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Voorwoord van de voorzi t ter
Beste leden,
 

In de afgelopen twee weken hebben we twee persberichten doen uitgaan. 
De eerste bevatte een open brief aan Rutte waarin werd gewezen op het klaarblijkelijk negeren
van de crisis in Groningen als we zien hoeveel daadkracht het Rijk ten toon spreid bij de
bestrijding van de coronacrisis. Geen kritiek op het coronabeleid, wel op het gebrek aan urgentie
waarmee de versterking in Groningen wordt aangepakt.

Het tweede persbericht had betrekking op het acht jaar negeren van de problemen van kleine
ondernemers in dit gebied. Veel MKBers lijden vermogensschade, zoals de waardedaling van
bedrijfspanden en omzetderving doordat ze bijvoorbeeld wegens schadeherstel, stutten of
versterking een poos moeten sluiten. Verkoop van het bedrijf eindigt meestal in een hoge
verliespost. 

Het negeren van de problemen van het MKB onderstreept nog eens de brief aan Rutte.

Zoveel is duidelijk: de Groningers zijn door het Rijk in de steek gelaten. Dat is geen nieuws, we
waren er acht jaar getuige van.

Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging

https://mailchi.mp/916ebb9624a6/gbb-nieuwsbrief-mei-2018?e=031e03f2c4
https://mailchi.mp/de2e1c4d1f12/gbb-nieuwsbrief-85-mei-2020?e=031e03f2c4
https://mailchi.mp/6efa7cc61486/nieuwsbrief-groninger-bodem-beweging-april-2018?e=031e03f2c4
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Versterking

Gemeentelijke plannen voor 2020
De zeven gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-
Groningen en Oldambt) hebben in het eerste kwartaal hun Plan van Aanpak 2020 opgesteld. 
De gemeenten zijn de opdrachtgevers van de NCG. In april zijn de meeste in de raad vastgesteld.
De laatste gemeentelijke plannen (Delfzijl en Groningen) worden 27 en 28 mei behandeld in de
gemeenteraden.
In de vorige nieuwsbrief hebben we de vindplaatsen op internet vermeld. Het Plan van Aanpak
van de gemeente Delfzijl is inmiddels ook verschenen:
http://www.pvaversterkendelfzijl.nl/nl_NL/19646/269349/home.html
(rechtsboven als pdf te downloaden)
Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl schrijft in zijn inleiding: "De busjes zijn in 2019 niet
gaan rijden. Er was te weinig capaciteit voor het beoordelen van woningen. Pas in 2020 kunnen
we het programma uitvoeren dat wij voor 2019 voor ogen hadden. Dat is een bittere constatering.
[..]
Ik hoop dat de versnellingsmaatregelen die we hebben afgesproken, de vaart erin brengen,
maar dat gaan we in 2020 nog maar mondjesmaat merken. Versnelling is echt noodzakelijk.
Daar hebben onze inwoners recht op, ze verkeren al veel te lang in onzekerheid."

Hoe loopt de versterkingsoperatie van de NCG?
een aanzet tot analyse
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is de uitvoeringsorganisatie voor het versterkings-
programma. De scope is 26.272 adressen (let op: een adres is niet hetzelfde als een pand). 
Dat zijn alle adressen die in beeld zijn in voor de versterkingsoperatie. De bijbehorende panden
doorlopen fasen: eerst worden ze opgenomen (vroeger heette dat: geïnspecteerd), daarna
beoordeeld, daarna wordt er een uitvoeringsproject van gemaakt, en daarna is het klaar, en is
het pand versterkt. 

Hoe voortvarend loopt de operatie? Daarvoor bekijken we eerst deze stand van zaken:

Onderhanden werk NCG per 31 maart 2020, ingedeeld naar gemeente

 Totale scope Opname Beoordeling Project
vastgesteld

Uitvoering
voltooid

 Appingedam 5.028 3.658 2.046 552 125
 Delfzijl 5.487 3.684 1.691 210 167
 Groningen 4.942 1.956 1.046 439 324
 Het Hogeland 2.348 1.969 987 70 39
 Loppersum 4.857 3.040 1.773 558 354
 Midden-Groningen 3.126 1.380 575 110 16
 Oldambt 484 43 2 1 1
 Totaal      26.272 15.730 8.120 1.940 1.026

http://www.pvaversterkendelfzijl.nl/nl_NL/19646/269349/home.html


Bron: NCG. Zie voor het actuele dashboard:https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-
ons/cijfers

Wanneer we deze cijfers vergelijken met de cijfers per 31 december 2019, dan kunnen we de
productie over het 1ekwartaal 2020 afleiden. Die productie blijkt dan de volgende te zijn geweest:

Realisatie NCG 1e kwartaal 2020, ingedeeld naar gemeente

 Totale scope Opname Beoordeling Project
vastgesteld

Uitvoering
voltooid

 Appingedam 5028 50 83 34 1
 Delfzijl 5487 215 267 0 0
 Groningen 4942 1 35 0 0
 Het Hogeland 2348 25 34 0 0
 Loppersum 4857 16 63 3 2
 Midden-Groningen 3126 24 107 0 0
 Oldambt 484 23 1 0 0
 Totaal      26272 384 590 37 3

Er zijn welgeteld 3 huizen versterkt in een heel kwartaal! 

Desgevraagd door RTV Noord gaf de directeur van het NCG, Peter Spijkerman, echter aan dat
deze cijfers niet juist zijn. Er zouden 11 huizen versterkt zijn.
Dat leidde dan weer tot vragen in de Tweede Kamer:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/beantwoording-kamervragen-
over-het-bericht-ncg-levert-in-afgelopen-drie-maanden-elf-versterkte-huizen-op

De NCG heeft aangekondigd in het jaar 2020 zowel 4.000 opnames als 4.000 beoordelingen te
gaan doen. Je zou dus denken, dat zijn er 1.000 elk per kwartaal. Wanneer we echter kijken naar
de werkelijke productie in het eerste kwartaal zijn dat er respectievelijk 384 en 590. Dat lijkt dus

ver achter te blijven bij de ambitie.
Ook hier vroeg RTV Noord naar de oorzaak. Peter Spijkerman gaf aan dat door de coronacrisis
167 opnames afgezegd zijn. Maar even nadenken, de coronamaatregelen begonnen toch 15
maart? En een kwartaal heeft toch 13 weken? Dus in 11 weken zijn 384 opnames uitgevoerd en
in de 2 weken na 15 maart zijn er 167 opnames afgezegd? Een weinig aannemelijke verklaring…

Alles op alles
Het standaardantwoord op de vragen in de Tweede Kamer is dat de NCG “alles op alles" zet:
’Omdat de versterking een veiligheidsoperatie is, wordt ook tijdens de coronacrisis alles op alles
gezet om het versterkingsproces zoveel mogelijk doorgang te laten vinden’.

Het versnellingsteam
Dat moet sneller, concludeerden de bestuurders van Rijk (BZK, EZK), provincie en gemeenten,
verenigd in het BOG (Bestuurlijk Overleg Groningen) eerder al op 5 juni 2019 en ze stelden een
Versnellingsteam in. Dat Versnellingsteam heeft, op 23 januari 2020, haar “versnellingspakket”
gepresenteerd. Dit pakket is door het BOG op 23 januari 2020 vastgesteld.
Waar blijven de resultaten?
In de productie van de NCG in het eerste kwartaal is nog geen enkele versnelling te bespeuren.

Terugblik op de ‘on hold’ switch in 2018
De versterkingsoperatie is al in 2016 begonnen door de toenmalige NCG, Hans Alders. Hij werkte
destijds gebiedsgericht (van binnen naar buiten, van rij naar vrij).
Begin 2018 is echter door Eric Wiebes, zoals bekend, de hele versterkingsoperatie ‘on hold
gezet’. Eric Wiebes volgde daarna het advies van de Mijnraad van 29 juni 2018. De Mijnraad
omarmde de HRA van de NAM en focuste op de versterking van de bijna 1.500 panden (1.600
adressen) met een hoog risicoprofiel die de NAM aanwees, de zogenaamde P50-panden.
Deze moesten met de hoogste prioriteit versterkt worden.
Dat uitgangspunt werd de basis voor een complete reorganisatie van de versterkingsoperatie, die
zich de rest van 2018 en ook het hele jaar 2019 voltrok.
De versterkingsoperatie werd ‘omgebouwd’ van gebiedsgericht naar risicogericht.

Al ras bleek echter dat de lijst van 1.500 panden (1.600 adressen) niet volledig was. Een
naastgelegen identiek pand was niet meegenomen, bijvoorbeeld. En zo ontbrak er nog het een en
ander. De P50-lijst werd ‘verrijkt’, en zo ontstond er al in 2018 een lijst met 2.526 adressen.
Nadat eind 2018 de gemeenten met deze panden verder gingen vond nogmaals een verrijking
plaats, en sinds 2019 bevat de lijst 3.417 adressen.

Onderhanden werk NCG per 31 maart 2020, ingedeeld naar risicoprofiel

 Totale scope Opname Beoordeling Project
vastgesteld

Uitvoering
voltooid

 Verhoogd 3.417 2.928 2.037 560 192
 Licht verhoogd 13.225 5.117 1.828 359 101
 Normaal 9.630 7.685 4.255 1.021 733
 Totaal      26.272 15.730 8.120 1.940 1.026

Bedenk wel: halverwege 2018 werd geroepen: de hele zaak moet overhoop, de P50-panden
(verhoogd risicoprofiel) moeten direct, met voorrang! En bedenk ook: het jaar met de hoogste
seismische dreiging was 2019. 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/cijfers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-ncg-levert-in-afgelopen-drie-maanden-elf-versterkte-huizen-op


seismische dreiging was 2019. 
En kijk dan nu wat er van terecht gekomen is!
Van de 3.417 meest prioritaire adressen zijn per 31 maart 2020 (bijna 2 jaar na dato) er welgeteld
192 versterkt. En daarbij kan ook nog bedacht worden dat ruim een derde van deze 192 adressen
al van voor 2018 stammen; ze zijn al door Hans Alders gestart.

Winstwaarschuwing; de NPR 9998: 2020 komt eraan!
De volgende hobbel doemt alweer op in het pad van de versterkingsoperatie voor ons.
In maart 2020 bleek immers uit de HRA van de NAM dat de seismische dreiging inmiddels sterk is
afgenomen (vooral door de daling van de gasproductie), er zijn volgens de NAM geen panden
meer die niet aan de veiligheidsnorm voldoen.
Op dat HRA-model gaat ook de KNMI haar dreigingskaart baseren. En die dreigingskaart is weer
van belang voor de nieuwe bouwkundige norm, die 1 juli verwacht wordt, de NPR 9998: 2020. 
Met de NPR worden de bouwkundige maatregelen vastgesteld om een huis te versterken. 
Het is zeker niet denkbeeldig dat volgens die nieuwe NPR na 1 juli een huis plots niet meer
versterkt hoeft te worden. Wat dan?

Column
ZIJN WIJ GRONINGERS “DE REST”?

We zien onze premier tegenwoordig wekelijks tijdens de coronapersconferenties. En eerlijk is
eerlijk, hij komt daadkrachtig en gedecideerd over. Het kabinet luistert goed naar de
wetenschappers en deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) en neemt bijna
1-op-1 de adviezen over, want “Volksgezondheid eerst en dan de rest!”

Dit zet ons Groningers toch wel aan het denken. We krabben ons twee keer achter de oren en
denken aan alle rapporten en adviezen die al zijn geschreven door wetenschappers en
deskundigen op het gebied van de aardbevingsproblematiek in relatie tot de gezondheid van de
Groningers.

Onderzoeken tonen gezondheidsproblemen Groningers aan
Gronings Perspectief doet al sinds 2016 onderzoek naar de aardbevingsproblematiek.
Uit meerdere onderzoeken komt kristalhelder naar voren dat de ramp in slow motion in Groningen
een ontzettend grote weerslag heeft op de fysieke en geestelijke gezondheid van Groningers.
Gevoelens van onveiligheid. De overlast van steeds opnieuw weer schade moeten melden en de
bureaucratische molen die daarbij gaat draaien. En dan vaak ook nog de financiële vergoeding
moeten aanvechten. Huizen die onder water staan vanwege de waardedaling leiden tot financiële
problemen, welke weer tot stress en woede leiden. Die stress zorgt voor gezondheidsproblemen,
met soms psychische problemen tot gevolg.

Nu hebben we het nog niet eens gehad over onze kinderen, waar ook een onderzoek naar is
gedaan. Onze kinderen, de toekomst van deze regio en ook van Nederland, hebben in sommige
gevallen last van nachtmerries, zindelijkheidsproblemen, concentratieproblemen, boosheid en
psychosomatische klachten, zoals buik en hoofdpijn. Citaat van DR. Elianne Zijlstra, universitair
docent en hoofdonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG):

“Ik had wel verwacht dat sommige kinderen last van de aardbevingen zouden hebben, maar niet
dat de gaswinningsproblematiek zo diep ingrijpt in hun levens en dat ze geen vertrouwen hebben
in de overheid.”

En toch, het lijkt alsof dit allemaal niet belangrijk is voor politiek Den Haag.

Wetenschappelijke aanbevelingen
In de rapporten staan aanbevelingen over hoe de overheid de Groningers een veilig en vooral
gezond bestaan kan geven. Wat is dan de reden dat het kabinet deze aanbevelingen rondom de
volksgezondheid en veiligheid in Groningen aan hun laars lapt? Waarom luistert men naar
modellen die voornamelijk met data van één van de grootste belanghebbende partijen – de NAM
– zijn ontwikkeld? Dit alles is niet van de laatste paar weken…. Deze kop-in-het-zand, oftewel
struisvogelpolitiek is al van vele jaren. Waar blijft de daadkracht en gedecideerd handelen van de
premier in dit grote dossier?

De vreselijke coronacrisis doet heel Nederland nadenken. Nadenken over de toekomst, hoe nu
verder. Het zet ons ook aan het denken: doen wij Groningers er wel toe, of is het oh zo
belangrijke gas onder onze voeten het enige wat Groningen op de kaart zet in politiek Den Haag?

Of zijn wij Groningers “de rest?” We mogen toch hopen van niet…..

Schade

IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
De Tweede Kamer heeft op 21 januari de Tijdelijke Wet Groningen (TWG) goedgekeurd, de



Eerste Kamer op 4 februari. Met de TWG wordt het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
opgericht. Dat gaat behalve fysieke schade aan panden (wat nu de TCMG afhandelt) ook de
andere vormen van schade uitvoeren, dus : 

de waardedalingsregeling
de regeling voor immateriële schade
vermogensschade

Voor alle schadevormen geldt dat een aanvraag tot vergoeding wordt afgehandeld met een
besluit. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. En als het bezwaar niet gehonoreerd wordt is het
mogelijk vervolgens beroep in te stellen bij de bestuursrechter.
Nog een korte toelichting bij de schadesoort vermogensschade. Vermogensschade is materiële
schade waarbij het mogelijk is de schade in euro’s vast te stellen. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om een ondernemer die omzetderving leidt door de gaswinningsproblematiek. Ander
voorbeeld: als iemand ziek wordt als gevolg van de stress rond de gaswinning, en de nota van de
psycholoog wordt niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed, dan is die nota ook
vermogenschade. Vergoeding kan aangevraagd worden. De stress zelf kan bovendien aanleiding
zijn een aanvraag te doen voor vergoeding van immateriële schade.

Naar verwachting komt het IMG er op 1 juli 2020. De TCMG houdt dan op te bestaan, en gaat
over in het IMG. Door de coronacrisis is met name de inrichting van de ICT en de opbouw van de
organisatie wel een heel stuk lastiger worden; denk bijvoorbeeld ook aan het voeren van
sollicitatiegesprekken. 
Als de datum 1 juli 2020 niet gehaald wordt komt het IMG er pas op 1 januari 2021. Het IMG is
namelijk een zbo (een zelfstandig bestuursorgaan van de rijksoverheid). Deze kunnen wettelijk
alleen op 1 januari of 1 juli worden opgericht.

Mijnbouw
Open brief
Na de beving van 2.5 Zijldijk publiceerde de GBB op 3 mei een open brief aan Mark Rutte.

Minister-president Rutte,

De 18e en zwaarste beving in Groningen sinds de coronacrisis, schrikt u daar nog van?

Het advies “Blijf in deze tijd zoveel mogelijk in huis” is gericht op de veiligheid en gezondheid van
mensen. Op straat waart het virus rond en thuis ben je het veiligst.

Hier in Groningen heeft dit advies een dubbele lading. Hier moeten huizen worden versterkt
omdat deze niet veilig zijn vanwege de aardbevingen. Gedwongen thuiszitten geeft veel
Groningers daarom een dubbel gevoel van onveiligheid. Bovendien komt uit herhaaldelijk
wetenschappelijk onderzoek naar voren dat de ramp in slow motion die zich hier in Groningen
voltrekt, ernstige fysieke en mentale gevolgen met zich meebrengt. Vanwege het gevoel van
onveiligheid, het steeds opnieuw je recht moeten halen, schade moeten melden, etc. Mensen
gaan eraan onderdoor.

Het kabinet is druk bezig met het bestrijden van de pandemie. Miljarden worden in
no-time uit de kast getrokken. Een goede zaak: de gezondheid en veiligheid van de mensen is
prioriteit nummer 1 van dit kabinet. Maar is dat wel zo?

De daadkracht van het kabinet staat in schril contrast met haar beleid in Groningen, waar het ook
om veiligheid en gezondheid gaat. De onveiligheid in eigen huis in Groningen wordt nauwelijks
bestreden. Het is een voortdurend gevecht tussen regio en Den Haag om het geld. De versterking
van de huizen in Groningen zou in 2013 beginnen. We zijn 7 jaar verder en nog geen 4% van de
huizen is versterkt. In dit tempo zijn we hier nog minstens 100 jaar mee bezig. Is onveiligheid toch
acceptabel?

Het kabinet verwacht dat de bevingen ophouden. Dan hoeft versterking niet meer. Het probleem
lost zichzelf op. De rekenmodellen van de NAM en het KNMI lopen hierop vooruit. Het
overheidsbeleid is ook redelijk robuust: de nieuwe zwaardere beving van 2,5 op de schaal van
Richter gooit geen roet in het eten. Haar verantwoordelijkheid heeft het kabinet verstopt in
kansmodellen. Daarom hoeft u, premier Rutte, niet te schrikken van een nieuwe zware beving: die
past in het kansmodel.

Het beleid wordt kennelijk niet gestuurd door zorg over de Groningers maar door de zorg over de
kosten van de versterking.

Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

Tweede Kamer
Men verwacht op 27 mei een zogenaamd Notaoverleg over Mijnbouw Groningen in de Tweede
Kamer te houden.
Als mede input heeft de GBB daarom op 18 mei 2020 het volgende persbericht over de
problemen van het MKB verspreid; en ook aan de leden van de vaste kamercommissie doen
toekomen.



Waar blijft de steun voor het MKB in het Groningse aardbevingsgebied?

Het MKB in Nederland heeft het zwaar in coronatijd. Gelukkig ontwikkelt het Rijk
steunprogramma’s, zij het nog niet voldoende in alle sectoren. In Groningen komt de coronacrisis
voor het MKB bovenop een crisis in slow motion als gevolg van de aardbevingsproblematiek.
Deze wurgt sluipenderwijs de laatste 8 jaar een deel van de MKB-ondernemers. Tot op heden
hebben deze ondernemers hiervoor geen enkele bijzondere steun of compensatie gekregen.
Het wordt nu eens tijd!

Niet alleen bewoners hebben te lijden van schade als gevolg van de gaswinning, ook de kleine
ondernemers. In de loop der tijd is er een aantal regelingen voor bewoners gekomen en is de
situatie voor hen behoorlijk verbeterd. Echter, tot nu toe is het MKB steeds voor deze regelingen
uitgesloten. De redenen hiervoor zijn divers: te complex, te veel maatwerk, het valt (deels) onder
ondernemersrisico of men liet het gewoonweg liggen. Daarbovenop kan (indirecte) bevingschade
niet bij de bedrijfsverzekering worden geclaimd. 

Veel ondernemers voeren in Groningen een tweefrontenoorlog: ze moeten hun bedrijf in de lucht
houden en tegelijkertijd voeren ze een strijd tegen NAM en Rijk om een faire vergoeding te krijgen
voor aardbevingsschade. Deze schade neemt voor ondernemers verschillende vormen aan
(naast de ‘gewone’ scheuren in de panden):

Meer schade voor MKB’ers dan alleen aardbevingsschade 
Zo is de marktwaarde van veel bedrijfspanden behoorlijk gedaald. De oorzaak is vooral een
verslechtering van het vestigingsklimaat in Groningen. Hierdoor ontstaat ook minder ruimte voor
leningen bij de bank.

Daarnaast krijgen veel ondernemers te maken met forse omzetderving vanwege onderbreking
van bedrijfsactiviteiten bij schadeherstel of de versterking van bedrijfspanden. En ondertussen
moet het personeel wel worden doorbetaald. Daarna krijgt het bedrijf ook nog eens te maken met
opstartkosten. 

Bovendien moeten veel ondernemers deskundigen inschakelen: bij financiële problemen, bij
herinrichting of bij het claimen van schade door omzetderving en andere vormen van
vermogensschade. 

In winkelpanden en horeca zijn de uitbaters verantwoordelijk voor de veiligheid van de klanten.
Deze aansprakelijkheid wordt niet gedekt door bedrijfsverzekeringen. Is of lijkt de staat van het
pand zo slecht dat de klanten risico dreigen te lopen, dan heeft de ondernemer geen andere keus
dan het sluiten van de zaak. Gedwongen verkoop bij faillissement, door alle problemen door de
gaswinning, kan een enorme strop betekenen, bijvoorbeeld door de waardedaling van het
onroerend goed dan wel door de imagoschade van het gebied.
Daarom is het nu noodzaak dat bij de oprichting van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) ook regelingen voor MKB’ers worden opgetuigd.

Zie ook de notitie met door de MKB-werkgroep van de GBB verzamelde elementen op de site van
de GBB: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/waar-blijft-de-steun-voor-het-mkb-in-
het-groningse-aardbevingsgebied/

Zojuist  verschenen
Gronings Perspectief
De TCMG heeft het onderzoeksteam van Gronings Perspectief gevraag te onderzoeken waarom
ze (sinds de zomer van 2019) wekelijks meer schademeldingen binnen krijgt. Het aantal
meldingen ligt nu per week op het niveau 700 tot 900. Gronings Perspectief heeft haar rapport
gepubliceerd. 
Zie hier: https://www.groningsperspectief.nl/door-schade-wijzer/
Een interessant rapport, maar een helder antwoord op de vraagstelling van de TCMG wordt niet
gegeven.

Op de agenda

GBB-krant, 24 juni (vooraankondiging)
De volgende GBB-krant, nummer 14, komt eraan! Naar verwachting zal de krant woensdag 24
juni op de mat vallen bij 125.000 huishoudens in het gaswinningsgebied.
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Fakkel voor Groningen
Na de beving van 2.5 Zijldijk stuurde de GBB op 2 mei alle leden de oproep een digitaal
fakkelsignaal aan Den Haag af te geven. Zie 
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/oproep-digitaal-fakkelsignaal-naar-den-haag/
Dat kan nog steeds. Gebruik je geen sociale media? Geef het dan door aan wél gebruikers van
sociale media. Of print de poster. Hang 'm voor het raam.
Of stuur 'm naar Mark Rutte, p/a Ministerie van Algemene Zaken, Binnenhof 19, 2513 AA  Den
Haag

GBB

Twitteraccount GBB nog steeds onbereikbaar
Door een fout heeft Twitter het account van de GBB geblokkeerd. We werken hard aan een
oplossing. Volg ondertussen: @GBBGroningen het tijdelijke account van GBB. 
 
Korte verklarende lijst (bij deze nieuwsbrief), met de belangrijkste termen.
Wie doet wat?
 
 Betekenis Waarvoor Bijzonderheid

 HRA  Hazard en Risk

 Assessment

 risicomodel dat de NAM

 elk jaar in maart draait

 ongeschikt om iets over
 de veiligheid van het huis

 te zeggen

 NAM  Nederlandse Aardolie
 Maatschappij  wint het gas  

 NCG  Nationaal Coördinator
 Groningen  voor versterking  

 NPR  Nederlandse Praktijk
 Richtlijn

 om te beoordelen of een
 huis aardbevingsbestendig
 is

 een van de richtlijnen van
 het NEN-instituut; dit
 betreft de NPR 9998

 TCMG
 Tijdelijke Commissie
 Mijnbouwschade
 Groningen

 voor schade aan het huis  tot 1 juli 2020

 IMG  Instituut Mijnbouwschade
 Groningen

 voor schade aan het huis
 en ook:
vermogensschade,
 waardedaling huis en
 immateriële schade

 vanaf 1 juli 2020

 Stut-en-  
 Steun   voor ondersteuning van de

 bewoner  

 

Contact  GBB  M a i l c o n t a c t  h e e f t  d e  v o o r k e u r.  

Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl

Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen:
op maandag van 14:00 tot 16:00 uur, en

op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur
op telefoonnummer 06 2161 5080. 

Indien gewenst is het dan ook mogelijk om een afspraak te maken voor een
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uitgebreider gesprek op het kantoor van de Groninger Bodem Beweging.
Het kantoor- en postadres is Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum.

NB De pers kan bellen naar 06 1726 8247. 
NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versterking en regelingen

is er Stut-en-Steun,
Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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