomst
was emotioneel, er werden vooral
ervaringen gedeeld en harten gelucht. De
uitkomst was: dit moeten we vaker doen
en dan moeten we stappen zetten die
verder gaan dan delen van ervaringen: we
moeten actie ondernemen. Er kwamen een
facebook-pagina en een twitter-account en
de deelnemers wisten elkaar per mail of
telefoon of via het arbitercafé te bereiken.
De bijeenkomsten werden gerichter, met
het delen van nuttige tips, voorbeeldbrieven
en met het constructief nadenken over
oplossingen.
Arbiteruitspraak niet afdwingbaar
Bij het meest recente Arbitercafé, in
september, was mr. Martin Blokzijl onze
gast. Hij gaf met voorbeelden uit de
eigen praktijk, uitleg over de juridische
mogelijkheden en onmogelijkheden van de
arbiterprocedure en van rechtszaken. We
konden vervolgens al onze vragen stellen
en onze dilemma’s voorleggen. Mr Blokzijl
maakte nog eens extra duidelijk dat de
Arbiter Bodembeweging geen arbiter is in de
zin der wet, maar in feite een niet-bindende
vorm van mediation. Daardoor is het
navolgen door NAM van een arbiteruitspraak
niet afdwingbaar bij de rechter. NAM heeft
verklaard zich ‘in principe’ aan de uitspraak
te houden, maar de deelnemers aan het
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“Zeg @NAMbv, hoe komt het dat jullie in
sommige zaken (na enig aandringen, dat
wel) gevolg geven aan de uitspraak van
de arbiter zonder verdere voorwaarden
en dat jullie in andere gevallen blijven
rekken, voorwaarden stellen die mensonterend zijn, niet reageren,niets laten horen?” tweet aan de NAM op 7 september
“Ervaringen Arbitercafé: NAM neemt op
zittingen niet opsteller NAM-schaderapport mee, maar onbekende “expert”die
de schade nooit eerder heeft gezien en
via blufpoker en niet op argumenten de
melder uit het veld probeert te slaan. Resultaat: middeling tussen echte schade
en bluf.”
“Een zeer druk bezocht Arbitercafé
vanavond. Goede uitleg door één van
de topadvocaten in het gasdossier over
mogelijkheden en onmogelijkheden; veel
uitwisseling van vragen en wegen naar
oplossingen. Maar @NAMbv komt steeds
weer naar voren als de tijdrekker en
murwmaker.”

Arbitercafé weten uit eigen ervaring dat
‘in principe’ voor NAM een rekbaar begrip
is. De enige manier om daadwerkelijk
met zekerheid je recht te krijgen/halen is
dus helaas nog steeds de gang naar de
civiele rechter. Een rechtsgang die vele
jaren kan duren. Wel is er het mogelijkheid
om subsidie aan te vragen voor je
procedure bij de arbiter. Kijk voor meer
informatie en het aanvragen van subsidie
op https://www.provinciegroningen.nl/
subsidies/gaswinning/ondersteuningarbiterprocedure-2019/
Het Arbitercafé is te bereiken via
arbitercafé@gmail.com of facebook en
twitter @arbitercafe

Bericht aan de toekomst
Afgelopen maanden namen zo’n 60 mensen deel aan het project Bericht aan de Toekomst. Vrijwilligers van de GBB volgden vijf workshops schrijven. In deze jubileumeditie staan hun
berichten gepubliceerd. Van columns tot een fictief persbericht, van een visie op tot een wijze les voor de toekomst: de teksten gaan over wat er nooit vergeten mag worden. Van de
berichten is een boek gemaakt; audiokunstenaar Aletta Becker stelde een luistercollage samen en beeldend kunstenaar Jantine Koppert ontwierp een luistermeubel. Het luistermeubel reist de komende maanden langs de bibliotheken van het Hogeland, waar ook het boek te leen is; teksten en audiocollage zijn beschikbaar via www.deverhalenvangroningen.nl

Tekst: Elly Funk

Column

Geheim
‘Bij Drenthe denk je aan de bossen en
heide, bij Groningen aan ellende.’ Ik lees
het in het regionale nieuws. Mijn maag
draait zich even om, ik voel het verzet
dat dit beeld in me oproept.
De ellende is er, ik zit er middenin. Groningen beleeft een zwarte periode in haar geschiedenis. Maar het zijn niet de scheuren
en het leed die onze identiteit bepalen. Niet
NAM, niet Wiebes. Iedereen kent donkere
perioden in zijn leven. Het tellen van je
zegeningen is dan niet het eerste waar je
aan denkt. Het helpt wel, is mijn ervaring.
Eén daarvan staat met stip op mijn lijstje:
de rust en de ruimte die het Groninger land
mij biedt. De pure stilte, die ik nog luider
hoor door het slechts in de verte loeien van
een koe. De uitgestrekte korenvelden en de
noeste zwarte klei daarna. De wolkenluchten, de eindeloze horizon. De on-Nederlands
mooie sterrenhemels op de nog echt donkere plekken. Als God in Frankrijk, in Mid-

dag-Humsterland. De zee, het betoverende
wad. Westerwolde met haar zacht glooiende
groene land, de bossen uniek afgewisseld
met vergezichten. De oude zeedijken van
het Hoge Land en haar wierden. De talloze
middeleeuwse kerken in lieflijke dorpjes. En
dan het Reitdiep, het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Een ongekende
variatie, verenigd in één provincie. Alles
vereeuwigd op het doek door onze eigen
schilders van De Ploeg en menig andere
kunstenaar, in de mooiste liedjes van Ede
en de gedichten van Jan Boer. Als ik aan
Groningen denk, denk ik aan de kracht van
haar schoonheid én van haar bewoners.
Het best bewaarde geheim van Nederland.
Onner zoo’n hoog gewölf van blauwe lucht
Vol roeme, frizze waddenwienden,
Dei vrij oetwaaien over ’t wiede laand,
Mag ik zoo geern allain omzwienen...
As ie den dwoalen midden deur dat gruin,
Zoo as dei wolkjes doar ien’t blauwe drieven,
Den komt ’t zoo licht, zoo wonner over joe,
Ie kennen nait meer bie joen zörgen blieven.
(Jan Boer, fragment uit het gedicht Miemern)

Tekst: Aniëla Cybulski

Column

Rood of groen
Op weg naar huis rijd ik langs het gemeentehuis van Loppersum. Mijn aandacht wordt
getrokken door een rood knipperend lichtje
op een paal. ‘Alarm! Stop!’ denk ik. Voor
mijn gevoel klopt dit alarmsignaal. Zeker als
ik nadenk over de ontwikkelingen rond de
afhandeling van de aardbevingsschades en
de bouwversterkende maatregelen. Voor een
groot deel gaat de gemeente daar nu over.
In mijn hoofd springt het stoplicht ook op rood.
Zeker als het gaat over de klucht die de afhandeling van de gevolgen van de gaswinning geworden is. Als slachtoffer van de gaswinning lukt
het mij haast niet om helderheid in afspraken
of bericht- en regelgeving te ontdekken. Soms
doe ik een poging. Het enige wat ik dan lees
zijn begrippen als ‘uitstel’, ‘niet’ en ‘we-komener-op-terug’. Ik lees dan niks over ‘eerlijkheid’,
‘openheid’ en ‘gelijkheid’. Als we het dan toch
hebben over uitstel: daar komt afstel van. De

uitvoering van de maatregelen is vaak uitgesteld.
Dit lijkt op totale willekeur. En willekeur is chaos.
Hoezo beleid? Management by chaos is ook een
managementstijl, heb ik geleerd in mijn opleiding
tot managementassistente. Chaos heb ik de afgelopen jaren genoeg gezien. Rondom mijn huis
zijn er allerlei blokken versterkt. Ook nu leef ik
in een bouwput. Ergens daartussen moet ik mijn
leven verder leven. Dit geheel wordt aangevuld
met de stress die onveiligheid je oplevert. Mijn
huis heeft nog net geen muren van appelmoes,
maar wel een constructie die niet is wat die zou
moeten zijn. Als het huis waarin je leeft niet veilig blijkt bij aardbevingen, moet er wat gebeuren!
Zeker als het gaat om gelijke huizen in eenzelfde
blok. Misschien is er nog meer winst te behalen
in Groningen!? We willen tenslotte geen geld over
de balk gooien. Ik zou wel in de toekomst willen
kijken, naar het jaar 2032. Is het dan werkelijk
10 jaar na het dichtdraaien van de gaskraan?
Zit ik dan in een veilig huis? Een huis waar ik
níet na hoef te denken in welke volgorde ik de
kinderen uit bed haal bij een beving? Een huis
om op-te-bouwen? Ik hou nog hoop. Daar waar
nu een rood alarmlicht schijnt, zie ik licht aan het
einde van de tunnel. Groen licht.
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Aardbevingsschade:

Pak de schade aan én start direct met besparen!
de gezinswoning, toch bleef er nog genoeg
over om aan te pakken.” Meijer: “De adviseur
maakt een advies, ik gaf aan wat ik graag
wilde aanpassen. Op mijn huis zijn acht
zonnepanelen geplaatst. Ook heb ik een
nieuwe ventilatiebox en cv-ketel gekregen
en zijn er thermostaatkranen geplaatst op
de radiatoren. Hiermee kan ik elke ruimte
afzonderlijk verwarmen. In één dag waren
ze klaar met alle werkzaamheden en
startte ik met besparen. Mijn maandelijkse
energierekening is niet alleen lager, ik
heb het eerste jaar ook zo’n €300,- euro
teruggekregen, mede door teruglevering van
(zonne-)energie aan het net”.
Meijer zet daarnaast nog een volgende stap:
“De stuwmeerregeling stelt mij ook in staat
om de kozijnen en ramen aan de voorzijde
van ons huis aan te pakken. Ik weet dat het
het waard is”.

“De installatie was binnen
een dag klaar, daarna startte
ik direct met besparen. Het is
het echt waard!”
Mark Meijer: “Met deze
acht zonnepanelen wek ik
voldoende stroom op voor
het verbruik van mijn gezin.”

Aardbevingsschade, we zien tijdens ons werk wat dit in de dagelijkse praktijk voor de
mensen betekent. Het brengt niet alleen veel onzekerheid, maar het kost ook veel tijd
en energie om de woning weer optimaal veilig en leefbaar te maken.
Richard Scheeres, servicemonteur bij
Energiewacht, komt bij veel mensen in
het aardbevingsgebied over de vloer en
hoort regelmatig de verhalen: “Scheuren in
muren, lang wachten, verwarmen met een
warmtepomp of niet? Allemaal onzekerheid,
terwijl de bewoners graag verder willen met
hun leven in een veilig en comfortabel huis”.
Zet die eerste stap
de stap naar het verduurzamen van je huis
is lastig. Want wat past er bij je huis, je gezin
en waarmee bespaar je het meest? Marcel
Buurke, adviseur bij energiewacht heeft al
veel mensen geholpen. en merkt dat er veel
onwetendheid is over besparen en duurzame
energie. Marcel Buurke: “Mensen weten
niet hoe ze de eerste stap moeten zetten en
horen vanalles in de media. Zaak is om een
overzicht te krijgen van wat er in jouw huis
past, zodat jij goede keuzes kan maken voor
de lange termijn, waar mogelijk gericht op
minder verbruik van gas”.
Uitgebreid adviesgesprek
Mark Meijer uit Groningen kreeg adviseur
Marcel Buurke over de vloer, het gaf hem veel
inzicht: “Zelf had ik al een nieuwe schuifpui
met HR++ glas laten plaatsen en ik wist dat
de isolatie redelijk in orde was. Toch was er
nog ruimte voor verbetering. Samen zijn we
door het hele huis gelopen om te bepalen
of er ruimte was voor zonnepanelen of een
warmtepomp én waarmee we nog meer
besparing konden realiseren”.

Hulp op maat
Buurke: “Het huis van Meijer hebben we
binnen een dag geoptimaliseerd, maar het
kan ook stap voor stap.” Het verduurzamen
van je huis is maatwerk, laat je goed
voorlichten en maak een plan om het op jouw
manier aan te pakken.

Met thermostaatkranen verwarmt Meijer
alle kamers afzonderlijk. Ben je niet in de
kamer, dan hoeft de cv-ketel niet aan het
werk om de kamer te verwarmen.

Waardevermeerdering
tot €4.000,Heb je erkende schade aan je
huis en maak je gebruik van de
Stuwmeerregeling? Dan heb je
mogelijk recht op de subisidie
Waardevermeerdering. Deze subsidie
van maximaal €4.000,- stelt je in
staat je huis energiezuiniger te maken
met bijvoorbeeld een warmtepomp,
zonnepanelen of een nieuwe
ventilatiebox.

Meer informatie? Ga naar:
www.ewacht.nl/waardevermeerdering

Een waardedaling in balans met zonnepanelen?
Door aardbevingsschade is je huis
mogelijk minder waard geworden. Door
energiebesparende maatregelen zoals
zonnepanelen of een nieuwe ventilatiebox toe
te passen in je woning, breng je de waarde
van je woning weer in balans én je bespaart
ook nog eens op je energiekosten.
De ervaren adviseurs van Energiewacht
geven je onafhankelijk advies over jouw
mogelijkheden en helpen je veilig en
comfortabel te wonen; van scan en advies tot
de installatie en onderhoud.
Meer informatie?
www.ewacht.nl/waardevermeerdering

een nieuwe ventilatiebox werkt op gelijkstroom. Hiermee verbruikt Meijer veel minder
energie.

Buurke maakt tijdens een uitgebreid
adviesgesprek inzichtelijk wat de huidige
situatie is en welke opties de bewoner heeft
om te besparen en te verduurzamen: "Ik kom
langs om informatie te verzamelen over het
woongedrag, energieverbruik en de woning.
Ik let op verwarming, verlichting, isolatie en
mogelijkheden voor duurzame opwekking met
bijvoorbeeld een hybride warmtepomp en stel
vast of er potentie is om volledig gasloos te
gaan”.
Het levert echt wat op
Met inzicht kun je keuzes maken. Buurke:
“Meijer verbruikte relatief weinig energie,
want er waren al maatregelen uitgevoerd in

Binnen dit gebied kun je mogelijk
gebruik maken van de subsidie
Waardervermeerdering.

2 25 100 0
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Economic Board Groningen geeft kinderen
in aardbevingsgebied een voorsprong
Ongeveer 20.000 kinderen in het aardbevingsgebied krijgen extra onderwijs in techniek, ICT en ondernemerschap.
Aan het vooruitstrevende en grootschalige ICT-onderwijsproject doen zelfs álle basisscholen en middelbare scholen
in het aardbevingsgebied mee.

Het extra onderwijs moet zorgen voor meer
perspectief, zelfstandigheid en initiatief bij
de leerlingen. Economic Board Groningen
(EBG) en Kansrijke Groningers trekken
met dit project samen op. EBG heeft het
project geïnitieerd en betaald. Ook de
Provincie Groningen en de gemeenten
uit Noord- en Midden-Groningen leveren
een financiële bijdrage. Kansrijke
Groningers gaat in 2020 door met het
onderwijsprogramma van EBG.

Economic Board Groningen geeft de
economie in Noord- en Midden-Groningen een nieuwe impuls, door te zorgen
voor meer bedrijvigheid en meer
banen in het aardbevingsgebied. Ook
met het onderwijsprogramma raakt
het geld van EBG de klei.
Meer weten over de programma’s en
events van EBG? Kijk op www.ebgn.nl
ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Gevelschade? Transparant Noord adviseert
en herstelt
De aardbevingsproblematiek speelt nu al geruime tijd en we kunnen toch concluderen dat het een zware wissel heeft getrokken op de bewoners van Stad en Ommeland. Vooral het geduld is zwaar op de proef gesteld door de eindeloos lange
procedures met betrekking tot herstel. Inmiddels ontstaat er licht aan het eind
van de tunnel dankzij de stuwmeerregeling en doordat de gaskraan in 2022 definitief wordt dichtgedraaid. De bevingen zullen langzamerhand afnemen, waardoor
we kunnen beginnen met constructief herstel van schade aan buitengevels.
Transparant Noord voegwerk en gevelbeheer is een nog jonge onderneming met
desondanks een schat aan ervaring op
het gebied van gevelrenovatie en scheur-

herstel. Wanneer een klant contact met
ons opneemt vanwege gevelschade is de
eerste stap die we zetten een afspraak
inplannen. Tijdens ons bezoek kunnen

we een zeer gedegen inschatting maken
van de uit te voeren werkzaamheden en
vaak is de meeste kou al snel uit de lucht
omdat we gaandeweg het gesprek alvast
uitleggen welke werkzaamheden we eventueel uit gaan voeren en hoe dit eruit komt
te zien. Wij van Transparant Noord vinden
het belangrijk dicht bij de klant te staan.
Vervolgens sturen we een geheel kosteloos en vrijblijvende offerte en is het aan
de klant om een keuze te maken. We

kunnen met recht zeggen dat we dankzij
vakkundig personeel en een schat aan
ervaring van meerwaarde kunnen zijn voor
ieder huis. Niet alleen voor herstel van
bevingsschade, maar ook voor complete
renovatie van gevels of schoorstenen kunt
u bij ons terecht.
Wilt u ook eens kennismaken met de
prettige manier van werken van
Transparant Noord? Neem dan
vrijblijvend contact op via 06 222 488 73
of info@transparantvoegwerk.nl
Bekijk ook onze gloednieuwe website met
alle informatie over de diensten die we
aanbieden. www.transparantvoegwerk.nl
Transparant Noord
voegwerk en gevelbeheer
Hereweg 97-28, 9721 AA Groningen
T: 06 222 488 73
E: info@transparantvoegwerk.nl
W: www.transparantvoegwerk.nl
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Waardedalingsregeling
De prijzen van de woningen boven het Groningenveld zijn door de gaswinning fors
gedaald. De overheid gaat dat compenseren. Dat gebeurt met een waardedalingsregeling. Deze waardedalingsregeling gaat uitgevoerd worden door het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat per 1 januari 2020 van start moet gaan.
Dat IMG gaat ook de gewone schadeafhandeling overnemen, die nu door de TCMG
wordt verzorgd. De TCMG verdwijnt en gaat op in het IMG.
Minister Eric Wiebes heeft een commissie
onder leiding van de jurist Fred Hammerstein
gevraagd hiervoor een regeling te ontwerpen.
De commissie heeft met allerlei partijen
gesproken. Daaronder natuurlijk de Stichting
WAG en de Groninger Bodem Beweging.
Ook professor George de Kam heeft zijn
commentaar gegeven. In april 2019 kwam
de commissie met een concept. Eind dit

jaar komt de definitieve regeling naar buiten.
De basis van de regeling die de commissie
voorstelt, is een vergoeding aan de eigenaar
van de woning. De woning moet dan liggen in
een gebied waar de gaswinning effect heeft
op de waardeontwikkeling van het huis. Het
gaat daarbij om postcodegebieden (4 cijfers
en 2 letters) met schades. De hoogte van de
vergoeding wordt een percentage over de WOZ-

Tekst: Martin Ettema, Loppersum

De echo van een ramp in s l o w m o t i o n :

Een tijdbom onder de regio
De echo na de beving van augustus 2012
(Huizinge) klinkt nog na: “Veiligheid voorop en
ruimhartige vergoeding van alle schade”
(Henk Kamp, januari 2013, Loppersum).
En die van een jaar later: “Volgend jaar versterken we 3000 woningen; elk volgend jaar
5000” (Henk Kamp, maart 2014)
De balans anno oktober 2019: er zijn in Groningen nog geen 1000 woningen versterkt! En de
vertragende gevolgen van de hele reorganisatie
binnen de versterkingsaanpak zijn nog niet te
overzien. Het is trouwens maar de vraag of er
nog veel meer woningen versterkt zullen gaan
worden. In ieder geval niet de 23.000 die Henk
Kamp ons destijds heeft voorgeschoteld. Tussen 1500 en 2000 is momenteel de verwachting. Maar dat aantal wordt doorlopend naar
beneden bijgesteld onder invloed van wijzigende bevingsverwachtingen en bouwnormen.
Verplichtingen
Wat Groningen betreft is minstens één ding
duidelijk: ook al gaat de gaskraan dicht, ook
al nemen de bevingen af, dan nog is de BV
Nederland lang niet van zijn verplichtingen
in Groningen af. “Noblesse oblige”, adeldom
verplicht, luidt een oud gezegde. De echte
ramp zit ‘m na zeven jaar namelijk niet in de
rechtstreekse gevolgen van de bevingen. De
echte ramp zit in de gevolgen van bestuurlijke
beslissingen, zeven jaren lang! De overheid
die er had moeten staan vóór de inwoners –
en niet alleen met mooie woorden – koos voor
een commerciële, afstandelijke en technocra-

waarde van de woning op 1 januari 2019 (dat
betreft dus de aanslag 2020 die begin volgend
jaar op de mat valt). In plaatsen als Loppersum
ligt dit percentage het hoogst. Hiermee kiest
de commissie voor het model dat uitgewerkt
is door Atlas voor Gemeenten. De commissie
beveelt overigens “maatwerk” aan voor
gebouwen die naast een woonfunctie ook een
andere functie hebben zoals bewoonde molens
en boerderijen.
Alle huiseigenaren moeten een
uitkering krijgen
De Groninger Bodem Beweging heeft
commentaar aangeleverd op de keuze voor
het model en op de onderliggende keuzes
voor het gebied en voor de beoordeling van de
waardedalingen per postcode. De GBB heeft
geadviseerd een opt-out in te bouwen: een
eigenaar moet desgewenst in de gelegenheid
worden gesteld een grotere waardedaling aan
te tonen dan uit het model komt. Daarnaast
zegt de commissie in haar concept dat er al
volledige kwijting is verleend als de eigenaar
inmiddels een bedrag van de NAM heeft gehad.
Zo iemand mag dus volgens de commissie niks
meer krijgen. Dat is voor de Groninger Bodem
Beweging onaanvaardbaar. Immers, als iemand
een paar jaar geleden in Loppersum zijn huis
moest verkopen, leed hij of zij een groot verlies,
vaak een heel groot verlies. De vergoeding
die de NAM dan uitkeerde op basis van haar
eigen waarderegeling, was niet meer dan een
fooi, een schijntje. Die vergoeding kwam zelfs
niet in de buurt van het werkelijke verlies.
De Groninger Bodem Beweging vindt dan ook
dat iedereen die tussen het moment van de
beving bij Huizinge en 1 januari 2020 eigenaar
was van een woning, een uitkering uit de
waardedalingsregeling moet krijgen (naar rato

-o
 nder de drive om nog maar een vleugje
energie in de samenleving te stoppen;
-e
 n vooral: onder het vertrouwen in de overheid, in de democratie.

tische oplossing van een probleem dat ze niet
kon overzien, gebaseerd op totaal gebrek aan
kennis van (oor)zaken en gevolgen.

Wordt dat goed gemaakt met € 1,15 miljard
voor spiegels en kralen voor de regio?
Nee, natuurlijk niet.

Het effect van de gekozen aanpak is dat mensen jaren (hebben) moeten leven met grootse
beloften van een versterkingsoperatie. Beloften die niet werden/worden waargemaakt,
maar die de komende jaren wél een hele regio
en hele dorpsgemeenschappen verdeeld achterlaten. Sommige dorpen zijn voor de helft
vervangen, gerestaureerd, gerenoveerd; andere dorpen liggen er deplorabel bij; In sommige
straten is de helft van het aantal woningen
vervangen of versterkt; aan de rest wordt
niets meer gedaan; Sommige mensen wonen
straks in een energiezuinig, eigentijds ‘paleis’; andere in een ‘krot’ waarvan het (groot-)
onderhoud door versterkingsverwachtingen is
vooruitgeschoven; Sommige huurders wonen
in oude woningen met een nieuwe schil; andere in nieuwe woningen, maar ontdaan van de
eigen investeringen in hun vorige woning.

Pas als wij weer veilig zijn en de controle terug hebben over ons eigen leven en zicht hebben op een gemeenschappelijke toekomst,
pas dán is er een kans dat het vertrouwen
terugkeert. De overheid zal zich daarom nog
jarenlang moeten inspannen om gevolgen van
dit “overheidsfalen van on-Nederlandse proporties” te herstellen. Ook na het dichtdraaien van de gaskranen in Groningen.

Tijdbom
Al die mensen in Groningen moeten de komende jaren verder met elkaar, maar zijn in het
hele proces tegenover elkaar komen te staan.
Er tikt een tijdbom onder de regio
- onder de sociale structuur, vriendschappen,
huwelijken wellicht;
- onder de gezondheid van velen die òf hun
ellende verdringen, òf onverzettelijk blijven
zwijgen en ontkennen, òf alsnog zijn bezweken onder kafkaiaanse procedures;

van de tijd dat hij of zij het huis in die periode
in eigendom had). Als zo iemand eerder al een
bedrag van de NAM heeft ontvangen, wordt dat
op de uitkering in mindering gebracht.
Belast de Groninger niet met
ellenlange procedures
Ook vindt de GBB dat er niet weer een
systeem opgetuigd moet worden, met
aanvraagformulieren en lange, ingewikkelde
processen. Dat is niet nodig. De overheid
weet immers wie de woningeigenaren zijn en
zijn geweest sinds de beving van Huizinge
op 16 augustus 2012 (deze gegevens staan
in het kadaster) en de overheid stelt zelf de
WOZ-waarde vast (de gemeenten doen dat).
De overheid kan dus zelf de vergoedingen
vaststellen en uitkeren. Houd het simpel.
Belast de Groningers niet verder met ellenlange
procedures, maar compenseer hen met een
rechtvaardige waardedalingsregeling!

Expositie Groningse Beelden
Bewegen in provinciehuis
Ter ere van haar tienjarig bestaan houdt de
GBB een fotowedstrijd: Groningse Beelden
Bewegen (GBB). Op 15 november maakt
de vakjury de winnaars bekend in het
provinciehuis. De jury bestaat uit fotografen
Reyer Boxem, Erik Slot, Linda Heidema
en fotodocent Sabina Theijs. Vanaf 15
november t/m kerst kun je iedere werkdag
van 9 – 16.00 uur de foto’s bekijken in het
provinciehuis aan het Martinikerkhof 12
te Groningen. Wil je meedoen met de wedstrijd? Stuur je foto van Groningen t/m 6
november naar: foto@groninger-bodem-beweging.nl Voor meer informatie: www.groninger-bodem-beweging.nl/fotowedstrijd

Hoe?
Niet alleen met geld, maar vooral door houding en door daden. Door te ondersteunen
in plaats van te dicteren. Door vertrouwen te
géven in plaats van wantrouwen te stoken.
Pas dán is er een kans dat op lange termijn
de immense schade aan personen en aan de
samenleving wordt gecompenseerd en teniet
wordt gedaan.
Dat gaat zeker nog een generatie duren. De
“echo van een ramp in slow motion.”
Is dat pessimistisch? Nee, meer realistisch.
Maar we komen er uit! Omdat Groningen een
prachtige provincie is, met prachtige dorpen
en stoere mensen die er met z’n allen iets
van maken, met de blik op de toekomst!
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Mijnbouwschade?
EXPERTISE BV

Mijnbouwschade?
Laat u bijstaan!

EXPERTISE BV

Laat u bijstaan!

Wat kunnen we voor u betekenen?

• Een contra-expertiserapport opstellen
• Opstellen zienswijze / bezwaarschrift TCMG
Wat
kunnen we
voor
u betekenen?
• Begeleiding
tijdens
schade-opname
TCMG
• Een
contra-expertiserapport
Deskundige
beoordeling vanopstellen
herstelwijze
• Opstellen
/ bezwaarschrift
TCMG
Advies en zienswijze
begeleiding
bij bouwkundig
versterken
• Begeleiding
tijdens
schade-opname TCMG
Een nulmeting
uitvoeren
• Deskundige beoordeling van herstelwijze
• Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
• Een nulmeting uitvoeren

Kenmerken Vergnes Expertise

• Wij komen op voor uw belangen
• Vakkundige schadeopname
Kenmerken
Vergnes Expertise
• Onafhankelijk
• Objectieve
Wij komen op
voor uw belangen
bouwkundige
ingenieurs
• Ruime
Vakkundige
schadeopname
ervaring
met mijnbouwschades
• (o.a.
Onafhankelijk
gaswinningsschade)
• Objectieve bouwkundige ingenieurs
• Ruime ervaring met mijnbouwschades
(o.a. gaswinningsschade)

Wij zijn het regionale expertisebureau dat opkomt voor de belangen van
iedereen die getroffen is door mijnbouwschade. Vergnes Expertise heeft
jarenlange ervaring in de schade-expertisebranche. Onze insteek is dat de
Wij
zijnvolledig
het regionale
expertisebureau
dat opkomt
voor
van
schade
en duurzaam
wordt hersteld
op kosten
vande
de belangen
veroorzaker.
iedereen die getroffen is door mijnbouwschade. Vergnes Expertise heeft
jarenlange ervaring in de schade-expertisebranche. Onze insteek is dat de
schade volledig en duurzaam wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

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

Aangesloten bij
de kamer van

info@vergnes-expertise.nl
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen
www.vergnes-expertise.nl

Aangesloten bij
de kamer van

0594-767004

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen
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Warmere vloer, meer comfort
en gezondere woning
Subsidie verhoogd
TONZON VLOERISOLATIE, ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling aan de onderkant.
Andere soorten isolatie (zoals het in de nieuwbouw gebruikte EPS) beperken
wel het warmteverlies door geleiding maar stralen de doorgelaten warmte
aan de onderkant gewoon uit. Zo lekt 24 uur per dag warmte aan de
onderkant weg, waardoor zelfs nieuwbouwwoningen met vloerverwarming
nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke TONZON Thermoskussen
reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul.
De vloer wordt sneller warm en de vloertemperatuur is hoger bij een lagere
luchttemperatuur. Zo heeft u meer comfort met minder energieverbruik.
TONZON Vloerisolatie zorgt ook bij nieuwere
woningen nog voor een stijging van het wooncomfort,
een lagere gasrekening en minder vocht in huis.
SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en soms
ronduit ongezond. Door onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de
kruipruimte de woning ingezogen en dat vocht moet door ventilatie weer
worden afgevoerd. Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig
mogelijk van gebruiken. TONZON Bodemfolie stopt de verdamping van
vocht uit de bodem, remt het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo
voor een schone, drogere kruipruimte. Dit is misschien wel de meest
duurzame maatregel voor veel Nederlandse woningen. In de gebruiksfase
biedt het talloze voordelen waaronder energiebesparing.
De TONZON Bodemfolie is volledig recyclebaar.

De subsidie voor vloerisolatie is fors
verhoogd, van € 5,- naar € 7,- per
m2. Hiermee geeft de regering aan
dat vloerisolatie belangrijker is dan
in het verleden werd aangenomen.
Permanente afkoeling via de vloer
is niet comfortabel, een oorzaak van
vocht- en schimmelproblemen en
verantwoordelijk voor een te hoog
gasverbruik. Al bijna 40 jaar biedt
TONZON hiervoor de beste oplossing voor een faire prijs. Vraag nu
een vrijblijvende offerte aan zodat u
precies weet waar u aan toe bent.
Kijk of u in aanmerking komt voor
SEEH op tonzon.nl/subsidie
Thermoskussens

Bodemfolie

Inventieve oplossingen
Naast de meest klimaatefficiënte
vloerisolatie ter wereld heeft
TONZON nog andere inventieve
oplossingen waarmee u uw voordeel
kunt doen. Speciale folies waarmee
u warmtestraling kunt beperken
zoals bijvoorbeeld de trefzekere
radiatorfolie die onzichtbaar zijn
werk doet op de achterkant van de
radiator (dus niet op de muur).
Voordelige warmtepanelen die
gericht en efficiënt warmte naar één
kant stralen. Kijk eens op TONZON.
nl en ontdek hoe wij voor u het
wonen comfortabeler, gezonder en
energiezuiniger kunnen maken.
Informatie over onze producten:
tonzon.nl of bel 053 - 433 23 91

