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De Statenfractie
van Groninger
Belang

is op zoek naar een :
Fractieondersteuner
voor 6-8 uur/per week

Wat ga jij doen?
Als fractieondersteuner ondersteun jij de Statenleden van Groninger Belang in hun dagelijkse
functioneren, doe je verslaglegging van de fractievergaderingen en – bijeenkomsten, denk
en werk je mee aan (communicatie-)strategieën, adviseer je de Statenleden gevraagd én
ongevraagd en help je mee Groninger Belang goed te positioneren in de Provinciale Staten
én in de Groninger samenleving.

Wat kan jij verwachten?
Wij bieden jou een dienstverband op basis van payroll en de daarvoor geldende caovoorwaarden. Daarnaast mag je gebruik maken van de fractiekamer in het provinciehuis van
Groningen, nabij het Groninger stadscentrum en krijg je de beschikking over een iPad om jou
goed te ondersteunen in jouw werkzaamheden.

Enthousiast geworden?

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

Ben jij die enthousiaste fractieondersteuner met een groot hart voor (lokale) politiek
en wil jij met ons de uitdaging aangaan om Groningen een stukje mooier te maken voor álle
Groningers? Dan zien wij jouw motivatiebrief graag tegemoet vóór woensdag 14 juli 2021!
Jouw motivatie kan je per mail sturen naar fractievoorzitter Bram Schmaal via
a.schmaal@ps-provinciegroningen.nl. De sollicitatiegesprekken vinden begin augustus plaats.

Voor meer informatie kan je
telefonisch contact opnemen
met Bram Schmaal via:
06-22293908.

GRONINGERBELANG.NL
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‘Kop d’r veur’
Er komt meer activiteit in de versterkingsoperatie: het
aantal opnames en beoordelingen stijgt; de NCG krijgt
het drukker; de aannemers krijgen meer werk. Helaas
wordt tegelijkertijd duidelijk dat de uitkomsten over de
duur van de versterkingsoperatie keer op keer tegenvallen. De zogenaamde typologieaanpak had een versnelling
teweeg moeten brengen, maar zoals het nu lijkt, kost de
ontwikkeling van deze aanpak meer tijd dan dat het de
versterkingsoperatie verkort. Een schatting van 15 jaar
voor de voltooiing van de versterking is niet onrealistisch. Het betekent dat honderden, misschien
duizenden mensen nog tien jaar of langer moeten wachten tot hun huis is versterkt en ze eindelijk
weer door kunnen gaan met hun eigen leven.
Dit kan niet. Het beeld van een uitzichtloze situatie voor veel Groningers doemt op. Wat een
verdediging tegen de dreiging van aardbevingen had moeten zijn, is verworden tot een last die veel
Groningers jaren met zich mee moeten dragen.
Ik vind dat de betrokken ministers en lokale overheden helder en transparant aan bewoners de
situatie moeten uitleggen: eerlijk vertellen hoe de zaak er voor staat. De meeste bewoners in het
aardbevingsgebied weten niet waar ze aan toe zijn, laat staan wanneer.
In de tweede plaats moet de aansturing eenvoudiger worden met meer speelruimte en bevoegdheden voor de NCG. Dit betekent ook dat de wet over de versterking, die nu nog in behandeling is,
moet worden aangepast. In de derde plaats moet er op nationaal niveau meer bouwcapaciteit voor
Groningen worden gereserveerd. Het gebrek aan bouwcapaciteit wordt de belangrijkste bottleneck
voor de versterkingsoperatie. Daarom moet de versterking van bedreigde woningen de komende
jaren prioriteit krijgen in bouwend Nederland. Dit kan een nieuw kabinet bepalen en op goede
gronden verdedigen.
Kortom: er moet wat gebeuren. Uitzichtloosheid en nog langer durende onzekerheid accepteren
is geen optie. Groningers zijn geen sluitpost! Dus, zoals Liefke Munneke, onze onlangs overleden
medestrijdster, altijd zei: ‘Kop d’r veur!’
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: oktober 2021

Van de redactie

Bij wie kun je terecht?
De laatste tijd is er veel te horen en te lezen over de ‘bestuurscultuur’ in ons land,
over macht en (machteloze) tegenmacht. In Groningen weten we daar alles van.
Hoe je ondanks de mantra’s van ‘de mens centraal’, ‘snel en rechtvaardig’, steeds
weer vastloopt als je de schade aan je huis wilt herstellen, als je huis versterkt
moet worden.
Die nieuwe bestuurscultuur zal nog wel even op zich laten wachten. Want ondanks alle
mooie woorden vertikt het kabinet de nieuwe gaswet onverkort aan de Eerste Kamer voor te
leggen. Omdat twee voor Groningers belangrijke amendementen - over juridische ondersteuning en herstel in eigen hand - hen niet past.
In Groningen zelf gaven provincie en gemeente het slechte voorbeeld door de bewoners van
Oudeschip en omgeving te overvallen met uitbreidingsplannen voor de Eemshaven. Daarmee maak je als overheden van Toukomst een schaamlap.
De vraag blijft: als je geen kant op kunt, bij wie kun je dan terecht? Waar is die tegenmacht?
Het dichtstbij zijn en blijven de gemeenten met de door ons gekozen raadsleden. Wat kunnen die voor je betekenen? We stuurden alle raadsleden een korte vragenlijst. De respons
was teleurstellend. We spraken uitgebreid met een drietal raadsleden. Ook dat levert een
niet zo rooskleurig beeld op. Zeker als het gaat om het serieus betrekken door gemeenten
van hun eigen inwoners.
Dat de tegenmacht uiteindelijk van inwoners zelf moet komen, laten de interviews met Jelle
van der Knoop en Jan Munneke zien.
Wanneer zien gemeentelijke en andere overheden nu eens in, dat Groningen alleen maar
beter kan worden, als je het samen met je inwoners doet en met partijen als GBB en Gasberaad? Niet met mooie woorden, maar écht. Niet achteraf, maar vanaf het begin, niet door
alleen aan te horen, maar door goed te luisteren en daar naar te handelen.
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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
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Woonzorg
Nederland is een landelijke
woningcorporatie,
met woningen
Gieten
Gorredijk
Assen
Stadskanaal
Oosterwolde
voor 55-plussers
en mensen met eenRolde
beperking. We helpen u graag bij
het vinden van een geschikte woning.
Musselkanaal
Wonen, diensten en service
Ter Apel
Woonzorg Nederland biedt uBeilen
naast een comfortabele woning, ook
hoogwaardige diensten en een uitstekende service. Door de samenwerking met diverse zorginstellingen, kunnen er vaak aanvullende
diensten aangeboden worden. De bewonersconsulent is het eerste
aanspreekpunt Zij regelen de zaken omtrent verhuur van woningen.
Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 14
Ons woningaanbod in Groningen vindt u op
www.woonzorg.nl/groningen_eo groningen@woonzorg.nl

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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Macht en onmacht
Bestuurlijk is het bij ons goed geregeld - op papier. Dualisme moet er voor zorgen
dat ‘de macht’ niet te ver doorschiet. Kamer, provinciale staten en gemeenteraden
hebben het voor het zeggen (‘stellen kaders en controleren’). Kabinet, gedeputeerde
staten en burgemeesters en wethouders vormen het dagelijks bestuur (‘voeren uit’).
Elke coalitie heeft zijn oppositie. Beide zijn onontbeerlijk om tot de beste resultaten
voor iedereen te komen. Zo is er voldoende ‘tegenmacht’ beschikbaar om een gezond
evenwicht te bewaren, om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken.
De werkelijkheid is anders: coalitiepolitiek is machtspolitiek geworden. Kamer,
provinciale staten en gemeenteraden
staan bij voorbaat op achterstand. Zij

moeten het doen met een beperkte
griffie tegenover het uitgebreide ambtenarenapparaat waarover het dagelijks
bestuur beschikt.

Coalitiepartijen zijn altijd beter geïnformeerd dan oppositiepartijen.
Fractiediscipline zorgt ervoor dat binnen coalitiepartijen elke kritiek in de kiem gesmoord
kan worden. In de afgelopen kabinetsperiode was er maar één coalitiestem nodig om
het tij voor Groningen te keren. Dat gebeurde niet. Want die ene stem stemde meestal
mee met het coalitiestandpunt.
Balans zoek
De Groninger ondervindt als geen ander dat
de balans zoek is. Dat er nauwelijks meer
sprake is van tegenmacht. Dat de macht van
het geld regeert. Deze steeds grotere onmacht zorgt ervoor dat een snel, rechtvaar-

Interview:

Raadsleden: kruimeldieven van de democratie?
We vroegen de drie raadsleden naar hun
rol: Jimmy Dijk (SP) uit de stad Groningen,
Engel Modderman (VCP) uit de gemeente
Oldambt en Henk Bos (onafhankelijk)
uit de gemeente Midden-Groningen. Wat
kunnen zij betekenen voor gedupeerden?
Waar lopen zij tegen aan? Wat krijgen
zij voor elkaar? Wat moet anders? Alle
drie geboren in Groningen - alle drie in de
oppositie - met de rol van volksvertegenwoordiger op de eerste plaats.
Jimmy Dijk

De rol als volksvertegenwoordiger
Voor alle drie begint het bij de mensen zelf.
Jimmy Dijk: “Als er iets speelt gaan we erop
af. We gaan met de mensen in gesprek, proberen ze bij elkaar te krijgen om zo politieke
druk van onderop voor elkaar te krijgen.”
Engel Modderman: “Mensen verder helpen als
het niet duidelijk is waar ze heen moeten.”
Henk Bos: “Bewoners moeten veel meer
eigen regie krijgen.”
Voor Jimmy Dijk zijn de Hamplaats in Ten Boer
en de Jan Zijlstraat in Ten Post voorbeelden
dat je als raadslid iets kunt betekenen. Dat
gaat moeizaam. Het zijn uiteindelijk de verhalen van bewoners zelf die bestuurders in beweging kunnen krijgen.” Engel Modderman ziet
de gemeente harder lopen als je schrijnende
gevallen aankaart. Henk Bos pleit vurig voor
het stuur in handen van de mensen zelf. ‘Burgerparticipatie’ levert dan concrete resultaten
op: een beter tracé voor de verdubbeling van
de N33 bij Tjuchem, de aanleg van glasvezel
in Steendam.
Waar loop je tegen aan?
Tegelijkertijd is Henk Bos ook somber over
de positie van inwoners. Of beter gezegd
over de houding van bestuurders die zich
steeds meer lijken af te zetten tegen burgers of vertegenwoordigers daarvan. “Bij
de uitwerking worden gemeenteraden en
Groninger Bodem Beweging en Gasberaad
nauwelijks betrokken. Je krijgt niets te horen. En dan is er eindelijk een bijeenkomst
en dan mag je niets vragen. De positie van
burgers is enorm verslechterd. Het lijkt erop
dat bestuurders dat niet erg vinden, dan
hebben ze ook minder problemen.”
Engel Modderman: “Gemeenten nemen het
woord participatie in de mond als het om de

energietransitie gaat. En doen er vervolgens
niets mee.”

Engel Modderman

Het gebrek aan informatie is iets wat steeds
weer terugkomt in de gesprekken. Dat
maakt de rol als raadslid steeds lastiger.
Henk Bos: “Raadsleden worden de kruimeldieven van de democratie. Het bestuur laat
wat kruimels van de tafel vallen en daar
mag je het dan als raadslid mee doen.”
Kritiek binnen de gemeenteraad en tussen
gemeenteraad en gemeentebestuur wordt
steeds meer als negatief gezien. Jimmy Dijk:
“Als je er iets van zegt, dan krijg je terug: we
moeten wel de eenheid bewaren. Terwijl we
hetzelfde willen. Het zou betekenen dat je
geen kritiek meer zou mogen hebben. Terwijl
het vaak gaat om welke tactiek of strategie je
wilt bewandelen: achter gesloten deuren in bestuurskamers of samen met inwoners zodat
je een beter resultaat bereikt.” Henk Bos: “Op
het moment dat je kritisch bent, wordt dat in
Groningen gekwalificeerd als negatief. Ik ben
heel kritisch en heel positief. Ik sloof mij uit,
wil van alles. Misschien niet wat andere mensen willen. Maar dat is niet destructief, ik heb
alleen een andere mening. Door dat negatief
te noemen word je gewoon weggezet.”
Perspectief
Wil je echt iets bereiken voor Groningen dan
zou de bestuurlijke strategie anders moeten.
Jimmy Dijk: “Het is de taak van bestuurders niet van volksvertegenwoordigers - om ervoor
te zorgen dat het geregeld wordt”. Hij ziet de
strategie vanuit de regio (‘we praten mee met
Den Haag’) niet werken. “Bewoners en maatschappelijke organisaties worden vergeten.
Pas op het eind mogen ze nog even meepraten maar dan ligt er al een compromis. Gebruik ze veel meer als breekijzer.” Henk Bos:
“Ik heb nog nooit een visie vanuit Groningen
gezien, geen eigen voorstellen. Er wordt alleen
maar onderhandeld over geld. Je moet onderhandelen over plannen of over beleid. Je moet
het eerst eens zijn over de inhoud, maar over
de inhoud lijkt Groningen nooit te onderhandelen. Als je met een eigen visie komt, kom
je veel verder. Met een goed verhaal kom je in
Den Haag veel verder dan wanneer je wacht
tot Den Haag met iets komt.”
Geef de bewoners een gezicht.
Jimmy Dijk: “Zo ging het ook met de toeslagenaffaire. Over ons meldpunt werd wat
lacherig gedaan. De affaire was nooit zo groot
en hard geworden als er geen gezichten bij
waren. Ondanks alles is er heel veel kracht
bij inwoners zelf. Zoals bij de Hamplaats en
in de Jan Zijlstraat. Bewoners die elkaar in de
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dig en ruimhartig herstel van schade en het
versterken van huizen op zich laat wachten.
Keer op keer beloofd en steeds weer niet.
Bij wie kun je als gedupeerde dan nog
terecht? Den Haag is ver weg. De provincie
is iets dichterbij, maar nauwelijks zichtbaar.
Uiteindelijk is de gemeente het meest dichtbij. Maar vind je wel gehoor bij raadsleden
als je vastloopt? Wat kun je van hen verwachten? Zorgen zij voor die ‘tegenmacht’?
Voor een antwoord hebben we een korte
enquête uitgezet onder de Groningse
raadsleden en hebben we gesproken met
een drietal raadsleden.

De enquête
De redactie van de GBB-krant heeft
alle gemeenteraadsleden in het
aardbevingsgebied een vragenlijst
gestuurd waarin drie vragen werden
gesteld:
1. W
 at is voor u de belangrijkste rol als
raadslid?
2. W
 at heeft u daarvoor nodig en krijgt
u dat ook?
3. W
 at kunnen gedupeerden van u als
volksvertegenwoordiger verwachten?

gaten houden, voor elkaar zorgen. Ga naast
de bewoners staan, steun ze en strijd voor
Groningen!”
Wat doet het met jezelf
Henk Bos: “Ik erger me natuurlijk wel - maar
ik ben 72. Ik maak het allemaal mee en ik
ben ook wel nieuwsgierig hoe het in godsnaam zo kan lopen. Ik zie het als mijn burgerplicht om er iets aan te doen. Ik heb makkelijk praten en probeer wat terug te doen
voor mensen die het moeilijker hebben.”
Jimmy Dijk: “Ik ben geboren in Oldenzijl. Het
doet mij persoonlijk veel. Ik herinner mij dat
ik van een bespreking terugreed richting
Eemshaven naar mijn vader. Ik zie daar de
windmolens, de kolencentrale en beschadigde
huizen. Ik weet hoe het was en hoe het nu is.
En ik dacht: ze vernielen mijn thuisland. Dat is
het wat het met mensen doet. Het maakt mij
pislink. Ik moet mij vaak heel erg inhouden.”
Henk Bos

En nog dit
Engel Modderman: “Er wordt teveel gepraat.
Er moet meer actie komen. We moeten
meer samen doen.”
Henk Bos: “Bestuurlijke tegenmacht bestaat
niet in Groningen. Bewoners zijn de feitelijke
tegenmacht.”
Jimmy Dijk: “Bestuurders zouden dé
volksvertegenwoordigers moeten zijn in het
aardbevingsdossier. Waar zijn ze?”

Het kostte gemiddeld 8 minuten om de
enquête in te vullen. Slechts een teleurstellend aantal van 35 raadsleden (van
de 267!) nam de moeite te reageren.
Eén raadsfractie (naam bij de redactie
bekend) liet weten niet te willen reageren, omdat de vragenlijst niet anoniem is.
En ‘omdat zij het aardbevingsdossier niet
politiek willen maken’. Onnavolgbaar:
gekozen raadsleden die niet met naam
en toenaam antwoord willen geven op
een vraag als wat een gedupeerde van
hen kan verwachten. En hoezo het aardbevingsdossier niet politiek? Tegenmacht
verandert zo bij voorbaat in onmacht.
De vraag blijft:
waarom zo weinig respons?
Lag het aan het soort vragen of zijn de
raadsleden moe van dit soort enquêtes. Misschien zijn ze, net als zoveel
Groningers, murw, of…?
Maar…
Van raadsleden mogen wij toch meer
betrokkenheid verwachten. Hopelijk is
het geen teken aan de wand. Als dit
het algemene beeld is, dan moet je
niet raar opkijken, dat het in Groningen
gaat zoals het gaat.
Macht verandert niet zonder tegenmacht. En die tegenmacht moet van
onderop komen. Van inwoners, van
gemeenteraadsleden, van gemeentebesturen. Samen sta je sterk. Het is zo
broodnodig. Zeker in Groningen.
Als er meer raadsleden hadden gereageerd, hadden we nu een beeld kunnen
geven van wat raadsleden bewoners te
bieden hebben. Of zij over voldoende
informatie beschikken en hoe actief zij
bewoners opzoeken. Of dat een raadsbrede overleggroep aardbevingen (zoals
in Het Hogeland) meer doet dan geïnformeerd te worden en te overleggen.
Nu dus niet - met excuses aan die
raadsleden die wel de moeite namen
om te reageren.
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Aardbevingscoach:

Aardbevingen veroorzaken niet alleen
schade aan gebouwen. Mensen kunnen veel
last (sociaal emotionele schade) hebben van

wij staan voor
je klaar!

alles wat er gebeurt. Blijft daar niet mee
rondlopen! Schakel de aardbevingscoach in!
Grote gevolgen
De gevolgen van aardbevingsschade zijn groot
en niet alleen voor jouw woning! Denk aan lang
wachten op schade herstel, je niet serieus genomen
voelen, per direct je huis uit omdat je huis niet
veilig meer is, naar een wisselwoning moeten
verhuizen omdat je huis versterkt moet worden, je
huis moeten verkopen waar geen interesse voor is.
Je voelt je gefrustreerd, boos, machteloos en bang
tegelijk. Het zijn voorbeelden van wat er op je af
komt als je in een aardbevingsgebied woont.
De aardbevingscoaches zijn er voor jou!
Met al deze gevolgen kun je en hoef je niet alleen
mee om te gaan. Schakel de aardbevingscoach (een
maatschappelijk werker en buurtwerker, allebei
gespecialiseerd in aardbevingsproblematiek) in.
Wij bieden je een luisterend oor of staan je bij in
contacten met de verschillende instanties die over
bevingsschade gaan. Daarbij ondersteunen we jou
en je buren om samen weer grip te krijgen op je
woon- en leefomgeving. Wij staan voor je klaar!
Neem contact op met Mensenwerk Hogeland en
bel (0595) - 745 090.

Mensenwerk Hogeland
Kapelstraat 9
9781 GK Bedum

www.mensenwerkhogeland.nl
info@mensenwerkhogeland.nl
t (0595) 745 090

iT-LAND Hoogezand
De computerwinkel van Midden-Groningen

Meint Veningastraat 9, Hoogezand
Tel: 0598-393 163 www.itland.nl
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Vier maanden later
In de vorige krant lieten we verschillende gedupeerden aan het woord. Vier maanden later vragen we een aantal van hen naar de voortgang.

Jan Sjirk Rodenboog - “Een
permanent gevecht”
Jan Sjirk vertelde over zijn ervaringen
met de versterking van de boerderij van
zijn ouders in Garrelsweer.
Hoe het nu is? “De schoonmaker is net
geweest. Buitenom moet nog geschilderd
worden en met de tuin zijn ze bezig. De
versterking is helemaal klaar. Het is
binnen geschilderd, er ligt een nieuwe
vloer in en alles is opnieuw gestoffeerd.
Ik stoei nu alleen nog met de NCG over
de uitbetaling van alle kosten.”

Clements, Garrelsweer - “We
vermoeden dat we dit niet
meer gaan meemaken”

Recht voor Groningen
Wist jij dat de Groninger Bodem Beweging in 2016 de stichting Recht voor
Groningen heeft opgericht? Het doel van de stichting is rechtszaken te
financieren die voor een brede groep gedupeerden van belang kunnen zijn.
Hiervoor is nodig dat bewoners in het mijnbouwgebied of sympathisanten
donateur worden van Recht voor Groningen.
het Gerechtshof. Advocaten Spong en
Van Reydt zullen de zaak voor de GBB bij
het Hof bepleiten. Het einde is nog niet
in zicht, maar de GBB zet door.

Strafzaak NAM
De financiering van de strafzaak tegen
de NAM staat op dit moment centraal. Op 11 september 2015 deed
de GBB tezamen met 12 gedupeerde
Groningers aangifte tegen de NAM.
Ondanks alle schade en bedreiging
van de veiligheid door bevingen ging de
NAM willens en wetens door met het
winnen van gas. Met de strafrechtelijke
vervolging van de NAM wil de GBB de
verantwoordelijkheid voor de gasellende
in Groningen blootleggen.
Na een aanvankelijke weigering van het
Openbaar Ministerie (OM) de NAM te vervolgen, werd het OM daartoe op 20 april
2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Na jaren van
onderzoek kwam het OM wederom tot
de conclusie dat zij de NAM niet wenste
te vervolgen. Er zou geen sprake zijn
geweest van te duchten levensgevaar
voor bewoners. De beslissing is nu aan

Overige rechtszaken
De GBB tracht rechtszaken te selecteren waarbij de beslissing van de rechter
van belang kan zijn voor vele andere
gedupeerden. Op dit moment onderzoekt
de GBB mogelijkheden voor het opstarten van proefprocessen aangaande de
waardedalingsregeling van het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het is
lastig zaken te vinden die voor gedupeerden goede ‘jurisprudentie’ opleveren.
De GBB doet dit in overleg met een juridisch specialist. Financiering vanuit de
stichting Recht voor Groningen is hierbij
onmisbaar. Meer weten? Kijk dan eens
op de website van de stichting:
www.rechtvoorgroningen.nl
Steun Recht voor Groningen
Met jouw donatie kunnen gedupeerden
in Groningen beter voor hun rechten
vechten! Steun daarom Recht voor Groningen. Doneer via de website:
www.rechtvoorgroningen.nl of stort
rechtstreeks een gift op: NL 32 RABO
0309 0818 31 t.n.v. “Recht voor Groningen”. RvG heeft een ANBI-status; giften
zijn aftrekbaar voor de belasting.
Je kunt ook ons helpen door reclame te
maken voor Recht voor Groningen door de
speciaal hiervoor ontworpen poster van de
bekende cartoonist Pluis op een zichtbare
plek op te hangen. De poster kan worden
opgevraagd door een mailtje te sturen naar:
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
De poster kan dan in Loppersum
opgehaald worden.

Op de vraag hoe het er nu voorstaat,
laat de heer Clements weten: “Nee, er
is helaas niets veranderd. Ik wacht nog
steeds op de uitkering waardedaling.
Ook heb ik nog geen uitslag wel of niet
verstevigen. En wat betreft de nieuwe
schades: Er zitten grote scheuren in
de tegels van mijn dure badkamer. Die
tegels zijn niet meer leverbaar. Dus zit er
niets anders op dan de hele badkamer
opnieuw te betegelen. Ik heb echter
een fooi gekregen waarmee ik nog niet
eens drie tegels kan vervangen. Kortom,
ik ben weer genaaid. Om gek van te
worden.”

Diana Gejas - “Ik ben
ontzettend moe van al
dat geregel’’
Janet Gorter - “Het had allemaal veel efficiënter gekund”
Beide Groningers zijn bezig met de bouw
van een nieuwe woning in respectievelijk Uithuizen en Loppersum. De oude
woningen moesten vanwege onherstelbare mijnbouwschade worden gesloopt.
Janet woont met man en twee volwassen
zoons in een wisselwoning even buiten
Loppersum en Diana heeft tijdelijk onderdak geregeld in de vorm van een zelfgebouwde noodwoning achter het perceel
waar hun nieuwe huis wordt gebouwd.
Voor Janet is er niet veel veranderd.
“Onze oude woning is gesloopt. Er kan
nu pas begonnen worden met de nieuwbouw. Het zal nog ongeveer een jaar
duren, voordat we terug kunnen naar
onze oude plek.” Ze vertelt dat ze veel
overwegend positieve reacties heeft gehad op haar eerdere verhaal in de krant
van de Groninger Bodem Beweging. “Ik
was toen nogal kritisch en heb gezegd
dat de afwikkeling van de mijnbouwschade een enorme bureaucratie is. Ook heb
ik opgemerkt dat er tweespalt in het dorp
was en gebrek aan solidariteit. Ik sta nog
steeds achter mijn kritiek.”
Diana Gejas vertelde in haar eerdere
verhaal vooral over de vele moeizame
discussies met de diverse partijen en de
lastige keuze voor sloop of nieuwbouw.

Nu gaat het vooral over de financiële
perikelen door de enorme stijging van
de prijs van bouwmaterialen. ‘Er is voor
onze nieuwe woning nog geen steen
gelegd. De injectiepalen zitten in de bodem, maar daarmee is ook alles gezegd.
“De NCG heeft het over prijsstijgingen
van maar een paar procent, maar dat
is belachelijk. Het gaat om veel grotere
prijsstijgingen. Zowel de planning als
ons budget staat door deze ontwikkelingen sterk onder druk. Ik hoop dat ik in
november volgend jaar mijn verjaardag
in ons nieuwe huis kan vieren en dan
eindelijk een punt kan zetten achter al
deze ellende.”

Fabian Buiter - “Een strijd
die je bijna niet kunt winnen”
Fabian deelde zijn ervaringen met de
schadeafhandeling van zijn huis in Beerta.
En nu: “De badkamer is klaar. Er zat
wel schade achter de tegels. Ik had niet
meer de puf om daar nog weer achteraan te gaan. Dat hebben we volledig
op eigen kosten hersteld. Na de beving
van Tjuchem op 24 januari zijn opnieuw
scheuren aan het licht gekomen. Ik heb
weer melding gedaan, ik zie wel wat eruit
komt. Veel vertrouwen heb ik er niet in.
Dan zitten we nog met de immateriële
schadevergoeding. Die is nu al uitgesteld
tot het tweede kwartaal en voordat ik
aan de beurt ben zijn we een jaar verder.
En intussen gebeurt er gewoon niks.
Voor de waardedalingsregeling komen we
met ons postcodegebied niet in aanmerking. Ik ben er voorstander van om het
opnieuw te ijken, dan kunnen misschien
meer postcodes in aanmerking komen.
Maar dan moet er eerst politieke druk
vanuit de gemeente Oldambt komen.”

Femke Braamhorst – Den
Horn: “Tot de bodem”
Het grote struikelblok bij de schademelding van Femke Braamhorst bleek de
schade aan de fundering van haar huis.
Een aantal scheuren in de muren lopen
door tot onder de grond. In eerste instantie zijn de scheuren in de muur erkend
als mijnbouwschade, de scheuren onder
het maaiveld niet. Na bezwaren en hoorzittingen heeft de deskundige van 10BE
aan het IMG verklaart, dat de ‘geringe
scheuren in de muren’ geen schade aan
de fundering hebben veroorzaakt. Zo is
Braamhorst blijkbaar dus in één klap
van haar funderingsschade af. Alleen,
haar eigen deskundigen berekenen de
funderingsschade op € 60 à 90.000,-.
Van het IMG ligt er nu een aanbod om
voor €1.000,- één hoek van haar woning
opnieuw te laten opmetselen.
“Ik heb het gevoel niet meer tegen het
IMG te knokken, maar tegen deskundigen. Het is totaal surrealistisch. Door
het trage tempo wordt mijn schade
steeds groter en dreigt mijn huis in te
storten, maar volgens 10BE is er niets
aan de hand.”
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steun. Veel informatie. Ook het Groninger
Gasberaad is van groot belang voor de provincie.” Het bleef niet bij éénrichtingverkeer,
want vanaf het begin van hun lidmaatschap
hebben Jan en Liefke zich ingezet voor de
Groninger Bodem Beweging. Jan: “De NAM
probeert alles onder het tapijt te vegen en
de overheid suggereert dat met een dichtgedraaide gaskraan alle ellende de wereld uit
is. Je in je eentje daar tegen verzetten heeft
geen zin. Dat moet je met zoveel mogelijk
mensen doen. We hebben samen met de
Groninger Bodem Beweging veel gedaan
om de Groningers actief te krijgen. De GBB
heeft 4000 leden, prima natuurlijk, maar dat
zouden er eigenlijk veel meer moeten zijn. Er
zijn nog teveel mensen die alles gelaten over
zich heen laten komen.”

Liefke † en Jan Munnekea

Jan Munneke:

“Er zijn altijd weer
onaangename verrassingen”
De toegangsweg naar boerderij ’t Noorn slingert vanaf het wierdendorpje Krewerd, vlakbij Appingedam en Delfzijl, een paar
honderd meter door het land. De ruimte is fenomenaal. Als ik de auto op het erf parkeer, komt Jan Munneke vanuit een achterdeur naar me toe. Terwijl we kennismaken, valt mijn oog op twee plaquettes in de achtergevel. Jaartallen en namen. Even later
vertelt Jan globaal de geschiedenis van de boerderij die nauw verweven is met de familie Bos. In 2010 zijn Jan Munneke en
Liefke Bos hier gaan wonen. Ze kochten toen de boerderij, waar Liefke als kind ook al had gewoond. “Half april overleed mijn
vrouw. We hebben altijd samen ons mijnbouwschadedossier behandeld. We hebben, met steun van de Groninger Bodem Beweging, ook altijd gestreden voor mede-gedupeerden. Als groep kun je een vuist maken, als individu bereik je niet veel en word je
platgewalst door de giganten. Ik moet het nu doen zonder Liefke, mijn belangrijkste strijdmakker. Ik blijf betrokken, maar het
wordt nooit meer zoals ‘t was.”

“Het wordt nooit meer
zoals ‘t was.”
Even later leidt Jan Munneke me rond in
de boerderij. Net als buiten is ook binnen
de ruimte overweldigend. De aardbevingen
hebben veel schade aangericht. De indrukwekkende gebintconstructie uit 1873 is
met stalen balken versterkt. Dat geldt ook
voor de zijgevels, maar daar is hout voor
gebruikt. We lopen binnendoor naar het
woonhuis. Jan wijst op de scheuren. Overal
zijn die te zien. Verticaal en overdwars. Het
voorhuis is in 1937 gebouwd in de stijl van
de Amsterdamse School. “Dat voorhuis is
ten gevolge van de heftige grondbewegingen kapot gedrukt door de grote uitslagen van de schuur,” zegt Jan. “Het zakt
voorover, is niet meer te redden en moet
gesloopt worden. Vroeger was ’t Noorn een
kop-hals-rompboerderij. Vanaf 1937 is dat
veranderd, maar als straks het woongedeelte opnieuw opgebouwd is, dan is de oude situatie min of meer terug gekomen.” Terloops
vertelt Jan dat hij en Liefke zes jaar geleden
al een flat in Appingedam hebben gehuurd.

Liefke Munneke-Bos speelde
bij veel acties van de GBB
een belangrijke rol
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“Het was hier niet veilig meer. We zijn eerst
nog wel gebleven, maar vier jaar geleden zijn
we toch maar verhuisd.”
Even later zitten we in een kamer die al een
hele tijd in gebruik is als ‘kantine’ voor de
bouwvakkers die in de boerderij aan het
werk zijn. Ze hebben zich al een tijd niet
laten zien, omdat er eerst duidelijkheid moet
zijn over de laatste claims. Taxaties, contra-expertises, rapportages, contactpersonen, schadeclaims, bewijslastdiscussies, interne en externe verstevigingsconstructies;
jarenlang is het leven van de Munnekes
erdoor bepaald. Als er recent weer berichten
in de media verschijnen dat NAM-directeur
Johan Atema vindt dat er in het aardbevingsgebied slechts vijftig huizen versterkt
hoeven te worden, ergert Jan Munneke zich
mateloos. “Gelukkig hebben we kort voor
het overlijden van Liefke nog een mondelinge overeenkomst kunnen bereiken met
de Nationaal Coördinator Groningen over
de sloop en herbouw van het woonhuis van
onze boerderij. Ik ben blij dat ze dat nog
meegekregen heeft.”

Volgens Jan Munneke was er vóór de grote
beving van Huizinge in 2012 onder de Groningers amper het besef dat dit soort bevingen
en de daaruit voortkomende schade wel eens
veroorzaakt zouden kunnen worden door de
gaswinning. “Dat gold ook voor ons. We hadden al eens een paar scheuren gehad, maar
die hebben we op eigen kosten gerepareerd.
Na ‘Huizinge’ werd alles anders. Liefke en ik
hebben ons toen meteen aangesloten bij de
Groninger Bodem Beweging. We kregen veel

De Munnekes hebben volgens Jan aan
heel wat demonstraties deelgenomen. “Op
allerlei locaties. Liefke heeft demonstraties
toegesproken en ingesproken bij de Provinciale Staten. Zij trad meer op de voorgrond
dan ik. We zijn bij een aandeelhoudersvergadering van Shell geweest, hebben Milieudefensie ondersteund met de stort van een
vrachtwagentje Gronings puin voor de deur
van het ministerie van Economische Zaken
en deelgenomen aan de reportage ‘Graag
Gedaan’ van RTV-Noord. Ook waren we bij
debatten in de Tweede Kamer, in talkshows
op de landelijke televisie en bij rechtszaken. We hebben vaak – meestal op verzoek
van de Groninger Bodem Beweging – met
journalisten van regionale, landelijke en
zelfs internationale media gesproken. Liefke
is tot op het laatst van haar leven actief
gebleven, ook voor onszelf. Het is een eindeloos gesoebat. Soms denk je dat je een
oplossing hebt bereikt, maar je kunt op elk
moment zomaar weer een spaak in het wiel
gestoken krijgen. Je weet nooit hoe de bal
gaat rollen. Het is niet te doen om alles te
volgen. Daarom is zo’n Groninger Bodem Beweging zo belangrijk. De vergelijking van de
Groninger ellende met de toeslagenaffaire
is terecht. Het doel is blijkbaar niet om de
burgers te helpen, maar om de bureaucratie
te dienen. Duizenden Groningers ervaren
enorm veel leed. NAM en regering tellen wel
de centen, maar hebben zwakke zintuigen
voor het ‘Verdriet van Groningen.’
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aardbevingsbestendig energieneutraal nieuwbouw verbouw

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.
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.
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.

Jacob Veltman architect Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

scoop

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

bouwkosten

planeconomie

"een brede blik
op bouwen"

milieulasten

BIM coördinatie en controle

www.gvagroningen.nl
info@gvagroningen.nl
050 211 54 74

bouwregelgeving
www.bouwscoop.nl

huisvestingsadvies
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Voor de indeling in de drie klassen werkt het
IMG met een model met vijf “bouwstenen”:
Locatie
aantal aardbevingen meegemaakt; meeste
ontwrichting sociale leven in de kern van
het gebied
Veiligheid
is er een AOS (Acuut Onveilige Situatie) gehonoreerd; zit de woning in de versterkingsoperatie; is er verhuisd wegens onveiligheid
Fysieke schade
aantal schademeldingen bij NAM, CVW,
TCMG of IMG; de hoogte van de toegekende
schadevergoedingen
Afhandelingsduur van schademeldingen
hinder en overlast door traagheid bij afhandeling
Persoonlijke impact
met een gerichte vragenlijst kan de aanvrager nadere gegevens over de impact op het
persoonlijke leven aangegeven worden; ook
is een persoonlijk gesprek mogelijk

Regeling Immateriële schade
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat dit najaar de regeling voor immateriële schade openstellen. In juni is een proef gestart met enkele honderden bewoners.
Wat is immateriële schade?
Als schade financieel te berekenen is,
spreekt men van materiële schade (bijvoorbeeld de herstelkosten van de scheuren in
de muur, of de nota van de psycholoog). Alle
andere schade heet immateriële schade;
het wordt ook wel smartengeld genoemd.
Het gaat om leed en gederfde levensvreugde. De juridische term is ‘persoonsaantasting’. Immateriële schade is daarom
hoogstpersoonlijk.
Hoe gaat het IMG de hoogste vaststellen?
Het IMG gaat een regeling uitvoeren met vergoedingen in drie klassen: persoonsaantas-

ting (€ 1.500), ernstige persoonsaantasting
(€ 3.000) en zeer ernstige persoonsaantasting (€ 5.000). In uitzonderlijke gevallen kan
hiervan worden afgeweken. De vergoeding
geldt per volwassene. Kinderen die tot het
gezin behoren krijgen een afgeleid bedrag.
Het gaat weliswaar om een hoogstpersoonlijke beoordeling, maar bij die beoordeling
gebruikt het IMG objectieve gegevens die
aan de woning van de aanvrager gekoppeld
zijn en die te maken hebben met de gaswinning. Alle woningen waar de aanvrager
gewoond heeft sinds de beving van Huizinge
(16 augustus 2012) tellen mee.

Op de achtergrond bepaalt een algoritme
hoe elke bouwsteen meeweegt om tot de
indeling in klassen te komen.
Aanvragen
De meeste mensen kunnen zelf met DigiD
een aanvraag indienen. De gegevens van de
bouwstenen 1 tot en met 4 zijn zo veel mogelijk al ingevuld door het IMG, de aanvrager
hoeft deze alleen te controleren en waar nodig te corrigeren of aan te vullen. Desgewenst
kan de aanvrager bij bouwsteen 5 eigen
argumenten naar voren brengen; het invullen
van bouwsteen 5 is echter niet verplicht.
Winstwaarschuwing
Het IMG heeft twee ‘winstwaarschuwingen’
afgegeven. In de eerste plaats zijn de bedragen die in Nederlandse rechtbanken worden
toegekend voor immateriële schade relatief
laag. € 500 is soms al veel. Het is hier
geen Amerika. Vandaar deze drie klassen. In
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de tweede plaats heeft het IMG benadrukt
met deze regeling alleen de aansprakelijkheid van de NAM (als mijnbouwexploitant) af
te wikkelen. De regeling biedt géén vergoeding voor het overheidsfalen in Groningen.
Wat vindt de Groninger Bodem Beweging?
De GBB verwacht niet dat deze regeling
veel Groningers blij zal maken. Daarvoor
zijn drie redenen:
Veel afwijzingen
Door het stelsel van “bouwstenen” zullen
veel aanvragers de laagste klasse niet
“halen”, en afgewezen worden. Bijvoorbeeld
speelt dit voor huurders, wanneer de woningcoöperatie verzuimd heeft tijdig fysieke schade te melden. En een aanzienlijk deel van de
woningen in het gaswinningsgebied is van
woningcoöperaties. Er zullen naar schatting
enkele tienduizenden aanvragen gehonoreerd
worden, terwijl er in het gaswinningsgebied
toch meer dan 200.000 mensen wonen. Die
vele afwijzingen, maar ook de toekenningen
in te lage klassen, zullen mogelijk leiden tot
bezwaar- en beroepsprocedures – met alle
nare gevolgen die daar weer bij horen.
De uitkomst is ondoorgrondelijk
Waarom krijgt iemand € 3.000 en iemand
anders met een vergelijkbaar verhaal
€ 1.500? Of wordt de ander zelfs afgewezen? Door het stelsel van bouwstenen en
het algoritme zijn de uitkomsten oncontroleerbaar. Verschillen zijn onverklaarbaar.
De bedragen zijn te laag
Doordat het overheidsfalen niet meetelt in de
regeling zullen veel Groningers deze bedragen ervaren als ‘een fooi’. De bedragen zijn
niet serieus: opnieuw wordt aan de Groningers door de overheid geen recht gedaan.
In 2020 heeft de Groninger Bodem Beweging aan het IMG een model voorgesteld met
hogere vergoedingen, waar méér mensen gebruik van konden maken, en wat wél controleerbare uitkomsten zou opleveren. Helaas
toonde het IMG hiervoor geen belangstelling.

Hoe het Gronings goud zijn glans verloor
foto Werry Crone

Geboren Groningse Wendelmoet Boersema schreef een boek over de macht
van het gas. Ze verbindt daarin de
geschiedenis van haar geboortegrond
met die van de grote geopolitiek. Van
Slochteren tot Sachalin.
Was u verbaasd door de kille woorden van
Johan Atema over de versterkingsoperatie?
Waarschijnlijk niet. Het recente interview met
de NAM-baas is typerend voor hun economische benadering van de gaswinning. Decennialang is het Gronings goud opgepompt. Nu
heeft het zijn glans verloren. De NAM maakt
al jaren een terugtrekkende beweging. In Groningen valt geen winst meer te behalen.

Als geboren Groningse liep Wendelmoet
Boersema al langer rond met het idee om te
schrijven over de macht van het gas en de
gevolgen voor Groningen. De familie van haar
vader komt uit Doodstil, Uithuizen en Grijpskerk, zelf groeide ze op in de stad. 2018 zou
het jaar worden waarin Eric Wiebes het einde
van de gaswinning aankondigde.
Over het jaar 2018 is het laatste woord nog
niet gezegd. Groningers zullen zich die aankondiging van minister Wiebes herinneren
als een moment van euforie. Eindelijk zou
er aan het lange wachten een einde komen.
Maar in plaats daarvan volgde de koude
douche, omdat de minister de versterkingsoperatie stil zette.
Met een andere financiële kwestie maakte
hij dat voorjaar wél haast. De olieconcerns
kregen een ruime compensatie voor het
vroegtijdig beëindigen van de gaswinning. Een
voortvarendheid die in schril contrast stond
met de stroperigheid van het schadeherstel,
maar die past bij de nauwe banden binnen
het gasgebouw. De lijnen tussen Shell en de
overheid zijn altijd kort geweest.
De afspraken met Shell en Exxon over schadeherstel waren daarentegen boterzacht. Ze gingen uit van wederzijds vertrouwen, opgebouwd
in de decennia dat de staat en de aandeelhouders van de NAM samen profiteerden van

het Groninger gasveld. Pas nu de gaswinning
op z’n eind loopt raken de verhoudingen verstoord door geruzie en getouwtrek om geld.
Schandalig, aangezien zoveel Groningers nog
op herstel van hun huizen wachten.”
Voor haar boek ‘Gronings goud – over de
macht van het gas en de rol van Rusland’
is Wendelmoet in die wereld gedoken, het
verhaal achter het aangekondigde einde van
de gaswinning. Een verhaal van koude oorlogen en warme betrekkingen, van de ‘andere
belangen’ die de gaswereld domineren en van
de miljarden die er tot de dag van vandaag
mee verdiend worden. Een verhaal, kortom,
over de macht van het gas. Het bracht haar
op nieuwe vragen. Hoe is Europa zo afhankelijk geworden van – nu vooral Russisch - gas?
En wat betekent dat voor Nederland, als de
gaswinning in Groningen stopt? Waarom is
het toch zo moeilijk om voorgoed afscheid te
nemen van gas?
Zij spitte in archieven en gelekte CIA-papieren
en ontdekte opmerkelijke parallellen met het
heden. Het internationale krachtenspel rond
de gaspijp ‘Nord Stream’ kent een lange voorgeschiedenis. Die begon bij de Amerikaanse
president Ronald Reagan en zijn verzet tegen
het ‘rode gas’ van de communisten en eindigde bij Donald Trump en zijn boycot van de
Nord Stream.

Haar boek ‘Gronings goud’ is een ontdekkingsreis door die geschiedenis, van Groningse akkers tot Siberische gasvelden, van
Slochteren tot Sachalin. Aan de hand van
haar reizen als correspondent, interviews en
originele bronnen in archieven heeft zij de
geopolitieke geschiedenis van het gas
gereconstrueerd rond enkele persoonlijke
verhalen. De Texaan die Nederland op gas liet
koken, de Groningse boer die met zijn graafmachines heel Nederland doorgroef met gasleidingen, de Gasunie-directeur die het eerste
gascontract met de Russen sloot en die er zo
voor zorgde dat de ‘Russische Nachtwacht’
in het Groninger Museum belandde. President Poetin en zijn ‘energiewapen’ versus de
Nederlandse strategie van de gasrotonde,
Haagse machtspolitiek versus het verdriet van
een Groningse familie.
Wendelmoet Boersema –‘Gronings
goud – over de
macht van het
gas en de rol van
Rusland’ (binnenkort 3e druk,
ook als e-book
en luisterboek
verkrijgbaar.
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Antwoorden uit de GBB leden enquête
In haiku’s omgezet
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Instituut
Mijnbouwschade
Groningen

Steunpunt

Steunpunten
weer open!
Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen wij u weer ontvangen op onze veertien steunpunten. Voorlopig kan dat alleen op afspraak.
Om een afspraak te maken bij een steunpunt, kunt u bellen met 0800-44 44 111.

Persoonlijk contact
De steunpunten zijn een aantal dagdelen per week open voor vragen over
mijnbouwschade en schaderegelingen. Ook kunnen onze zaakbegeleiders u
helpen met het doen van een aanvraag voor fysieke schade of waardedaling.
Later dit jaar is het doen van een aanvraag voor immateriële schade ook mogelijk.
Na verdere versoepelingen van de coronamaatregelen hopen wij u binnenkort
ook weer zonder afspraak te kunnen ontvangen op onze steunpunten. Houdt
hiervoor onze website in de gaten: www.schadedoormijnbouw.nl/contact
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Steunpunten
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Gemeente Aa en Hunze
1 De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal • Open maandag 13:00 - 17:00 uur
Gemeente Eemsdelta
2 Cadanz Welzijn, Burgemeester Klauckelaan 16, Appingedam
Open woensdag 13:00 - 17:00 uur en donderdag 16:00 - 20:00 uur
3 Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 23, Loppersum • Open woensdag 09:00 - 13:00 uur en
vrijdag 13:00 - 17:00 uur
4 Dorpsherberg Lanting, Hoofdstraat 27, Meedhuizen • Open dinsdag 11:00 - 15:00 uur
Gemeente Het Hogeland
5 De Meenschaar, Kapelstraat 9, Bedum • Open woensdag 20:00 - 22:00 uur en
donderdag 13:00 - 17:00 uur
6 De Mencke, Sportlaan 4, Uithuizen dinsdag 15:00 - 19:00 uur
7 Pro Rege verenigingsgebouw, Achtervalge 11, Leens • Open dinsdag 09:00 - 13:00 uur
Gemeente Groningen
8 Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer • Open dinsdag 13:00 - 17:00 uur en donderdag 09:00 - 13:00 uur
9 De Wegwijzer, Ypemaheerd 42, Groningen • Open vrijdag 13:00 - 17:00 uur
Gemeente Midden-Groningen
10 De Ruitenvelder, Ruitenweg 39, Froombosch • Open vrijdag 09:00 - 13:00 uur
11 MFC Siddeburen, Oudeweg 70, Siddeburen • Open donderdag 16:00 - 20:00 uur
Gemeente Oldambt
12 ’t Trefpunt, Hoofdstraat 60, Nieuwolda • Open dinsdag 16:00 - 20:00 uur
13 Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25, Winschoten • Open woensdag 09:00 - 13:00 uur
Gemeente Westerkwartier
14 Dorpshuis Ezinge, Nieuwestreek 33, Ezinge • Open vrijdag 09:00 - 13:00 uur

schadedoormijnbouw.nl
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Jelle van der Knoop, voorzitter GBB:

“We zijn een sterke burgerbeweging geworden.”
Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen gaan de gesprekken in politiek Den Haag
voor een belangrijk deel over macht en tegenmacht. Wat is de invloed van de Tweede Kamer op het kabinetsbeleid? Wordt het parlement monddood gemaakt door een
gedetailleerd regeerakkoord en door het wekelijkse coalitieoverleg, waar ook de
fractievoorzitters van de regeringspartijen bij aanwezig zijn? Is dat de belangrijkste
oorzaak van de toeslagenaffaire? Worden daarom de door de gaswinning gedupeerde Groningers niet ruimhartig financieel gecompenseerd? Volgens Jelle van der
Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB), is het actief worden van
burgers een belangrijk middel om tegenmacht te creëren. Daarbij is het van groot
belang dat dit goed en effectief wordt georganiseerd en breed wordt gedragen. Een
gesprek over de GBB als succesvolle burgerbeweging.
Wie zich wil verdiepen in het fenomeen
macht en tegenmacht is bij Jelle van der
Knoop aan het juiste adres. Hij heeft een
sociologische achtergrond en veel onderzoek gedaan naar machtsstructuren en
coalitievorming. Hij weet dus waarover hij
het heeft. “In 2009 hebben we de GBB
opgericht om een machtsblok te vormen
tegenover de NAM en het ministerie van
Economische Zaken. Veel gedupeerden van
de gaswinning hadden in die tijd te maken
met deze twee partijen, maar iedereen
deed dat op eigen initiatief en mede daardoor zonder succes. Er ontstond in brede
kring het gevoel dat je toch niets kunt
bereiken bij dergelijke machtige bolwerken. Toen kwamen we op de gedachte dat
er een tegenmacht georganiseerd moest
worden. Daaruit is de GBB voortgekomen.
Ik werd voorzitter en Hilda Groeneveld secretaris. Zij is erg belangrijk geweest voor
de GBB.” Jelle van der Knoop herinnert
zich een bomvol café, waar een voorlichtingsbijeenkomst over de gaswinning en de
gevolgen daarvan werd georganiseerd. “Er
zat een podium vol deskundigen om te reageren op vragen. Er was volop roering in de
zaal, maar de bijeenkomst leidde tot niets.
Iedereen sprak over de eigen situatie, was
bezig met persoonlijke belangenbehartiging, zonder met het gezamenlijke belang
bezig te zijn. Ook dat was zo’n moment
dat ik dacht dat we ons zouden moeten
organiseren.”
De beving van Huizinge in 2012 en verschillende rapporten die een jaar later
verschenen waarin te lezen viel dat er nog
veel zwaardere bevingen zouden kunnen

komen, hebben volgens Van der Knoop
ertoe geleid dat zich veel nieuwe leden
aanmeldden bij de GBB. “Toen werden we
een factor van belang. Een partij om rekening mee te houden. We kregen een soort
machtsbasis. We werden steeds meer
benaderd voor adviezen, de media waren
steeds vaker geïnteresseerd in onze standpunten en we kregen ook veel intensiever
contact met diverse politici, niet alleen
van de oppositiepartijen, maar ook met
vertegenwoordigers van regeringspartijen.”
Dat laatste is volgens Jelle van der Knoop
belangrijk, omdat de coalitiepartijen een
meerderheid in de Kamer hebben en min
of meer standaard het kabinetsbeleid verdedigen. “Om invloed te hebben zullen we
daar doorheen moeten breken en dat kan
alleen met een overtuigende tegenmacht.
Daarbij is het van belang dat de GBB veel
leden heeft.” Opvallend is, volgens de
voorzitter van de GBB, dat dezelfde Kamerleden vaak een ander geluid laten horen
afhankelijk van de vraag of hun partij in de
regering of in de oppositie zit. “Als lid van
een oppositiepartij zijn ze scherper, zitten
ze er meer bovenop, dan wanneer hun
partij regeringsverantwoordelijkheid heeft.
De voorbeelden liggen voor het oprapen.
Politici hebben altijd een dubbele agenda.”
De manier waarop zowel in Groningen als
bij de toeslagenaffaire met burgers wordt
omgegaan heeft volgens Jelle van der
Knoop alles te maken met het feit dat de
beleidsmakers regelingen bedenken zonder
voldoende stil te staan bij de gevolgen
daarvan. “Het zijn Schriftgeleerden. Wij
zetten de praktijk er tegenover, maar daar

kunnen ze niets mee. Regels die achter
een bureau bedacht worden, blijken vaak in
de praktijk niet werkbaar te zijn. Ze hebben
geen idee wat ze de mensen aandoen en
kunnen zich ook niet inleven in de emoties
die naar buiten komen. Als er in Groningen
een eenmalige, natuurlijke aardbeving zou
zijn geweest met enorm veel schade dan
zouden er meteen miljarden beschikbaar
zijn gesteld. Nu is een bedrijf verantwoordelijk en is ’t een boekhoudkundig
probleem geworden. Dat heeft alle snelheid uit het oplossen van de problemen
gehaald.”
Jelle van der Knoop is ervan overtuigd dat
een efficiënte tegenmacht, een sterke,
breed gedragen burgerbeweging zoals de
GBB, de politieke impasse kan doorbre-

ken. “Informatie is daarbij erg belangrijk.
De GBB heeft ervoor gezorgd dat het
Groninger probleem landelijke bekendheid
kreeg en dat de omvang van wat er speelt
duidelijk werd gemaakt. Door alle media-aandacht raakte ook politiek Den Haag
betrokken. Politici gingen steeds meer bij
ons te rade voor informatie en mogelijke
oplossingsrichtingen. Ook allerlei acties,
overleg, juridische procedures en samenwerking met diverse organisaties hebben
bijgedragen aan het succes van de GBB.
We hebben door de jaren heen veel krediet
opgebouwd en zijn een sterke burgerbeweging geworden. Er is nog veel te doen.
We hebben niet kunnen verhinderen dat
de versterkingsoperatie een puinhoop is.
Maar de GBB is een tegenmacht waar de
overheid niet omheen kan.”

Column
Tekst: Bert Middel, dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest

SLIM VERGRÈLD
‘Bin slim vergrèld’, zeiden ze vroeger bij mij thuis.
De aanleiding daarvoor deed er niet zo toe, het
feit alleen al was van belang. Het kon om gekrakeel in de familie gaan, of om dreinende kinderen,
om iets wat niet deugde in de buurt of wat die
dag in de krant – ’t Nijsblad’ – stond, of gewoon
zomaar. Vooral dat laatste, zomaar.
‘Vergrèld’ is niet een willekeurig woord uit de
streektaal, het is een alleszeggende Groningse
gevoelsterm. Het Nederlands kent aardige equivalenten, zoals ‘de smoor in hebben’, ‘je kapot
ergeren’, maar het ‘vergrèld’ uit mijn moedertaal
is het allermooist. Zeker met de toevoeging ‘in de pokkel’, want dat maakt het nog erger
dan erg. Dan ervaar je de aanhoudende irritatie aan den lijve. Letterlijk in de buik.
Als er één bevolkingsgroep in ons land met recht en reden ‘vergrèld’ kan zijn, is dat het
grote aantal mensen dat met ‘de bevings’ geconfronteerd is. Feitelijk al meer dan dertig
jaar, toen wijlen Meent van der Sluis nog een roepende in de woestijn was. Hij wees als
eerste op de schadelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Als dank werd hij
neergezet als een querulant, als een Drentse Don Quichotte, als een fantast, als ‘het
aardrijkskundeleraartje’.
In 1989 was ik hoofdredacteur van ‘Maandblad Drenthe’ en interviewde ik Meent over
de eerste ‘gasbevingen’. Meent vertelde dat hij vernederd werd door de NAM, belachelijk
gemaakt door de bestuurlijke regenten van die tijd en zelfs tegengewerkt door zijn – en
mijn – partij, de destijds in Drenthe oppermachtige PvdA. Enkele jaren later maakten
Meent en ik deel uit van dezelfde PvdA-fractie in de Drentse Staten. Zelfs daar bleef
Meent een roepende in de woestijn. Ook ik verwijt mezelf, met de kennis van nu, hem
toen niet genoeg gesteund te hebben. Als Meent die steun al gewild had, want hij was en
bleef een ‘Einzelgänger’.
Lukas Koops heeft hem in zijn eerder dit jaar verschenen boek treffend geportretteerd
als ‘een luis in de pels’. Meent was geen Groninger, maar ‘vergrèld’ was hij zeker.
Binnenkort ligt ‘Huizinge’, ofwel de zwaarste beving tot nu toe, alweer tien jaar achter
ons. Een periode waarin de Groningers in het bevingsgebied merendeels in de kou
bleven staan. Er is meer geld uitgetrokken voor de opgetuigde ‘bevingsbureaucratie’, dan
voor herstel en voorkomen van schade. Bijzaken bleken belangrijker dan tegemoetkomen
aan de getroffenen. De NAM traineerde volop, achtereenvolgende kabinetten spraken
mooie woorden, die vervolgens smoorden in botte onwil. Kamerleden spraken verontwaardiging uit in een eindeloze reeks moties, die uiteindelijk geen zoden aan de dijk
zetten.
Ik heb ervaren dat alleen in incidentele gevallen regionale bestuurders in staat bleken
om bij de NAM iets los te krijgen voor preventie en herstel, zoals dat ook een beperkt
aantal inwoners lukte. Met belastinggeld werden goedbedoelde zoethoudertjes aan de
provincie verstrekt. En verder bleven we met z’n allen vriendelijk en beleefd, tegen beter
weten in. Onderhuids waren we en bleven we ‘vergrèld’, maar dat houden Groningers
doorgaans voor zich.
Jammer eigenlijk. We zijn en blijven gewoon te netjes.
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Het jaar 2020 van de GBB
Acties/
uitingen

117,6 km.

37,6 km.

18,4 km.

MEI - Fakkel voor
Groningen - een online
actie om een (fakkel)signaal
naar Den Haag over te
brengen

#FakkelvoorGroningen

Geef ’m door!

JULI - Scheuren door
Groningen - Drie routes
door het hart van het
aardbevingsgebied
NOVEMBER - Actie in
Leeuwarden gericht aan
OM i.v.m. strafzaak
tegen de NAM
DECEMBER - Kaart het
aan bij de Koning GBB briefkaart actie

Tekst ingezonden door een verontrust GBB-lid

‘Groot Staatsman’?
Aardbevingen 69 Aardbevingen in de

provincie Groningen,
waarvan 16 met een
magnitude groter dan
1.5 op de schaal vanRichter

 Start Tijdelijke commissie
Politieke
Aardgaswinning
gebeurtenissen

Groningen

 Het Rijk en de Groningse

bevingsgemeenten
sluiten “Bestuursakkoord”
over versterking
 EZK betaalt 90 miljoen

Overleggen en 1 X Minister President Rutte
bijeenkomsten 2 X Minister van BZK

1 X Parlementaire Enquête
commissie
3 X Overleg Kamerleden
7 X Overleg met ACVG
3 X Begeleidingscommissie
versnellen
21 X Overleg met TCMG /
IMG
6 X Overleg met NCG

GBB in 2020

Juridisch

Er is in 2020 slechts 8,0
miljard kuub gas gewonnen, en toch maar liefst
16 bevingen >1.5
Dat is bijzonder veel
voorschot aan NAM voor
compensatie lagere
gaswinning
 Compensatieregeling
voor “oude schades”
door provincie en NAM
 IMG start waardedalingsregeling
2 X IMG-NCG-GBB-GGB
1 X Overleg met SodM
25 X Regiobestuurders /
VOG / Versnellingsteam
13 X Diverse instanties /
deskundigen
14 X Ministerie EZK
5 X Ministerie van BZK
4 X Overleg met advocaat
10 X Stut en Steun
5 X MKB werkgroep

4120 leden
36 bestuursvergaderingen
(online)
8 Klankbordgroep
bijeenkomsten (online)
1 Algemene Leden
Vergadering (online)
1 gerechtelijke procedure
WOB-verzoek inzage in documenten en e-mailverkeer
m.b.t. HRA-methodiek van
de NAM loopt sinds 2018
1 strafproces tegen NAM
loopt sinds 2015

1 zienswijze ingediend op
het ontwerp instemmingsbesluit gaswinning Groningen
2020-2021
1 beroep tegen vaststellingsbesluit gaswinning
Groningen 2019-2020

Informatievoorziening
VEEL interviews met
televisie, krant en radio
3
GBB kranten
12
Nieuwsbrieven
5
GBB Vlogs

1000+
500
112
75
VEEL

Facebookberichten
Tweets
Instagramberichten
Websiteberichten
Pluis cartoons

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word altijd een beetje onpasselijk als ik op radio of
in praatprogramma’s Henk Kamp tegen kom. Van Met het Oog op Morgen tot WNL, geregeld
wordt Kamp ten tonele gevoerd om zijn gewaardeerde bijdrage aan een of andere discussie
te leveren. Het geheugen van de media is kennelijk kort. Ook bij zijn aftreden niets dan
loftuitingen. Wat was hij toch een groot staatsman!
Maar wacht even: Kamp is toch de man die de adviezen van het Staatstoezicht op de
Mijnen stelselmatig in de wind sloeg? Die de gaswinning uiteindelijk opschroefde tot
boven de 50 miljard kubieke meter per jaar, vier keer de aanbevolen hoeveelheid? Die de
veiligheid van Groningers ondergeschikt maakte aan financieel gewin, en zware bevingen
met een geschat aantal van 118 dodelijke slachtoffers voor lief nam? Die de Groningers
weigerde informatie te verstrekken over wie nu eigenlijk aan de touwtjes trok in het kader
van de mijnbouw, omdat de afspraken tussen NAM, Shell en Staat ‘geheim’ zouden zijn?
Die de Kamer voorloog over de relatief hoge kosten die gemaakt werden voor alweer een
onderzoek, weer een nieuwe organisatie, met nóg meer deskundigen, nóg meer experts?
Ik kan nog even doorgaan: de man van eindeloos traineren van de voortgang van de schadeafhandeling. De man die stelselmatig op het allerlaatste moment in beroep ging tegen voor
gedupeerden positieve uitspraken van de rechter over schadeherstel en waardevermindering.
De man die weigerde adequaat te meten hoe, wat en waar de trillingen en bodemdaling schade veroorzaken. De man van keurige publieke uitspraken over ruimhartige compensatie waar
bitter weinig van terecht kwam onder zijn bewind. De man die daar ook telkens weer mee weg
kwam. Noch de Kamer, noch de media hielden hem bij de les.
Tijdens een uitzending van WNL op Zondag zat hij gezellig naast zijn oude kompaan Shell.
Shell had geld nodig, investeringen van de overheid, om te ‘vergroenen.’ En dat kon echt
niet in het tempo van de politieke toezeggingen in het klimaatakkoord. Maar ze waren
goed bezig en hadden een mooi transitieplan voor de aandeelhouders. En ja hoor, Kamp
was er als de kippen bij om dat te onderschrijven: “We hebben bedrijven als Shell echt
nodig voor de energietransitie.” Hij zat daar echter voor een heel ander onderwerp: de
formatieperikelen. Wat is toch zijn motivatie om tegen een organisatie aan te schurken
die het ook niet zo nauw neemt met de veiligheid van mens en milieu? Denk aan Nigeria,
denk aan giftige oude gasputten, denk aan het willen afzinken van olieplatforms op zee.
En dan hebben we het nog niet gehad over de schimmige deals in het kader van de Russische pijpleiding. Hopelijk zullen we ooit kunnen onthullen wat hier achter zit.

GBB Bulletin
Iedere week verschijnt het GBB Bulletin met daarin de laatste stand van zaken
in het gasdossier. Het bulletin bevat belangrijke informatie over versterken,
schade, mijnbouw en/of waar het GBB-bestuur zich mee bezighoudt.
GBB-leden ontvangen het bulletin per e-mail.
Ben je (nog) geen lid en wil je toch het bulletin ontvangen, stuur dan een
mail naar nieuws@groninger-bodem-beweging.nl.
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De aardbevingen en de gevolgen daarvan kunnen
een grote impact hebben op het dagelijks leven.
Za-ken die u normaal gesproken goed kunt
hanteren kunnen ingewikkeld worden. Denk aan
het opvoeden van kinderen, het onderhouden van
relaties met huisgenoten of buren, het invullen
van formulie-ren en bijhouden van financiën.
Zoekt u iemand waar u uw problemen mee wilt
bespreken? Neem dan contact op met het
maatschappelijk werk of met een aardbevingscoach. U kunt bij hen terecht met al uw vragen en
uw problemen bespreken. Kan een ander u beter
helpen? Dan helpt de maatschappelijk werker of
aardbevingscoach om u te verwij-zen naar de
juiste hulpverlener.
U kunt ook bij Cadanz Welzijn terecht voor
problemen waarbij een oplossing niet voor de
hand ligt, zoals aardbevingsproblema-tiek in
combinatie met andere stress gerelateerde
klachten. U heeft bijvoorbeeld zorgen, moet
lastige keuzes maken of signaleert problemen in
uw omgeving. Wij denken mee en kunnen u
advise-ren en indien nodig ondersteunen.

ct
conta
Neem op via
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n
o
4
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0596- ons
il
a
.nl
of m
elzijn
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a
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@
info
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Wij zijn
er voor u
als dat
nodig is.

Hypotheekadvies nodig?
We helpen je graag met een persoonlijk advies op maat

Voor zeer schrijnende gevallen bij aardbevingsproblematiek en waar de reguliere voorzieningen niet
of niet voldoende toereikend zijn, bestaat de
Commissie Bijzondere Situaties. Aanmeldingen
hiervoor gaan via de burgemeester.
Wist u dat Cadanz Welzijn ook actief is op het
gebied van buurtbemiddeling, vrijwilligers-werk,
mantelzorgondersteuning, jongerenwerk,
Inburgering en Integratie, ondersteuning bij uw
administratie en financiën en het versterken van
de woon-en leef-omgeving in dorpen en wijken?
Wilt u meer informatie neem dan
contact op met Cadanz Welzijn.

Of het nu gaat om het kopen van je eerste woning of om een verhuizing: je wilt
het allemaal goed regelen. Bij ons krijg je een passend hypotheekadvies op maat.
We adviseren daarbij niet alleen hypotheken van onszelf, maar ook van andere
aanbieders. Daardoor hebben we altijd een scherpe rente. En krijg je de hypotheek
die past bij je persoonlijke situatie en wensen.

MEER WETEN?

Ons team staat voor je klaar. Maak een afspraak op snsbank.nl/afspraak of bel
ons 030 - 633 30 00 voor een gratis oriëntatiegesprek.

Groningen, Dierenriemstraat 106
Groningen, Kajuit 248c
Hoogezand, Gorecht Oost 8e

Wij werken in Eemsdelta aan een
samenleving waarin iedereen mee kan doen
en een bijdrage levert, omdat ieder mens telt.
Waddenweg 4 • 9933 KH Delfzijl
Burg. Klauckelaan 16 • 9902 KZ Appingedam
Stadshaven 23 • 9902 DA Appingedam
Stationslaan 10 • 9919 AB Loppersum
www.cadanzwelzijn.nl • info@cadanzwelzijn.nl
telefoon 0596-745024

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

De aardbevingscoaches staan voor je klaar! Niet eens met IMG rapport?
Vergnes Expertise helpt u graag.
Aardbevingen veroorzaken niet alleen
schade aan gebouwen. Mensen kunnen
veel last (sociaal emotionele schade)
hebben van alles wat er gebeurt. Ben je
getroffen door aardbevingsproblematiek?
Fransien Haagsma, Myléne Piek, Mathijs
van der Molen , Hannah van Bruggen en
Sabine Snellen van Vollenhoven zijn aardbevingscoaches bij Mensenwerk Hogeland. Zij kunnen helpen!

Wat doen aardbevingscoaches
Myléne Piek: ‘Wij lossen het probleem niet op,
helaas hebben wij geen grote zak met geld
beschikbaar. Maar we bieden wel een luisterend oor of staan gedupeerden bij in contacten met de verschillende instanties die over
bevingsschade gaan. Wat we soms horen is dat
mensen slecht slapen en veel piekeren over
de gevolgen van de schade. Samen gaan we
dan op zoek naar hoe men wel weer kan slapen
en beter in zijn of haar vel komt te zitten. We
schakelen indien nodig andere instanties in, zoals de huisarts of een psycholoog. De mensen
staan centraal. Bij ons word je wél gehoord’.
De komende jaren vind in de dorpen Kantens,
Zandeweer, Uithuizen en Uithuizermeeden
versterkingsoperaties plaats. Woningen worden
versterkt of gesloopt en opnieuw gebouwd. Sabine Snellen van Vollenhoven: “Dat is een spanContact
Wil je contact met de aardbevingscoaches? Aarzel
dan niet, ze staan voor je klaar! Je kunt ze bereiken
via mail of telefoon:

nende en onzekere tijd voor de inwoners. Als je
tijdelijk ergens anders moet wonen komen daar
allerlei aspecten bij kijken. Onze inwoners, die
al jaren lang met veel plezier in hun woning wonen, moeten verhuizen. Omdat hun woning niet
meer veilig genoeg is. Er komt ineens een hele
boel op deze inwoners af. Er moeten spullen
ingepakt worden, mensen moeten de keuze maken welke spullen mee gaan en welke in opslag
gaan of er moeten spullen weg omdat deze niet
meer gebruikt worden. Er wordt ineens veel
van onze inwoners gevraagd. En wat als je daar
bijvoorbeeld alleen voor staat?
Mensenwerk Hogeland wil de getroffen
inwoners graag ondersteunen met alles wat
komt kijken bij het verhuizen naar een tijdelijke
woning en weer terug. Een tijd waarbij wij als
aardbevingscoaches voor ze klaar staan!”.

Wat doen we in Kantens?
In Kantens is er al een begin gemaakt met de
versterkingsopgave. Fransien: “Wij maken regelmatig rondes door het dorp om zoveel mogelijk
zichtbaar te zijn voor de inwoners. Iedere dinsdag zijn wij van 11.00 – 12.00 uur aanwezig in
het dorp zodat inwoners ons weten te vinden
als ze vragen hebben of graag even hun verhaal
willen doen. Wij zijn te herkennen aan kleding
met het logo van Mensenwerk Hogeland. Je
kunt ons op straat dan ook altijd aanspreken.”
Mylene Piek,
m.piek@mensenwerkhogeland.nl 
Sabine Snellen van Vollenhoven:
s.snellen@mensenwerkhogeland.nl 
Fransien Haagsma
f.haagsma@mensenwerkhogeland.nl 
Mathijs van der Molen
m.vandermolen@mensenwerkhogeland.nl 
Hannah van Bruggen
h.vanbruggen@mensenwerkhogeland.nl 

tel: (06) 305 195 38
tel: (06) 515 004 10
tel: (06) 307 173 09
tel: (06) 823 260 40
tel: (06) 138 426 73

Sinds maart 2018 worden alle schademeldingen ingediend bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG, voorheen
TCMG). Schademelders ontvangen een
adviesrapport met het oordeel: wel of geen
mijnbouwschade.
Veel schademelders zijn het niet eens met dit
rapport. Schademelders vinden dat hun schade onterecht niet wordt erkend als mijnbouwschade 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 het IMG. Deze zienswijze is een inhoudelijke
reactie op het IMG rapport en dient technische
en juridische argumenten te bevatten.
Zienswijze?
Een zienswijze kan meerdere vormen hebben.
U kunt zelf een inhoudelijke reactie op bouwkundig en of juridisch 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 complete zienswijze.
Bezwaarschrift?
Na het indienen van een zienswijze, zal de
deskundige van het IMG het adviesrapport
opnieuw beoordelen. Uiteindelijk ontvangt u
van het IMG een beslissing op uw aanvraag tot
schadevergoeding. Een herziene versie van het
adviesrapport maakt hier onderdeel van uit.
Zodra u de beslissing heeft ontvangen heeft
u zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Door middel van een pro forma bezwaar kan
deze termijn verlengt worden. Ook hier kan een
contra-expertiserapport ingediend worden als
onderdeel van het bezwaarschrift.
Wel of niet zinvol?
Veel schademelders vinden het lastig om het
IMG rapport inhoudelijk te beoordelen en/of
om een zienswijze/ bezwaarschrift op te stellen. Bij Vergnes Expertise snappen we dat niet
iedereen bouwkundig is onderlegd.
Daarom bieden we aan om uw IMG 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 IMG
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 IMG niet op voorhand of zij kosten
voor uw contra-expertise vergoedt. Er is bij IMG
wel een voorziening voor adviseringskosten (zoals contra-expertise). In het algemeen hanteert
IMG 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
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René IJpema:

“Het voelt enorm onrechtvaardig.”

Ten Boer heeft te maken met grote
gevolgen van aardgaswinning. Er is in
het dorp veel versterking, herstel en vernieuwing gaande. Sinds René IJpema in
Ten Boer woont heeft ook hij meerdere
scheuren in muren en kozijnen zien ontstaan. René woont al vijftien jaar aan de
rand van het dorp, in een nieuwbouwwijk
met twee-onder-een-kap woningen uit de
jaren negentig. Hoewel de woningen in
de nieuwbouwwijk waar René woont niet
op de schop hoeven vanwege de versterkingsoperatie, hebben veel wijkbewoners wel last van fysieke schade zoals
scheuren in muren.
Ten Boer ligt ruim binnen een straal van twintig kilometer van Huizinge, daar waar volgens
het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) de nadelige gevolgen van aardgaswinning het grootst zijn. Ook is het ‘wettelijk bewijsvermoeden’ in dit gebied van toepassing:
pas wanneer met zekerheid vastgesteld is dat
schade een andere oorzaak heeft dan aard-

gaswinning, hoeft het IMG niet over te gaan
tot het uitkeren van een schadevergoeding.
In september 2019 besluit René om de
duidelijk zichtbare schade aan zijn woning
te melden. Hij doet een formele schademelding bij het schadeloket van het IMG, net
als een aantal van zijn buren. Bij René en
zijn buren wordt ongeveer gelijktijdig door
verschillende onafhankelijke deskundigen de
schade opgenomen. René: “Enige tijd na de
schadeopname kreeg ik het beoordelingsrapport onder ogen. Geen enkele schade
was volgens de deskundige ontstaan door
aardgaswinning. De deskundige beschrijft
dat de schade is ontstaan door bewegingen
van ‘normaal’ krimpen en uitzetten van
verschillende toegepaste materialen. Het is
volgens hem inherent aan de gekozen bouwconstructie.” Het IMG besluit om niet over
te gaan tot het uitkeren van schade.
René: “Ik had mij bij deze beslissing neer
kunnen leggen als mijn buren, met soort-

Ook dit jaar weer op pad met
‘Scheuren door Groningen’!
Op zoek naar een leuke en informatieve
route door Groningen? De Groninger Bodem
Beweging heeft vorig jaar een autoroute, fietsroute en wandelroute door het
aardbevingsgebied in Groningen samengesteld onder de noemer ‘scheuren door
Groningen’. De routes hebben een ‘update’
gehad en zijn ook dit jaar weer te volgen!
Niet alleen kun je genieten van het
prachtige Groninger land, ook leer je veel
over de situatie in het aardbevingsgebied.
Leuk om te doen tijdens je vakantie of
weekendje weg in Groningen. Zowel de
auto, fiets- als wandelroute komen langs
bezienswaardigheden. De uitgebreide
routebeschrijvingen op de routepagina’s

Drie Routes
Door het hart van het
aardbevingsgebied

bevatten veel informatie over wat je zoal
ziet. Zo kom je door het epicentrum van
het aardbevingsgebied, de voormalige
gemeente Loppersum, zie je o.a. een
gaslocatie, huizen die versterkt (moeten)
worden, wisselwoningen, verloren erfgoed,
rijksmonumenten en monumentale kerken. En ondertussen kun je genieten van
het prachtige Groninger land.
Kijk voor de actuele routes op de website
van de GBB, www.groninger-bodem-beweging.nl. Je vindt de routebeschrijvingen
onder het kopje ‘actueel’. Ook liggen de
flyers van de verschillende routes verspreid door de provincie, bijvoorbeeld bij
VVV kantoren, restaurants en campings.

117,6 km.

37,6 km.

18,4 km.

SC HE UR EN DO OR
GR ON IN GE N
www.groninger-bodem-beweging.nl

gelijke woningen en bouwconstructies,
hetzelfde hadden gehoord. Tot mijn verbijstering ging het IMG bij hen wel over tot het
uitkeren van een schadevergoeding. Bij mijn
buren was namelijk wél schade als gevolg
van aardgaswinning geconstateerd.” René
laat het er niet bij zitten en vraagt om een
zienswijze. De deskundige die de schadeopname bij René uitvoert, buigt zich nogmaals
over het schadedossier dat hij zelf heeft
opgesteld. Ook worden de dossiers waarbij
de schade wél is toegekend door hem doorgenomen. De deskundige constateert dat
deze buren inderdaad soortgelijke schades
hebben, maar is eveneens van mening dat
zijn schadebeoordeling correct is uitgevoerd.
De schade kan volgens hem niet zijn ontstaan als gevolg van aardgaswinning.
Dit vindt René zeer onterecht, zeker nu is
vastgesteld dat bij meerdere buren die wel
een vergoeding hebben ontvangen, sprake
is van vergelijkbare schade. Hij dient een
bezwaarschrift in. Ruim anderhalf jaar na
de schadeopname, in mei 2021, volgt er
een hoorzitting over de herziene schadebeoordeling. Een tweede onafhankelijke
deskundige beoordeelt de schade op basis
van het dossier en trekt dezelfde conclusie
als zijn collega. De schadevergoeding voor
René blijft dus uit. “Tijdens de hoorzitting
viel mij op dat de deskundigen helemaal
niet goed ingelezen waren in mijn dossier.
Ze moesten er ter plekke nog informatie uit
halen. De jurist hield daarnaast een zeer
algemeen praatje.” René voelt zich niet
gehoord en ongelijk behandeld ten opzichte
van zijn buren. “Het voelt enorm onrechtvaardig.”
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Tijdens de hoorzitting beweren de twee
betrokken onafhankelijke deskundigen dat er
een ‘fout’ is gemaakt in de dossiers van de
buren, die gunstig voor hen uitpakte. Hier is
namelijk schade toegekend als gevolg van
aardgaswinning, terwijl dit volgens hen niet
het geval is. Maar gaat het hier wel om een
fout, of wordt bij de buren op de juiste manier
het wettelijk bewijsvermoeden toegepast? Het
is in ieder geval duidelijk dat niet alle door
het IMG aangestelde onafhankelijke deskundigen op één lijn zitten. De bewoner lijkt hiermee overgeleverd aan de willekeur van welke
onafhankelijke deskundige er langskomt.
Het IMG heeft onlangs zijn werkwijze veranderd. Onafhankelijke deskundigen worden
uitgerust met meer ‘tools’ om schade beter
te kunnen beoordelen. Criteria worden aangescherpt. Zal deze wijziging dit soort situaties
verminderen of juist in de hand werken? Het
wettelijk bewijsvermoeden is juist bedoeld
om al het getouwtrek rond beoordelingsproblemen te omzeilen. Zal het aanscherpen van
criteria niet tot het inperken van het bewijsvermoeden leiden, en tot een explosie van
bezwaarprocedures zoals die van René? René
zelf valt intussen helemaal buiten de boot.
Zijn zaak is eind mei afgehandeld; een paar
dagen later werd bekend dat het IMG een vaste vergoeding van 5.000 euro gaat hanteren
bij schademeldingen. Als een gedupeerde hier
voor kiest komt er geen deskundige langs. Hij
had hier nog gebruik van kunnen maken als
zijn zaak nog in behandeling was geweest.
“Het voelt zo onrechtvaardig. Huizenbezitters
in exact dezelfde situatie als ik krijgen een
vergoeding, maar ik niet. Hoe is dit goed te
praten?” Het verhaal van René staat niet op
zichzelf; het IMG erkent dat regelmatig voorkomt dat deskundigen bij identieke woningen
verschillende dossiers afleveren. Hoe je als
Groninger wordt behandeld, lijkt af te hangen
van willekeur en timing.

Stut-en-Steun:

Gratis hulp bij mijnbouwschade
Stut-en-Steun is een steunpunt voor
iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in
Groningen. Het onafhankelijke team van
Stut-en-Steun bestaat uit deskundige en
betrouwbare mensen. Zij bieden begrip
en ondersteuning aan alle mensen bij de
afhandeling van aardbevingszaken.
Heb je bijvoorbeeld een schaderapport
ontvangen waar je het niet mee eens bent
en vraag jij je af hoe je een zienswijze moet
schrijven? Heb je te horen gekregen dat
je woning versterkt of zelfs gesloopt moet
worden? Wil je meer weten over de regelingen rond de waardedaling van je huis? Van
eenvoudige, praktische vragen tot complexe
vragen: Stut-en-Steun is er om samen met
jou antwoorden te vinden en oplossingen te
zoeken. Het team van Stut-en-Steun kan je
in deze situaties begeleiden, alle stappen
met je doorlopen en inhoudelijk meedenken.
Ook kan het team je helpen met de voorbereiding op gesprekken, gespreksverslagen
maken en meedenken over de vraag wat de
volgende stap kan zijn. Het is ook mogelijk
dat een Stut-en-Steun teamlid aanwezig is
bij bouwkundige inspecties en hoorzittingen.
Het team van Stut-en-Steun neemt echter
nooit officiële besluiten of zaken over: de
regie blijft bij de bewoner zelf.
Stut-en-Steun heeft inmiddels veel Groningers kunnen helpen! De GBB maakte on-

langs een vlog over de positieve ervaringen
van Groningers en de werkwijze van Stut-enSteun. Je vindt de vlog over Stut-en-Steun
op de website www.groninger-bodem-beweging.nl, onder het kopje ‘actueel’.
Contact met Stut-en-Steun
Het kantoor van Stut-en-Steun is gevestigd
in Loppersum. Het team van Stut-en-Steun is
bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en
17:00 uur via 050-2112044 en via welkom@
stutensteun.nl Het inloopspreekuur is wegens corona-maatregelen vooralsnog gesloten. Kijk voor meer informatie op de website
van Stut-en-Steun: www.stutensteun.nl
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Van écht stoer tot
prachtig klassiek,
u vindt het allemaal
bij Bosker Meubelen
in Siddeburen!
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Bijzondere
accessoires
en blikvangers
voor elk
interieur.

Kalverkampen 1 - Siddeburen
Telefoon 0598 432989 www.boskermeubelen.nl

U bent van harte welkom zónder afspraak!

LAMINAAT | VINYL | PVC | TAPIJT | RAAMBEKLEDING | MEUBELEN | BEDDEN GRATIS OPMETEN EN MONTAGE RAAMBEKLEDING
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sie is vastgesteld dat er geen sprake is van
belangenverstrengeling of vooringenomenheid”. Argumenten daarvoor worden in het
rapport niet gegeven.
Het onderzoek concludeert positief. “Al met
al is het Toukomstpanel als democratisch
experiment geslaagd”.
Toch een paar kanttekeningen.
Het onderzoek gaat uitgebreid in op hoe de
22 leden van het Toukomstpanel zijn gekozen. Maar hoe zorgvuldig ook samengesteld,
representatief is het panel niet. Een nieuwe
loting van panelleden resulterend in een nieuwe samenstelling van het panel zou zo maar
tot een ander advies hebben kunnen leiden.
Soms wordt de loftrompet wel erg hard
bespeeld. Bijvoorbeeld als er gesproken
wordt over “de inzet van meer dan 30.000
Groningers”. Terwijl het er in werkelijkheid
6.000 waren.
De onderzoekers benadrukken het belang
van Toukomst als goed voorbeeld van
burgerparticipatie. Ze wijzen ook op de zorg
die bij de panelleden leeft of de politiek hun
adviezen wel voldoende zal honoreren.
Waarschijnlijk kunnen ze gerust zijn. Alles is
- net zoals het is met NCG en IMG - weggezet
in ‘onafhankelijke’ organen, ‘onafhankelijke’
besturen, ‘onafhankelijke’ adviescommissies.
In de besluitvorming over de Toukomstplannen hebben gemeentebesturen het nakijken
en mogen Provinciale Staten alleen nog
iets vinden van het ‘programmaplan’. Terwijl
burgerparticipatie alleen tot bloei komt in
een levendige, open wisselwerking met het
bestuur. De toekomst verdient niet alleen inwoners met visie en durf, maar ook bestuurders met durf en visie.

Waar blijft het kompas?
Groningen mist nog steeds een kompas voor de toekomst. Dat blijkt in de afgelopen maanden weer als Oudeschip en omgeving
door de provincie en de gemeente worden overvallen met uitbreidingsplannen voor de Eemshaven. Het Noorden dat zich warm
loopt voor de komende kabinetsperiode met het aanbod om 220.000 nieuwe woningen te bouwen. Het lukt Groningen in het
huidige tempo niet eens om 26.000 huizen in de komende 20 jaar te versterken.
Om toch iets met de toekomst te doen is
het Toukomstproject opgetuigd. Het Toukomstpanel presenteerde in januari hun advies om vierenveertig projecten verder uit te
werken. Het buro West8 stelde tegelijkertijd
een Toukomstbeeld 2040 op. Het advies is
besproken in het bestuur van het Nationaal
Programma Groningen (NPG) en wordt verder
uitgewerkt in een ‘programmaplan’. Het is

Hoofdauteur Bettina Bock maakt ook deel
uit van de ‘onafhankelijke beoordelingscommissie’ van het NPG en haar hoogste baas,
Jouke de Vries, is lid van het NPG bestuur.
Maar in deze tijd is het blijkbaar geen
bezwaar om als lid van een ‘onafhankelijke’
beoordelingscommissie een opdracht aan te
nemen voor een ‘onafhankelijk onderzoek’.
“In overleg met het bestuur en de commis-

nu wachten op de goedkeuring door Provinciale Staten. De verwachting is dat dat voor
de zomervakantie gebeurt.
Daarop wordt voorgesorteerd met een evaluatieonderzoek door de RUG. De RUG die
op allerlei manieren deel uitmaakt van het
NPG circuit. Is die nu de meest aangewezen
partij voor een evaluatie?

Vervijfvoudiging

Afhandeling ingediende bezwaarschriften bij IMG
Aantal bezwaren op 04-01-2021

Aantal bezwaren op 06-01-2020

48

75

1312
in behandeling

53

30

1007
behandeld

waarvan

296
behandeld

waarvan

90
307
in behandeling

270

287

171
127

0

143
9

1533
in behandeling

1718
behandeld

waarvan

Aantal bezwaren op 31-05-2021

576

476

275

185
195

11

in behandeling

ongegrond

niet ontvankelijk

ingetrokken

gegrond

naar schadeprocedure

deels gegrond

Projecten zijn nog geen visie, een kompas
blijft broodnodig. Het Toukomstbeeld 2040
zou daarvoor een eerste aanzet kunnen
zijn. Maar dat toekomstbeeld lijkt slechts
in de marge een rol te spelen. Dat zou toch
jammer zijn, want stel dat gemeenteraden
en provincie het Toukomstbeeld écht zouden
omarmen dan zouden overvallen zoals rond
de Eemshaven tot het verleden moeten behoren. Dan worden niet langer gebieden opgeofferd aan onuitputtelijke energiebehoeftes van dezelfde bedrijven die Groningen aan
de rand van de afgrond hebben gebracht.

Het aantal ingediende bezwaarschriften is in anderhalf jaar tijd
vijf keer zo veel geworden.
Toelichting:
In behandeling: er is nog geen besluit.
Alle overige bezwaren beschouwt TCMG
als afgehandeld en kunnen onderverdeeld
worden in de volgende situaties:
Niet ontvankelijk: bezwaar wordt niet
afgehandeld omdat het niet voldoet aan
de voorwaarden.
Gegrond: het bezwaar wordt als terecht
beschouwd.
Deels gegrond: het bezwaar wordt als
deels terecht beschouwd.
Ongegrond: het bezwaar wordt als niet
terecht beschouwd.
Ingetrokken: de indiener heeft zijn
bezwaar ingetrokken.
Naar schadeprocedure: de zaak wordt
opnieuw afgehandeld via de reguliere
schadeprocedure.
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Mail ons voor het maken van een afspraak voor een
adviesgesprek of voor het plannen van een montageklus:

montageservice.460@nl.bauhaus
Vermeld daarbij je telefoonnummer, dan neemt de montagecoördinator contact met je op voor het maken van een afspraak.

Voorbeeld complete badkamerrenovatie
Dit is een badkamerrenovatie die is uitgevoerd door onze
montageservice bij een zeer tevreden klant. Hierbij hebben
we de volledige badkamer gerenoveerd, van sloop tot de
oplevering. Om te beginnen had de klant had een mooie
badkamer bij ons uitgezocht in Badkamerland. Vervolgens heeft onze sanitairspecialist samen met de klant een

3D-ontwerp gemaakt van de badkamer. Vervolgens werd
de montagecoördinator ingeschakeld. Hij was verantwoordelijk voor de complete uitvoering. De montageklus
werd uitgevoerd door een van de regionale klusbedrijven
waar wij voor onze montageservice mee samenwerkenMeer info: nl.bauhaus/badkamerrenovatie

Situatie na
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• afm. (hxb) 100 x 200 cm
• 8 mm veiligheidsglas

Situatie voor

23272736

onze
erverbouwing die
eld van een badkam
nt uit Hengelo.
Dit is een voorbe
een tevreden kla
bij
erd
evo
uitg
heeft
novatie
montageservice
aus/badkamerre
foto’s, zie: nl.bauh
Voor meer info en

189,-

Tegel Canyon
grey

• afm. (hxb) 60 x 60 cm
23747775

Per m2

19,95

Bedieningsplaat
Sigma 01

• geschikt voor inbouwreservoir
up300, up320 en up720
• mat-chroom
21803644

47,50

Douchegoot 80 cm
• volledig RVS 304
• capaciteit 30 liter p/m
• met flens
23773530

99,Doucheset Vitalio
• handdouche Ø 13 cm
• 4 straalsoorten
22689999

146,-

Douchethermostaat
Kraan
'Boston'
Wandcloset Omnia
Architectura
• waterbesparend
• spoelrandloos
• toiletzitting met softclose
en quick-release
23855164

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

174,50

Badmeubel studio
• afm. (hxbxd)
60 x 80 x 45 cm
• softclose laden en RVS
handgreep
• S-line wastafel
op bestelling leverbaar

623,90

nl.bauhaus

• waterbesparend
• antikalk-perlator
• RVS
23636059

145,-

• aansluiting 1/2"
• temperatuurbeveiliging
23513596

118,50
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Méér dan een bouwmarkt!

VAKMAN NODIG?
EVEN LANGS BAUHAUS
Kies montage bij je materiaal!
Montageservice
•
•
•
•
•
•

De vakmannen van onze montageservice zijn met zorg geselecteerd. De allerbeste vaklui komen bij jou
thuis en zorgen voor de perfecte montage van je klus. Zo hoef jij alleen nog het matiaal uit zoeken bij ons!
Onze montagecoördinator doet de planning en onderhoudt het contact, zodat jij je nergens druk om
hoeft te maken. Dus kom eens langs, voor het beste materiaal en de beste vakmannen.
Een greep uit onze montageservice:
• laminaat- en parketvloeren leggen

• markiezen en zonneschermen monteren

• wand- en plafondplaten plaatsen

• gereedschapsschuurtjes en blokhutten opbouwen

• ramen, deuren en trappen plaatsen

• paden en terrassen bestraten

• tegels leggen

• garagedeuren monteren

• behangen en schilderen

• badkamers renoveren, geheel of gedeeltelijk

• rolgordijnen en jaloezieen ophangen

• gevels herstellen

Meer info: nl.bauhaus/montageservice

nl.bauhaus

Persoonlijk advies
Vaste, lage prijzen
Eén contactpersoon
Gemakkelijk en snel
Professionele uitvoering
5 jaar BAUHAUS-garantie
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Zwart-Wit boek Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief
‘In 2016 is de pilot Heft-in-eigenHand (HEFT) door Nationaal Coördinator
Groningen gestart als proef voor 50 particuliere woningeigenaren. Een jaar later
werd deze pilot opgevolgd door Eigen initiatief (EI). Het uitgangspunt voor deze
programma’s is dat bewoners een grote
mate van ruimte hebben in de voorbereiding en de uitvoering van bouwkundige
versterking van hun pand. De bewoners
staan onder begeleiding van een door de
NCG gefaciliteerde bouwbegeleider.’
We spreken met Nicole van Eijkern, een
van de deelnemers uit de HEFT groep.
Wat inspireerde jullie om hier aan deel te
nemen en hoe begon het?
“Aanvankelijk stuitten we als deelnemers aan
de pilot ‘Heft in Eigen Hand’ (HEFT) op vele
raadselen in dit project. In 2016 sloegen
we met enkele vrouwelijke deelnemers de
handen ineen om antwoord te krijgen op onze
vragen over het wat, hoe en waartoe van de
pilot. Hieruit is de bewonerscontactgroep
Heft-EI ontstaan. We kwamen om de twee
maanden bijeen om onze ervaringen en opgedane kennis en vele vragen uit te wisselen.
Door corona zijn er momenteel helaas geen

bijeenkomsten meer en gaat het via de mail.”
“Al beoogde de pilot een project van goede
sier te zijn, door ons werd die sier niet zo
ervaren. Het proces was onduidelijk, duurde
ernstig lang en kende vele onzekerheden.
Begin 2020 nam de NCG de taken over van
het CVW. Dit veroorzaakte nogal wat onrust
omdat er ineens steeds werd verwezen
naar de kaders van HEFT en EI. Alleen, die
kaders waren nergens te vinden en ook de
bouwbegeleiders konden er maar weinig
over zeggen en bleken die kaders verschillend te interpreteren.
Samen sterk, verzamelden we de vragen,
benaderden de instantie die HEFT begeleidde en oefenden politieke druk uit via ons
bekende politici.”
“Rond de zomer hebben we op allerlei
manieren aandacht gevraagd om de kaders
boven tafel te krijgen. Ook de politiek hebben we gevraagd om druk uit te oefenen. Er
is een Zwart-Wit Boek opgesteld met alle vragen die op dat moment het meest dringend
waren. De gezamenlijke actie vond gehoor;
in september 2020 kwamen de NCG, een
aantal bewoners en wij voor het eerst bijeen;
dit was het begin van regelmatige bijeenkomsten. De NCG had de kaders boven water

De Parlementaire Enquête
aardgaswinning Groningen
De Parlementaire Enquête commissie begon dit jaar gegevens te verzamelen voor hun
onderzoek. En dat is nogal wat. Het onderzoek gaat over 58 jaar gaswinning. Zwaartepunten zijn de afspraken die ooit zijn gemaakt tussen de Staat en SHELL en EXXON, de kennis
rond de aardbevingen en het beleid na de beving van Huizinge (schade en versterking).
Ook de GBB werd om informatie gevraagd:
wat weet zij van alle gebeurtenissen, met
name na de beving van Huizinge, wat was de

rol van de GBB en wat kan zij vertellen over
de rol van andere betrokken partijen zoals
de NAM, de ministeries EZK, BZK en andere

Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen
In februari dit jaar is de parlementaire
enquête aardgaswinning Groningen van start
gegaan. De parlementaire enquêtecommissie doet grondig onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking.
Een parlementaire enquête is het zwaarste
onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer
tot haar beschikking heeft. De commissie
bestaat uit zes Kamerleden. Zij worden
ondersteund door een hiervoor aangesteld
onderzoeksteam. Het doel van dit meerjarig
onderzoek is om een sluitend antwoord te
vinden op de volgende twee vragen:

- Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale
momenten verlopen?
- Welke effecten had dit, welke belangen
en afwegingen speelden een rol en hoe
is hierbij omgegaan met de belangen van
de Groningers?
Naar verwachting zal de commissie het
antwoord op deze vragen in de zomer van
2023 voorleggen aan de Tweede Kamer.

gehaald en in een document verzameld. Het
overleg loopt goed, al is het soms traag,
vooral vanwege de ambtelijke molens.”
Op grond van de bijeenkomsten ontstond het
tweede Zwart-Wit Boek waarin de antwoorden
waren uitgewerkt. Ondanks de gewaardeerde
goede wil van de bouwbegeleiders van de
NCG bleven er vragen rijzen, die in een derde
Zwart-Wit Boek zullen worden verzameld.
Want er verandert volgens Nicole ook steeds
weer iets onderweg. Niet alleen de overgang
van het CVW naar de NCG leidde tot onbegrepen veranderingen, ook in de loop van hele
proces bleef dat een continue factor. “Wij beogen een algemene richtlijn voor het omgaan
met alle veranderingen: Wat is er nodig en
wat moet je wel en wat juist niet doen? We
zoeken oplossingen: hoe moet het wel, als
het niet goed werkt zoals het gaat?”
Nicole: “Ons doel is niet alleen om dit pilotproces duidelijk te krijgen, maar ook om in
bredere zin te ontdekken wat we van de pilots
kunnen leren, zoals dat de initiatiefnemers
eerst niet werden gehoord en nu wel. Er wordt
geluisterd naar de ervaringen. Het HEFT/EI
team van de NCG is inmiddels ook overtuigd
van de noodzaak van transparantie.”

Waar liepen jullie bij
voorbeeld tegenaan in dit traject?
“De onevenredigheid van de verschillende
begrotingen die bij een versterking werden opgesteld. Dit speelt vooral bij sloop-nieuwbouw
waar meer begrotingen worden gehanteerd:
de versterkingsbegroting, de sloopnieuwbouwbegroting en de herbouwwaardebegroting.
Om de begrotingen te kunnen vergelijken en
daarmee de beste keuze te kunnen staven,
is het essentieel dat alle posten vergelijkbaar
zijn (je kunt nu eenmaal geen appels met
appels vergelijken). De NCG maakt nu vergelijkende overzichten en alle begrotingen worden
gedeeld. Die transparantie is heel verhelderend in het proces. Het is prettig dat men van
goede wil is en dat we elkaar verstaan.”
Waar staan jullie nu?
“Ondanks alles wat al wel duidelijk is in
deze fase van het Zwart-Wit Boek, is er nog
veel wat duidelijker mag. Daar werken we
met elkaar aan.”
Je kunt het Zwart-Wit Boek aanvragen
door een mail te sturen aan:
heft.eibewonersgroep@gmail.com

partijen zoals SodM en lokale overheden.
Wij vroegen de voorzitter van de GBB, Jelle
van der Knoop, hoe het was om terug te
kijken op de afgelopen tien jaar.

hadden het gemakkelijk: de belangen van
bewoners waren en zijn helder. Het waren de
gesprekspartners die zich steeds in allerlei
bochten moesten wringen.

“Het was een hele klus en doordat alle
gebeurtenissen en betrokken personen aan
je geestesoog voorbij trokken, was het soms
wel leuk, maar vaak ook niet.
Het was een roller-coaster van bijna 10 jaar.
Ik denk aan het manifest dat we op 12 januari 2015, toen minister Kamp weer eens
langs kwam, op de deur van het Provinciehuis plakten. Het meeste van wat daar op
stond is gerealiseerd, zonder daarmee te
zeggen dat alles nu ideaal is.
Ik denk aan het bezoek van een bus met
GBB-leden aan de talkshow van Pauw en
Jinek, waar minister president Rutte te gast
was. Rutte delfde het onderspit door de emoties van de Groningers; een hele prestatie.
En dan had je de klucht rond de bezetting
van het kantoor van het Centrum Veilig Wonen door de GBB, de directeur in verwarring
achterlatend. Ik denk aan de vier fakkeltochten in vier achtereenvolgende jaren die
elke keer qua omvang verdubbelden tot ca
12.000 in januari 2018.

Groningen zag zo’n 16 GBB kranten verschijnen in een oplage van ca 125.000 dankzij
een onverwoestbare redactie. We zagen –
onverwacht - het stopzetten van de gaswinning, maar direct daarna het stopzetten van
de versterkingsoperatie.

En dan waren er de honderden vergaderingen en overleggen in al die jaren. Wij

Maar ik denk ook aan de drama’s, de vele
bewoners die deels of geheel de strijd verloren en waarvoor de hulp nog niet of te laat
of nooit is gekomen. En daarom is het nog
niet voorbij.
Soms kwamen we ook dingen tegen die je
moeilijk kunt geloven. Een voorbeeld zijn
de afspraken die, na de beving van 22 mei
2019 in Westerwijtwerd, over de versterking
werden gemaakt: er moest versneld worden.
‘Zo kon het niet langer!’
Op 3 juni 2019 werden versnellingsmaatregelen genomen; maar daar is twee jaar later
niet veel van terecht gekomen. Natuurlijk,
het is een complexe materie, maar zonder
urgentie in Den Haag en zonder voldoende
capaciteit en geld, verzandt het hele proces.”

PARLEMENTAIRE-ENQUÊTE
AARDGASWINNING GRONINGEN
PL A NN ING O NDERZO EK PARLEMENTAIRE ENQ UÊT E
9 FEBRUARI

FEBRUARI – DECEMBER

I N S T E LLE N PAR L EM EN TA IR E
E N QU Ê T E COMM IS S IE

- VO R D ER EN VA N IN L IC H T IN G EN EN D O C U M EN TAT IE
- D O S S IER O N D ER Z O EK

2021

JANUARI - MEI

JUNI - OKTOBER

NOVEMBER

BE S LOT E N
VOOR G E S P R E K KEN

O P EN B A R E
V ER H O R EN

O P S T EL L EN
O N D ER Z O EK S R A P P O R T ( S TA R T )

2022

JANUARI

FEBRUARI

MAART - JULI

OP S T E LLE N
ON D E R Z OE K S R A P P O R T ( V ER VO L G )

A A N B IED EN
O N D ER Z O EK S R A P P O R T

D EB AT M ET D E
T W EED E K A M ER

2023
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Versterkingsprogramma NCG:

Aantal (geplande) opnames, beoordelingen en afgeronde versterkingen in 2021

866

2308

607

1619

1619
504

1344

1344
383

1020

1020
243

648
28-02-21

31-03-21

30-04-21

0

138

566

775

129

308

671

82

184

386

122

648
31-01-21

49

324
100

324
230

0

2308

werkelijke versterkingen

Voor 2021 heeft
de NCG 4.000
opnames, 4.000
beoordelingen en
1.500 versterkingen gepland.

741

werkelijke beoordelingen

benodigde versterkingen

1976

werkelijke opnames

benodigde beoordelingen

1976

benodigde opnames

Toelichting:

31-05-21

30-06-21

31-07-21
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IMG wijzigt regeling voor Fysieke schade
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) gaat vanaf 1 juli de regeling voor
fysieke schade belangrijk wijzigen.
Waarom doet het IMG dit?
Het IMG wordt nog steeds geconfronteerd
met gemiddeld bijna 1000 schademeldingen
per week, terwijl de seismische activiteit
afneemt. Dat vindt het IMG moeilijk verklaarbaar. Het levert bovendien een grote
werklast op. De uitvoeringskosten zijn hoog.
Volgens het jaarverslag 2020 zijn de uitgekeerde schadevergoedingen gemiddeld
€ 10.200, terwijl de bijbehorende uitvoeringskosten gemiddeld € 5.700 bedragen. Verder
ziet het IMG meer en meer schademeldingen
ver van de kern van het gebied binnenkomen,
terwijl de schadebedragen er niet lager zijn.
Dat vindt het IMG onverklaarbaar.
Daarnaast zijn er steeds meer verschillen
tussen de oordelen van de experts. Op grond
daarvan zijn 2000 schademeldingen opgeschort, vooral aan de randen van het gebied
dat geldt voor het wettelijk bewijsvermoeden.
Hier zijn 1500 schademeldingen stilgelegd.
In deze gebieden zijn nadere onderzoeken
gedaan, door TNO, TU Delft en Deltares. IMG
spreekt van ‘nieuwe inzichten’.
Met de wijzigingen wil het IMG de efficiency
vergroten en haar kosten verlagen.
Wie zijn die experts van het IMG?
Het IMG heeft contracten gesloten met vier expertisebureaus die hun experts op pad sturen:
10BE, CED, DOG en NPC (NIVRE P&C). De
vier bureaus hebben gezamenlijk zo’n 550
experts in het veld. Het grootste aantal
experts werkt voor 10BE. 10BE bestaat uit
tien bureaus, met meerdere experts die
eerder voor NAM en CVW werkten. CED was
vroeger mede-eigenaar van het CVW.
Wat houden de wijzigingen in?
Er zijn feitelijk vier wijzigingen aangekondigd:
- Aanbod € 5.000 aan de randen
Een particuliere eigenaar, die nog niet
eerder fysieke schade heeft gemeld, kan
kiezen voor de opname door de expert, óf
een vast bedrag van € 5.000. Om voor dat
laatste in aanmerking te komen is toezending van foto’s van schades voldoende; er
vindt geen beoordeling plaats.
- Geen wettelijk bewijsvermoeden meer in
gebieden 1 en 2
Het gebied waar het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is wordt door het
IMG ingeperkt tot het effectgebied van Huizinge (de rode lijn op het kaartje). Daardoor
vallen de gebieden 1 in Drenthe en 2 in
Groningen er voortaan buiten:
De 1500 stilgelegde aanvragen in dit
gebied krijgen waarschijnlijk een overlastvergoeding van € 1.000 aangeboden. Dit
zal voor hen als mosterd na de maaltijd
voelen, want sommige buren hebben wél
een schadevergoeding ontvangen.
- Wijzigingen beoordelingssystematiek
De experts zijn onafhankelijk. Zij doen de
beoordeling van de schade op basis van
hun beroepskennis. Toch wil het IMG de
experts ‘praktische handvatten’ aanbieden
ter ondersteuning bij hun werk. Welke vorm
dat gaat krijgen is nog niet bekend.
- Aanpassing calculatiemodel
De experts gebruiken een calculatiemodel
dat per schade een vergoeding berekent.
Daarin zit een opslag voor voorbereidende kosten. Deze voorbereidende kosten,
noodzakelijk om het herstelwerk te kunnen
uitvoeren, worden voortaan per ruimte één

keer gecalculeerd. Het model gaat hierop
aangepast worden, waardoor er gemiddeld
per woning minder zal worden vergoed.
Wat vindt de Groninger Bodem Beweging
van de wijzigingen?
Verkeerde afslag
Met de wijzigingen wil het IMG de efficiency van haar werk vergroten en de kosten
verlagen.
Dat gaat echter ten koste van een rechtvaardige toepassing van het wettelijk
bewijsvermoeden.
De Groninger Bodem Beweging heeft in mei
het IMG gewaarschuwd om niet dit pad op te
gaan. Niet de efficiency van het IMG of verlaging van de kosten moet centraal staan. Ruimhartig recht doen aan gedupeerde Groningers
– dat behoort de missie van het IMG te zijn.
Trilling tool
Sinds de zomer van 2019 wordt toenemend
gebruik gemaakt van de ‘trilling tool’ door de
experts van het IMG. De ‘trilling tool’ stelt
per individuele aardbeving een effectgebied
vast. Dat gebruik is onwenselijk. De ‘trilling
tool’ heeft namelijk twee grote nadelen.
Het leidt tot vooringenomenheid bij de expert.
De expert beoordeelt de schade niet onbevangen. De expert ‘denkt zeker te weten’ dat
de gaswinning niet de oorzaak is: het enige
dat hij of zij dan nog hoeft te doen is de (andere) oorzaak, de evidente, aantoonbare en
uitsluitende oorzaak, ‘er bij te zoeken’.
Verder koppelt de ‘trilling tool’ schade volkomen ten onrechte aan één aardbeving. Het
cumulatieve effect, van meerdere geringe
bevingen wordt niet meegenomen. Ook het
‘triggereffect’, waarbij een geringe beving de
‘trigger’ is van verergering van bestaande
schade, wordt niet meegenomen.
Niet leren van de geschiedenis
De gedachten van de GBB gaan terug naar
de periode tot en met 2017. Destijds handelde de NAM de schademeldingen af, via
het CVW. Ook de NAM werd toen geconfronteerd met een voortdurend toenemend
aantal schademeldingen. NAM en CVW
instrueerden de experts vervolgens aanvullend: ze kregen het ‘aardbevingshandboek’
van de NAM dat veel mogelijkheden bood
om andere oorzaken te ‘vinden’. Ook gingen
de experts bevooroordeeld op pad, want hen
werd verteld dat aardbevingen alleen schade
konden veroorzaken binnen een kleine cirkel
om het epicentrum, het zogenaamde ‘effectgebied’. In 2015 en 2016 leidden de wijzigingen tot een toenemend aantal afwijzingen
(zogenaamde C-schades). In de tweede helft
van 2016 werd zelfs twee derde van alle
schademeldingen afgewezen! Uiteindelijk

stopte de NAM helemaal met de schadeafhandeling op 31 maart 2017 en werd de
aansprakelijkheid afgekocht door duizenden
vouchers van € 1.500 uit te delen. Het IMG
lijkt dezelfde route te volgen.
Advies GBB over de keuze voor € 5.000
De GBB adviseert particuliere eigenaren
om goed na te denken alvorens voor de
vergoeding van € 5.000 te kiezen. In de
eerste plaats omdat het moeilijk inschatten
is hoe groot de schade écht is. In de tweede
plaats met het oog op de toekomst. Als er
later namelijk nieuwe schade is dan kan
die weliswaar gemeld worden bij het IMG,

maar het is onaannemelijk dat deze vergoed
wordt. Pas bij een beving waarbij zeer grote
trillingen worden gemeten zullen gemelde
schades opnieuw worden gehonoreerd door
het IMG. Eerder ontstonden ook grote problemen bij nieuwe schademeldingen na de
vergelijkbare stuwmeerregeling.
Voor woningen binnen een straal van 20
km van Huizinge is het sowieso onverstandig om aanspraak te maken op de vaste
vergoeding. Het IMG vermoedt namelijk
dat de kosten voor schadeherstel van een
woning in dit gebied bijna altijd hoger zullen
uitvallen dan € 5.000.

Oproep: Mail de Kamerleden:

Hou het gasdossier
Groningen op de agenda
van de Tweede Kamer!

In juli is de eerstvolgende vergadering
van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. De commissieleden houden
zich onder andere bezig met het
gasdossier Groningen. Het is zinvol om
de Tweede Kamer te helpen Groningen
hoog op de agenda te houden. Elma
Middel, redactielid van de GBB-krant,
stuurde onlangs een e-mail naar Agnes
Mulder, lid van de vaste Kamercommissie EZK, waarin zij melding maakte van
de problemen waar zij tegen aanloopt
bij de schadeafhandeling. Elma werd
nog dezelfde dag gebeld door een fractiemedewerker. Je bent dus echt geen
roepende in de woestijn, jouw verhaal
doet ertoe. Ze werd zelfs aangemoedigd om dit soort berichten aan de
Tweede Kamer te blijven sturen.
Daarom de oproep aan iedereen die nog
met problemen met niet of half afgehandelde schades worstelt: mail de verant-

woordelijke Kamerleden! “Zij zijn degenen
die daadwerkelijk iets kunnen doen aan
de onrechtvaardigheden die voortvloeien
uit de huidige regels en procedures. Vraag
bijvoorbeeld naar het toepassen van de
hardheidsclausule, of wijs de Kamerleden
op de onrechtvaardigheid die ontstaat
doordat samenhangende schades van vóór
2017 niet mogen worden meegenomen
in schadeafhandeling. Je kunt hen ook
laten weten hoe jouw schaddedossier is
afgehandeld door onafhankelijke deskundigen namens het IMG. Informeer Kamerleden over jouw eigen ervaringen, maak
het persoonlijk. We hoeven niet tot 2023
te wachten op de parlementaire enquête.
Doe het nu!”
Contactgegevens commissieleden EZK:
Agnes Mulder (CDA):
agnes.mulder@tweedekamer.nl
Aukje de Vries (VVD):
a.dvries@tweedekamer.nl
Sandra Beckerman (SP):
s.beckerman@tweedekamer.nl
Laura Bromet (GL):
l.bromet@tweedekamer.nl
Henk Nijboer (PvdA):
h.nijboer@tweedekamer.nl
Alexander Kops (PVV):
a.kops@tweedekamer.nl
Raoul Boucke (D66):
r.boucke@tweedekamer.nl
Pieter Grinwis (CU):
p.grinwis@tweedekamer.nl
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Bewonersparticipatie bij zonnepark Eekerpolder

De realisatie van zonnepark
Eekerpolder weer een stap dichterbij
JAAP KEUNING IS WOORDVOERDER VAN DE GRONINGER ENERGIECOÖPERATIE EEKERPOLDER EN HEEFT EEN DRUK JAAR ACHTER DE RUG RONDOM HET
ZONNEPARK IN DE EEKERPOLDER. HET WAS EEN FLINKE KLUS OM HET PROJECT BIJ ZIJN DORPSGENOTEN UIT MEEDEN POSITIEF ONDER AANDACHT TE KRIJGEN.
Ook de raadscommissie van gemeente Midden
Groningen heeft het plan positief beoordeeld.
Zo is het gelukt om samen met duurzame energieleverancier Solarfields, binnen negen maanden de gemeentelijke vergunning te verkrijgen.
Als klap op de vuurpijl werd deze week bekend
gemaakt dat ook de aangevraagde SDE subsidie
wordt verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Belangrijk voor het dorp
Meeden, want de subsidie maakt een goed renderend park mogelijk, waarvan het dorp voor
de helft eigenaar gaat zijn. Jaap vertelt over zijn
overwegingen en keuze.

Keuning had al eerder ervaring met de coöperatieve opzet van een kleinschalig zonnepark
(2,5 ha) dat nu goed rendeert. Dat stelde de
lokale club van vrijwilligers in staat om experts
van adviesbureau Econnetic in te huren. Keuning: ”Daaruit kwam naar voren dat Solarfields
een betrouwbare partij is én ze staan open voor
verregaande participatie. We hebben gezegd
‘wij zijn het dorp Meeden en we willen het
plan mee-ontwerpen zodat het park goed in
het landschap past’. Want het is wél het gebied
waar wij wonen, een fietspad hebben en in de
toekomst iets willen toevoegen op het gebied
van recreatie en ecologische ontwikkeling.

Jaap vertelt over zijn overwegingen en keuze.
“We houden grip en het levert wat op. Dat is We stapten er samen in en leerden van elkaar:
een échte trendbreuk met verleden. Tot nog toe Solarfields over de wijze waarop wij draagvlak
waren we een winorganiseren. En wij hoe
“Solarfields is één van de weinige ontwikkegewest: we zijn een
je vertrouwd op een
aardbevingsgebied laars die lokaal eigendom echt serieus neemt. ontwikkelaar kunt leuen er kwam ook nog Als we ideeën, aandachtspunten of zorgen nen die met een open
een windmolenpark, op tafel leggen, dan luisteren ze daar naar en begroting laat zien hoe
zonder enige inze het park bouwen.”
doen we daar wat mee. We ontwikkelen saspraak of opbrengst
Het zonnepark Eekervoor de lokale ge- men een breed gedragen plan, van onderop in polder is met 150 ha
meenschap. Mensen plaats van bovenaf.”
en een investering van
zijn dus activistisch – JAAP KEUNING, ENERGIECOÖPERATIE EEKERPOLDER
meer dan 75 miljoen
als het gaat om nieueuro, een grootschalig
we initiatieven. Maar met het zonnepark in het park dat zich ook nog eens over de grens van
Eekerpolder is dat omgedraaid: we zien het als twee gemeenten uitstrekt: Midden-Groningen
een voorbeeldproject voor duurzame energie.”
en Oldambt. Keuning: “Het is een megaproject.
De vraag is dan, kan onze coöperatie dat beEIGENDOM NIET
happen? We werken hier met acht zeer actieve
HET BELANGRIJKST
leden aan, maar dit is niet hun dagelijkse busiEn toch was het lokaal eigendom niet de belang- ness. Solarfields heeft goede connecties, het is
rijkste drijfveer om – na alle negatieve ervaringen een goede bouwer én ze hebben de financiële
– toch aan de slag te gaan voor een nieuw ener- expertise. Daar waar nodig laten wij ons adviesgieproject met zon. Het windmolenpark dat er bureau, over onze schouder meekijken.”
zonder inspraak kwam, is sinds enkele maanden
in bedrijf en heeft tot veel discussie geleid. Jaap LOKAAL EIGENDOM ZONNEPARK
Keuning, “Het is in onze achtertuin gebouwd en In de Regionale Energie Strategie wordt lokaal
we hebben er geen voordeel van. Meeden dreig- eigendom gepropageerd. Dat kan op veel maniede het kind van de rekening te worden. Er staat ren. Lylian Dwarkasing is projectleider bij Solarveel te gebeuren op het gebied van energietran- fields voor Eekerpolder: “Toen wij begonnen zijn
sitie. De komende jaren komt er misschien meer we eerst naar de gemeente gegaan, zoals we dat
duurzame energie bij in deze omgeving. Dat is iets normaal altijd doen. We kijken eerst of het park
wat veel mensen zich langzaam beseffen. Provin- in het beleid past en of men medewerking wil
cie en Midden-Groningen hebben dit gebied verlenen. De gemeente Midden-Groningen gaf
aangewezen wat resulteert in een stortvloed van direct aan dat er weerstand zou zijn in Meeden.
aanvragen. Dan kunnen we twee dingen doen: Juist vanwege het verleden met het windmolenpark. We moésten het dorp meekrijgen, daarom
dwarsliggen óf zien grip te krijgen op de situatie.
streven we naar 50% lokaal eigendom. Dat kunGRIP HOUDEN
nen we flexibel invullen. Wij bieden coöperaties
Voor Keuning en de medevrijwilligers in de lo- bijvoorbeeld de mogelijkheid om op verschillende
kale coöperatie draait het dus vooral om grip momenten in te stappen. We stemmen de prijs
houden. Ook Solarfields werd gezien als grote en het rendement dan af op de voortgang in de
ontwikkelaar en niet persé positief ontvangen.
realisatie van het park en op het risiconiveau. ”

Omdat Keuning al ervaring had met het kleinschalige zonnepark Zuidbroek, werd hij als
woordvoerder gevraagd. Gelijkwaardigheid en
zeggenschap was het uitgangspunt voor de
ontwikkeling. Dwarkasing: “Als een lokale coöperatie voor de helft eigenaar wil worden, betekent dat eerlijk delen van de lusten en de lasten.
We maken een taakverdeling op basis van ieders
sterke kanten én we leren van elkaar. De coöperatie leert ons over de lokale omstandigheden,
de geschiedenis en organiseert de participatie.
Wij delen onze kennis over de meer technische
zaken zoals de onderzoeken, de bouw en de financiering. Daarnaast hebben wij veel ervaring
met vergunningsprocedures. Jaap en zijn mensen zetten zich in voor creëren van draagvlak
met behulp van participatie en het realiseren
van financiering van het lokaal eigendom. Hij
heeft zich enorm ingespannen voor het overleg
met omwonenden en zat aan tafel met de partijen over de inrichting en de financiering van
het bewonersdeel. Ondanks dat de coöperatie
Meeden net begint, was er vanwege het eerste
zonnepark al veel kennis en een groot netwerk.
Jaap’s rol is best uniek te noemen. Bij de gemeente en de provincie kennen ze hem goed.”
VERDELING VAN OPBRENGSTEN
Al bij de start van de ontwikkeling werd ook nagedacht over een systeem voor het verdelen van
de opbrengsten. Keuning: “Een grote instroom
van geld kan al snel leiden tot onenigheid. We
hebben met de notaris, gemeente en dorpsraden zitten sparren. Daar kwam uit dat we als
coöperatie een rentmeester aanstellen die de
boekhouding voert en in overleg met de dorpen
en verenigingen voorstellen uitwerkt voor het
verstrekken van giften en leningen. Jaarlijks en
met een transparante begroting waar iedereen
z’n zegje over kan doen.” Maar de coöperatie
wil verder gaan dan collectief voordeel. Bewoners krijgen de mogelijkheid individueel deel te
nemen door obligaties aan te schaffen én er
wordt gedacht over de oprichting van een eigen lokale energiemaatschappij die vanuit het
zonnepark de omgeving van voordelige energie
kan voorzien.
VERVOLGSTAPPEN
Keuning: “We weten dat er in de toekomst nog
meer energieprojecten zullen komen; zon én
wind. Ons belangrijkste uitgangspunt blijft een
eerlijke verdeling van opbrengsten. Dit betekent
ook een eerlijke verdeling in de lasten. Hier is
op voorhand tot in detail met Solarfields over
gesproken om onduidelijkheid te voorkomen.
Binnen de coöperatie wordt hardop gedacht om

samen met gemeente, provincie en ontwikkelaar een blauwdruk te maken voor nieuwe projecten. De Eekerpolder is daarvoor het startpunt.
“Het is een ideale locatie: Volledig ingesloten
tussen twee hoge dijken, helemaal uit het zicht.
Gerealiseerd in goed overleg met het dorp en de
gemeente, aandacht voor ecologie en recreatie.
Kortom het is helemaal omgedraaid en we maken er nu samen een voorbeeldproject van. Nu
we de SDE subsidie hebben verkregen, gaan we
met elkaar de financieringsaanvraag indienen bij
de bank, waarna we hopelijk medio xx kunnen
starten met de bouw van het park. Stap voor
stap, op basis van gelijkwaardigheid en met positieve maatschappelijke impact voor de lokale
omgeving. Dán ben je samen op de goede weg
en dat is wel iets nieuws in Nederland hoor.”
OLDAMBT NOG…
Hoe belangrijk de rol van een actief gemeentebestuur is, blijkt wel in de Eekerpolder, waar de
vergunning én de subsidie voor het deel dat in
Midden-Groningen ligt al geruime tijd rond is.
Het deel van De Eekerpolder dat in Oldambt ligt
is door de Coöperatie ook geïnformeerd over
deze plannen en is uitgenodigd om aan te sluiten. Díe bal ligt nu bij deze gemeente. Voor het
deel in Oldambt is nog geen vergunning verstrekt. Wanneer de gemeente nu een duurzaam
besluit neemt en het beleid vaststelt, levert dit
financieel voordeel op voor de inwoners van
Oldambt. Projectleider Lylian Dwarkasing: “De
subsidies worden in snel tempo afgebouwd.
Een jaar later subsidie betekent aanzienlijk minder opbrengst voor de omgeving. We hebben
nu al de situatie dat Midden-Groningen minder
hoeft in te leggen en meer rendement zal hebben. Het is dus zaak om voor het Oldambtdeel
dit jaar wél de subsidieronde te halen.”
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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 IMG
Wat
kunnen we
voor
u betekenen?
• Begeleiding
tijdens
schade-opname
IMG
• Een
contra-expertiserapport
Deskundige
beoordeling vanopstellen
herstelwijze
• Advies
Opstellen
/ bezwaarschrift
IMG
en zienswijze
begeleiding
bij bouwkundig
versterken
• Een
Begeleiding
tijdens
schade-opname IMG
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
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• (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.
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