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Immateriële schadevergoeding 

Het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG) gaat binnenkort de
regeling voor immateriële schade
openstellen. In juni is een proef
begonnen met enkele honderden
bewoners. Het is op dit moment nog
niet mogelijk om de vergoeding aan te
vragen. Wanneer de regeling wordt
opengesteld zullen we in het GBB
bulletin en op onze website meer
aandacht aan dit onderwerp besteden.
In hoofdlijnen heeft het IMG de regeling
alvast bekend gemaakt. Je kunt
er hier meer over lezen. 

Podcast over de gevolgen van de
gaswinning in Groningen

Coert Fossen, bestuurslid van de GBB,
stond onlangs samen met Susan Top
van het Groninger Gasberaad OOGTV
te woord voor een podcast over de
gevolgen van gaswinning in Groningen.
In iets minder dan een uur lichten zij
toe hoe het er momenteel voorstaat
met de schadeafhandelingen en de
versterkingsoperatie. Ook wordt
uitgelegd hoe de problemen door de
verschillende instanties aangevlogen
worden. Je kunt de podcast
hier terugluisteren. 

Subsidie voor woningverbetering voor huiseigenaren in het
versterkingsprogramma van NCG

Vanaf 1 juni kunnen de eerste eigenaren waarvan de woning of een ander gebouw opge-
nomen is in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
subsidie aanvragen voor verduurzaming en verbetering van hun woning of gebouw. 
Het gaat om een subsidie van maximaal € 17.000 die eigenaren bijvoorbeeld kunnen
besteden aan onderhoud, een uitbouw of zonnepanelen. Huiseigenaren kunnen met een
begroting of offertes hier een voorschot aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN). SNN neemt de aanvragen dan binnen acht weken in behandeling.
De eigenaar moet de maatregelen vervolgens binnen drie jaar treffen. 
 
De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gebouwen in het versterkingsprogramma die
over het algemeen nog geen beoordeling hebben gehad. Ook huiseigenaren die eerder wél
een versterkingsadvies hebben ontvangen, maar kiezen voor een nieuwe beoordeling
volgens de laatste veiligheidsnorm, kunnen aanspraak maken op subsidie. Volgende
maand wordt er eveneens een subsidie voor verduurzaming en verbetering voor
woningeigenaren die buiten het versterkingsprogramma vallen (maar in gaswinningsgebied
wonen) opengesteld. 
 
De overheid heeft in een ‘beslisboom’ inzichtelijk proberen te maken wie recht heeft op
(welke) subsidie. Je kunt hier de beslisboom raadplegen.

Beroep tegen gasbesluit 2020-2021
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Op 1 juni diende het beroep tegen het Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020-
2021 bij de Raad van State in Den Haag. De GBB had, net als zes andere partijen, beroep
aangetekend tegen het besluit van de minister van EZK om de gaswinning in het gasjaar
2020-2021 vast te stellen op 8,1 miljard kubieke meter. De belangrijkste bezwaren van de
GBB tegen het besluit zijn samengevat: het besluit is onzorgvuldig genomen, de versterking
is nog steeds niet goed op gang gekomen, ook dit keer gaat de leveringszekerheid weer
vóór de veiligheid van de Groningers en, tot slot, de sluiting van twee productielocaties is
niet definitief geregeld in het besluit. De Staatsraden bevroegen de partijen die beroep
hadden aangetekend kritisch en namen daarvoor ruim de tijd. Jewan de Goede, de
advocaat die namens de GBB optrad, kreeg ruimschoots de gelegenheid om de bezwaren
toe te lichten. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Nationale Ombudsman op bezoek

Op dit moment is de Onafhankelijk Raadsman het aanspreekpunt voor Groningers met
klachten over de gevolgen van de gaswinning. De Nationale Ombudsman gaat aan het eind
van dit jaar die taak van de Onafhankelijk Raadsman overnemen. Ter voorbereiding op de
overgang brachten Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, en zijn medewerkers
deze week een driedaags bezoek aan het gaswinningsgebied. Ze voerden onder meer
gesprekken met meerdere bewoners en met de Onafhankelijk Raadsman, Leendert
Klaassen. Ook spraken ze met bestuursleden van de GBB. 
De GBB benadrukte in het gesprek dat de versterkingsoperatie van de NCG nog
allesbehalve vlot loopt, en dat de schadeafhandeling bedreigd wordt door nieuw beleid van
het IMG. De bewoner blijft ondertussen wachten in onzekerheid. Alleen op papier staat ‘de
bewoner centraal’, aldus de GBB. De GBB wees ook op de rol van de vele honderden
experts die ingehuurd zijn door NCG en IMG. Deze experts hebben de eigen broodwinning
soms hoger in het vaandel staan dan het belang van de gedupeerde.
Reinier van Zutphen gaf aan zich volledig bewust te zijn van de problematiek, en van de
grote impact die het heeft op het dagelijkse leven van de Groningers in het gebied. 
Om zich verder op de hoogte te stellen bracht hij ook een bezoek aan Stut-en-Steun.
Stut-en-Steun is het onafhankelijk bewonerssteunpunt, opgericht door de Groninger Bodem
Beweging en het Groninger Gasberaad. Iedereen kan er voor gratis en onafhankelijke
ondersteuning terecht. De Nationale Ombudsman toonde zich onder de indruk van het werk
van Stut-en-Steun.  
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GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl

welkom@stutensteun.nl
050 211 2044
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