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Groningen in de jaarlijkse Troonrede

Net als in de afgelopen zeven jaar noemde koning Willem Alexander in zijn jaarlijkse
Troonrede de situatie in Groningen. “Fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op
compensatie, moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute
prioriteit”, zo sprak hij uit. “De regering moet, binnen het gesprek over de rechtsstaat en
rechtszekerheid ,de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de
aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest.” 

Natuurlijk slaat de koning de spijker op zijn kop. Maar zijn het loze beloften of wordt het
door de - tot nog toe demissionaire - regering in aankomende kabinetsperiode
waargemaakt? In de afgelopen zeven jaar zien we enkele successen (o.a. de gaskraan
gaat dicht!) maar helaas ook veel vertraging door ingewikkelde bureaucratie. De koning
noemt met recht de afhandeling stroperig, maar hij kan het woordje ‘geweest’ achterwege
laten. De laatste voortgangscijfers van de versterkingsoperatie (NCG) zijn onder andere
een voorbeeld van een nog altijd stroperig proces. 

Voortgangsrapport NCG augustus 2021

Eind september bracht Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het maandelijks
voortgangsrapport versterking uit, met daarin de stand van zaken op 31 augustus 2021.
Helaas loopt de versterkingsoperatie flink achter op de doelstelling voor dit jaar. De NCG
streeft er namelijk naar om 8000 opnames en beoordelingen uit te voeren, en 1500
versterkingstrajecten af te ronden. Op 31 augustus waren er echter nog maar 3301
beoordelingen en opnames uitgevoerd, en werden 322 versterkingstrajecten afgerond. In
dit tempo zal de NCG haar eigen doelstelling bij lange na niet halen. 

De NCG verwacht zelf een grote inhaalslag te maken in de komende maanden, onder
andere door het invoeren van de ‘typologieaanpak’. Met dit classificatiesysteem kunnen
typen woningen eenvoudiger en vooral sneller beoordeeld worden. Ook wordt er door de
NCG gewerkt aan een nieuw ‘Meerjarenprogramma’, waarbij hopelijk inzichten van
afgelopen periode worden meegenomen. Zowel het Staatstoezicht op de Mijnen als de
GBB maken zich grote zorgen over de afwikkeling en de stroperigheid van de operatie. Je
leest het voortgangsrapport op de website van de NCG: voortgang versterking.

Subsidieregelingen onderhoud Rijksmonumenten

De subsidieregeling Groot onderhoud Rijksmonumenten (GRRG) wordt voor de tweede
keer dit jaar door de Provincie Groningen opengesteld. Er is ditmaal € 3.500.000
beschikbaar, waarvan €2.350.000 voor monumenten in de aardbevingsgemeenten. Van 6
oktober tot 15 november is de subsidie aan te vragen. Het aanvraagvraagformulier en de
voorwaarden vind je op de website van de Provincie: aanvraag GRRG.
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Naast de subsidieregeling Groot onderhoud Rijksmonumenten, loopt sinds 1 juli de
aanvraagperiode voor regulier onderhoud Rijksmonumenten (RORG). Hiervoor is in totaal
€800.000 beschikbaar. Je kunt nog een aanvraag voor de RORG indienen tot 1 december,
eveneens via de website van de Provincie: aanvraag RORG.

Sociaal Handvest

De Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis deden
in februari dit jaar in een gezamenlijk handvest een dringend beroep op bestuurders, de
politiek en betrokken instanties. In het handvest geven de drie organisaties aan met welke
mensgerichte uitgangspunten de problemen in Groningen per direct moeten
worden aangepakt om na acht jaren van gesteggel en vertraging het vertrouwen van de
bewoners terug te winnen. De algemene boodschap luidt: ‘Plaats de Groningse inwoners
nu eens voorop!’ 

Op dit moment zijn bestuurders, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in overleg over het ondertekenen van dit handvest.
De GBB ziet graag dat de aangereikte punten in het handvest als toetssteen worden
gebruikt bij toekomstige besluitvorming. Of alle partijen uiteindelijk zullen ondertekenen is
tot dusver niet bekend. 

Vanuit de gemeente Midden-Groningen is er in ieder geval goed nieuws! In de laatste
raadsvergadering is middels een motie het sociaal handvest aangenomen. De
uitgangspunten van het Sociaal Handvest worden gebruikt bij het nader uitwerken van alle
plannen gericht op het herstel van vertrouwen en van woningen. De precieze uitwerking
hiervan moet natuurlijk nog blijken. De GBB hoopt natuurlijk dat meer
aardbevingsgemeenten dit voorbeeld zullen volgen! Je leest hier het sociaal handvest. 

Tegemoetkoming huurders in aardbevingsgebied

Misschien heb je de regeling al voorbij zien komen; sinds maart dit jaar kunnen huurders in
aardbevingsgebied een eenmalige tegemoetkoming aanvragen. Dit betekent niet dat alle
gemaakte onkosten vergoed worden. De basisvergoeding is €500. Wanneer je tijdens
versterkingswerkzaamheden in een tijdelijk woning hebt gewoond komt hier bovenop €45
voor iedere week dat je in een tijdelijke woning hebt gewoond én toen nutsvoorzieningen
hebt betaald. 

Het is geen voorwaarde om bij een woningcorporatie te huren, ook als je via een
particuliere verhuurder huurt heb je in een aantal gevallen recht op de tegemoetkoming.
Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Je woonde in de (tijdelijke) huurwoning tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020
De huurwoning moest versterkt of gesloopt worden
Je bent hoofdhuurder

 Je kunt hier de hoogte van de vergoedingen terugvinden, en hier vind je de precieze
voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op de tegemoetkoming.
De aanvraag kan ingediend worden tot 1 april 2022. 
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GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

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

welkom@stutensteun.nl
050 211 2044
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