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Parlementaire enquêtecommissie brengt bezoek aan Groningen
De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is dit jaar van start
gegaan. Zes Kamerleden doen samen met een team van circa twintig
stafmedewerkers onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning,
aardbevingen, schadeafhandeling en versterking.
Op woensdag 14 juli en donderdag 15 juli 2021 bracht de voltallige
enquêtecommissie een bezoek aan het bevingsgebied. De commissieleden hadden
ontmoetingen met getroffen Groningers, maakten een fietstocht door het
Groningerland en bezochten de gasopslag bij Norg. Volgens de commissieleden is
het doel van dit werkbezoek vooral om naar de inwoners te luisteren en hun verhalen
een plaats te geven in de voorbereidingen van de parlementaire enquête.

De GBB heette de commissieleden woensdagochtend welkom in Vita Nova in
Middelstum. Daar werd door GBB-bestuurslid Coert Fossen een presentatie gegeven
over de situatie in Groningen en de betekenis van de Groninger Bodem Beweging.
Hierna stapten de commissieleden en een deel van het GBB-bestuur op de fiets en
brachten zij een bezoek aan onder meer Huizinge en Westerwijtwerd. Onderweg is
stilgestaan bij een aantal gestutte panden en werd met enkele bewoners gepraat. De
commissieleden toonden zich tijdens hun bezoek geïnteresseerd, zij stelden veel
vragen over de situatie in Groningen.
Het nut van een parlementaire enquête
De GBB heeft lang gepleit voor een parlementaire enquête. Hoewel het onderzoek
geen problemen van bewoners oplost kan middels een parlementaire enquête
grondig onderzocht worden hoe het mis is gegaan, en wie hiervoor verantwoordelijk
zijn. Hopelijk leert men hiervan en zal er in de toekomst meer aandacht voor het
welzijn van de individuele burger komen.
Op dit moment zijn de commissieleden bezig met het vorderen van inlichtingen en
het dossieronderzoek. In de zomer van 2022 gaan de openbare verhoren van start.
Naar verwachting zal de commissie in 2023 het onderzoek afronden en haar
bevindingen voorleggen aan de Tweede Kamer. Lees meer over het onderzoek op
de website van de Tweede Kamer.

Voortgang versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bracht op 9 juli het
jaarlijkse voortgangsrapport over de versterkingsopgave en de afbouw van de
gaswinning (’20-’21) uit. De constateringen in het rapport liegen er niet om: de
versterkingsoperatie verloopt véél te traag. Voor de Groningers komt deze conclusie
niet als een grote verrassing. Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der Mijnen,
onderstreept de noodzaak om de versterkingsoperatie uiterlijk in 2028 af te ronden.
De snelheid van de versterkingsoperatie is op dit moment de bepalende factor ten
aanzien van de veiligheid in Groningen.
Een soortgelijke constatering zien we overigens al in het voortgangsrapport van de

versterkingsoperatie van vorig jaar. Toen adviseerde het SodM, net als dit jaar, voor
een crisis-aanpak met één eindverantwoordelijke, mede omdat de versterking nog
onvoldoende op gang was gekomen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
heeft op dit moment echter nog steeds niet genoeg bevoegdheden om volledig als
eindverantwoordelijke op te treden.
Langdurige versterkingsoperatie heeft invloed op gezondheid
In het voortgangsrapport wordt benadrukt dat veel Groningers nog altijd in een
onzekere situatie verkeren. Circa 14.000 adressen zijn nog niet beoordeeld op
veiligheid. Men weet in dat geval dus niet wat er met het huis zal moeten gebeuren,
en of het huis in de huidige staat veilig bewoonbaar is. Deze onzekerheid zorgt voor
een lange periode van stress wat resulteert in gezondheidsproblemen. In meerdere
onderzoeken, waaronder van Gronings Perspectief, zien we bovendien dat de
gezondheidsrisico’s groot zijn. Ook daarom is het volgens het SodM belangrijk dat er
perspectief en duidelijkheid geboden worden in de versterkingsoperatie.
Helaas ziet inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren het op dit moment somber in.
Als de versterkingsoperatie niet in een versnelling terecht komt kan het nog twintig
jaar duren. De GBB deelt deze zorgen en hoopt dat het SodM op een kritische
manier de situatie in Groningen zal blijven monitoren, ook wat betreft de afbouw van
de gaswinning.

Nog steeds onduidelijkheid over compensatie verschil NAM- en IMG-regeling
Vorig jaar is de waardedalingsregeling van het IMG van start gegaan. Eigenaren
kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat
die woning in het gebied staat waar bevingen voorkomen.
Niet voor iedereen pakt de waardedalingsregeling even gunstig uit. Huiseigenaren
die in het verleden al gebruik hebben gemaakt van de waarderegeling van de NAM,
kunnen geen aanspraak maken op de waardedalingsregeling van het IMG. De
compensatie van de NAM valt volgens gedupeerden echter fors lager uit dan van het
IMG. De GBB, maar ook veel individuele bewoners trokken aan de bel, en maakten
deze onrechtvaardige situatie onder meer kenbaar bij Tweede Kamerleden. De
voorganger van Bas van ’t Wout én Stef Blok, voormalig minister van EZK Eric
Wiebes, beloofde toen een onderzoek. Drie maanden later dan verwacht is er nu een
onderzoeksrapport gepresenteerd.
Eindrapport waarderegeling NAM
Verschillen in uitkomsten tussen de NAM- en IMG-regeling komen volgens de
onderzoekers niet voort uit juridische onvolkomenheden in de NAM-regeling, maar
uit het toepassen van andere methodes met andere onzekerheidsmarges. De
geschatte waardedaling bevindt zich altijd binnen een bandbreedte (hoger of lager)
van de echte waardedaling. Met als gevolg dat sommige gedupeerden te veel, en
anderen te weinig hebben ontvangen. Bij het gebruik van rekenmodellen is er altijd
sprake van een onzekerheidsmarge. Het is volgens hen daarom moeilijk in te
schatten hoeveel gedupeerden te weinig hebben ontvangen, evenmin is het moeilijk
in te schatten hoe groot het bedrag is dat te weinig is ontvangen. De NAM
waarderegeling is volgens de onderzoekers op een juridisch juiste manier
uitgevoerd.
Brief van minister Stef Blok aan de Tweede Kamer
Minister Stef Blok heeft het rapport met een brief naar de Kamer aangeboden. Hij
benoemt in deze brief dat uit het eindrapport blijkt dat de NAM waarderegeling

rechtmatig was. Desbetreffende bewoners zullen dus niet zonder meer tegemoet
kunnen worden gekomen vanuit de Tijdelijke wet Groningen. De minister doet een
aantal suggesties om een aanvullende tegemoetkoming via een andere weg tot
stand te brengen, bijvoorbeeld door een collectieve tegemoetkoming met een vast
bedrag. Ook kan een aanvullende taak bij het IMG worden neergelegd, waardoor het
instituut zich mag ontfermen over een tegemoetkoming voor desbetreffende
bewoners. Deze keuze heeft mogelijk grote gevolgen voor de werkwijze van het
IMG.
Het duurt nog even voordat we weten welke keuze de Kamer hierin zal maken.
Minister Stef Blok laat de uiteindelijke besluitvorming over aan een volgend kabinet.
Wil je hierover meer weten? Je leest hier de brief van minster Stef Blok aan de
Tweede Kamer en je vindt hier het eindrapport over de NAM waarderegeling.
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