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nl.bauhaus

Maak van je huis weer een thuis

MACHINEUITLEENSERVICE

Je € 750 goed besteed!
Bij BAUHAUS Groningen hebben we alles om van jouw
huis weer een echt thuis te maken. Pak dus nu die ene
klus aan, want dit is het ideale moment om een nieuwe
vloer te leggen, je huis te schilderen, die ene muur door
te breken of om je woonkamer een make-over te geven.

Veel machines heb je maar zelden nodig. Daarom kun je professionele gereedschappen en machines bij BAUHAUS lenen. Dit is makkelijk en
kost de eerste 24 uur niets. Daarna vragen we
een kleine vergoeding. Je vindt onze leenmachines in de drive-in.
nl.bauhaus/machineverhuur

Bij ons vind je verf in alle kleuren, behang in honderden
soorten, designvloeren, en nog veel meer. Het ligt allemaal op je te wachten. En wil je advies? Onze deskundige medewerkers helpen je graag. Tot snel!

Vliesbehang
'New walls'

• ca. 10 meter per rol (per strekkende meter 3,18)
• 53 cm breed
27473780

31,
Per rol

75

0,10,100,-

Eerste dag:
Dagtarief:
Borg:

Bijvoorbeeld laminaatsnijder

Optimaal gebruik maken van je vergoeding?
Dat kan, bij BAUHAUS! Bij ons hebben
alle producten vaste, lage prijzen.
Dat garanderen wij!
Lees meer over onze laagsteprijsgarantie: nl.bauhaus/garanties

Mengbare muurverf
'Arcticwit'
•
•
•
•
•

hoogwaardig dekkend
in elke droomkleur mengbaar
voor ca. 17,5 - 22,5 m2
matte dispersieverf voor binnen
per liter 4,30

27934719

42,
10 liter

95

Slijtvast
Mengverf
Hoogdekkend

Laminaat 'Supersize
rustiek eiken'

• afm. (lxbxd) 1.393 x 336 x 8 mm
• doosinhoud 2,249 m²
(per pak 22,47)
• 30 jaar garantie
27705012

336 mm

Extra breed
✔ 8 mm

Per m2

9,

99

Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

07.00 - 21.00 uur
07.00 - 18.00 uur
12.00 - 18.00 uur

Ondanks de werkzaamheden aan de rondweg is BAUHAUS gewoon bereikbaar!
Wil je weten hoe? Check dit even op onze site: nl.bauhaus/groningenbereikbaar
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Mijn laatste voorwoord
Beste lezer,
Op 20 oktober nam ik afscheid als voorzitter van de
Groninger Bodem Beweging. Na 12 jaar bestuur – als vrijwilliger en vaak fulltime – zet ik er een punt achter. Al die
jaren werd ik gedreven door het onrecht rond de gevolgen
van de gaswinning. De situatie is wel verbeterd, maar
helaas is alle onrecht nog niet opgelost. Na zoveel jaar
wil ik nu aandacht geven aan andere – eigen – dingen.
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Natuurlijk gaat de GBB door! De strijd is nog niet voorbij. Stond in het verleden de collectieve strijd
tegen de gaswinning en de positie van de NAM centraal, nu strijdt elke bewoner zijn eigen strijd,
binnen de kaders van de nieuwe regelgeving. Maar ook dan blijft het cruciaal dat er een partij is die
namens hen tegen bestuurders, uitvoeringsinstanties, Kamerleden en ministers zegt waar het op
staat.
De formule van de GBB is succesvol gebleken: een vereniging van burgers die zich samen scharen
achter collectieve doelen, met een kwalitatief goed bestuur met mandaat. Er is veel bereikt:
stopzetting van de gaswinning, de NAM er tussenuit, de schade en versterking onder regie van de
overheid. Maar er gaat ook nog veel mis: de bewoner staat nog steeds niet centraal, de versterkingsoperatie gaat nog steeds te traag en de schadeafhandeling richt zich teveel op de grenzen van
de aansprakelijkheid van de NAM.
Graag wil ik iedereen bedanken die zich op een of andere wijze heeft ingezet voor de belangen van
gedupeerden en waarmee ik in de 12 jaar heb samengewerkt. Iedereen die zijn eigen strijd streed
en/of strijdt, wens ik heel veel sterkte. En tot slot: wees solidair en word lid van de GBB; het helpt.
Jelle van der Knoop
tot 20 oktober voorzitter Groninger Bodem Beweging

25	Veel miscommunicatie en
ondeskundigheid bij 'experts'
Erfgoed heeft betekenis
voor ons allemaal

De Groninger Bodem Beweging is niet
aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties.

26	Gronings Perspectief:
stand van zaken

De volgende krant verschijnt: maart 2022

Van de redactie

Waar jarenlange
stroperigheid toe leidt…
Onze regering - wat daar nog van over is - meldt in haar nieuwste troonrede dat
“de afhandeling van de aardbevingsschade te lang te stroperig is geweest”… ‘Te
lang stroperig’: ja; ‘is geweest’: nee. De afhandeling ís stroperig en wordt steeds
stroperiger!
Ondertussen spreekt ook de bodem weer:
drie heftige bevingen op één dag rondom
Zeerijp en Appingedam. Dit jaar bij elkaar
alweer ruim twintig. Toch stopt de gaswinning
(nog) niet. Elders dreigt de winning gewoon
door te gaan, zo nodig in de Waddenzee werelderfgoed of niet. En de druk om de
gaskraan verder open te draaien wordt
opgevoerd met de stijgende gasprijzen en
een mogelijk tekort aan gas in de winter als
argument.

zijn eigen ‘experts’ - steeds verder verstrikt
raakt in zijn eigen juridische keurslijf.

De stroperigheid zorgt voor nog meer onrust.
Zoals bij gedupeerde bewoners die hun
portemonnee moeten trekken vanwege
‘onvoorziene’ prijsstijgingen als hun huis,
met grote vertraging buiten hun schuld,
eindelijk wordt versterkt. Dankzij het tempo
van de versterkingsoperatie - trager dan traag
- en een minister Ollongren die stug volhoudt
dat het in 2028 klaar is. Diezelfde minister
zorgt voor rechtsongelijkheid en verdeeldheid
als ze tijdens een werkbezoek alle huurders
bij een wooncorporatie € 750 toezegt.
Particuliere huurders hebben het nakijken.
Onrust is er bij het IMG dat - gegijzeld door

Verder in deze editie een kennismaking met
het nieuwe GBB-bestuurslid Yvonne Morselt
en aandacht voor het werk van Stut-en-Steun.
Opnieuw is te zien wat er in Overschild
gebeurt. En ook deze keer laten GBB-leden
van zich horen met haiku’s waarin hun eigen
uitspraken zijn verwerkt.

Je zou bijna vergeten in wat voor prachtige
provincie wij wonen. Groningen met zijn
weidse vergezichten, zijn eeuwenoude kerken
en monumenten. Ook die bakens vanuit ons
verleden hebben te lijden onder de bevingen.
In deze editie besteden we uitgebreid
aandacht aan dat gemeenschappelijke
erfgoed.

Bewoners en maatschappelijke organisaties
raken moe en murw. Het zeer te
betreuren vertrek van Susan Top van het
Gasberaad met in haar kielzog haar twee
stafmedewerkers is veelzeggend…‘Onze
Jelle’ schreef zijn laatste voorwoord voor

de GBB krant. Hij stopt na twaalf jaar
tomeloze inzet als voorzitter en boegbeeld
van de Groninger Bodem Beweging. We
laten een aantal GBB leden aan het woord
over Jelle. Jelle zelf drukt iedereen op
het hart: “Er moet een partij blijven die
namens de gedupeerden tegen bestuurders,
uitvoeringsinstanties, Kamerleden en

Een unieke Grunnigse
Joardagsklender
van de GBB in samenwerking met cartoonist
Pluis ontvangen?

˜

˜

Dat kan!
Steun de Groninger Bodem Beweging
en word lid voor €10,- per jaar. Als dank
ontvang je van ons een kalender.

Meld je aan via de website:
Meld je aan via de webs ite:
www.groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl
Ben je al GBB-lid, maar wil je toch de
joardagsklender thuis op kunnen hangen?
Draag een nieuw lid aan, en stel ons hiervan
op de hoogte door een mailtje te sturen naar:

nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

Gezamenlijk kunnen we
een vuist maken!

ministers zegt waar het op staat.”
Nog steeds blijft de grote vraag: wat doen
onze eigen bestuurders? Het grote zwijgen
op de paginagrote GBB advertentie in een
aantal landelijke dagbladen wekt weinig
vertrouwen. Dat moet echt anders. Nu al
helemaal!
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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

Telefoon
088 - 223 44 55

Woonzorg Nederland
n z e e
d d e
a
W

Uithuizen
Eenrum

Emden
Baflo
Winsum

Dokkum
Damwoude

Middelstum

Kollum
Buitenpost

Surhuisterveen

GRONINGEN

Appingedam

Ten Boer

Wagenborgen

Slochteren

Midwolda

Noordbroek
Haren

Leek
Roden

Drachten

Beetsterzwaag

Delfzijl

ERFGOED
LOKET

Zuidhorn

Groningen
Burgum

Loppersum

E-mail
info@onafhankelijkeraadsman.nl

EeldePaterswolde

Zuidlaren

Scheemda
Hoogezand

Muntendam
Veendam

Winschoten

Oude Pekela

Norg

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

Het Erfgoedloket Groningen
is al 4 jaar het centrale, kosteloze informatiepunt
voor bewoners en eigenaren van monumenten
en sinds dit jaar ook voor karakteristieke panden.
U vindt bij het loket informatie over onderhoud
en restauratie, regelgeving en procedures,
ﬁnanciering en subsidies. Maar natuurlijk ook over
verduurzaming, schadeherstel en versterking.

Heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op!

Erfgoedloket Groningen
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050 313 27 09
info@erfgoedloketgroningen.nl
www.erfgoedloketgroningen.nl
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Stoapels stainen
Alle ellende die de bevingen voor veel
Groningers teweeg brengen doet je bijna
vergeten in wat voor prachtige provincie
wij wonen. Het oude landschap met zijn
karakteristieke woonhuizen en dorpen,
monumentale boerderijen, borgen en
eeuwenoude kerken als bakens in een
weids landschap. Plekken waar rijkdom
en macht zich eeuwenlang manifesteerden, waar lief en leed werd gedeeld;
plekken voor gemeenschapszin en bezinning. Om zuinig op te zijn.
Jan Boer schreef ooit deze limerick:
Wat ken wie door den met verdainen
As steunbeer van n stoapel stainen?
Gain roem of eer,
Moar toch weleer
Dank van ons nageslacht, zal ‘k mainen.
Dat was in 1970 zijn oproep om de Stichting Oude Groninger Kerken te steunen.

Ook andere stichtingen en instanties
‘waken’ over het Gronings erfgoed, zoals
de Stichting Groninger Landschap, de Bond
Heemschut, Monumentenzorg en de Stichting Libau.
Dat is en blijft hard nodig want verrommeling
van het landschap ligt op de loer. Dorpen
dreigen opgeofferd te worden aan verdere
uitbreiding van industriegebieden. Windmolens verdringen kerktorens als bakens in het
landschap. Een nieuwe smeergeldvariant
dient zich aan als een bestuurder van het
Ommelanderziekenhuis de kolen uit het vuur
haalt voor een op winst belust zonneparkbedrijf. Powerfield wil een zonnepark ter grootte
van 50 voetbalvelden realiseren. Een deel
van de opbrengst zou naar het ziekenhuis
kunnen gaan zodat dit kan blijven voortbestaan. Maar dan moeten we ook niet moeilijk
doen over de aantasting van het landschap.
Dan zijn er voor het erfgoed ook nog eens
de gevolgen van de bevingen. In deze editie

schetsen we een beeld van de impact
daarvan. We spraken Hugo Dokter van de
Stichting Groninger Landschap, Jur Bekooy
van de Stichting Oude Groninger kerken, Reint
Wobbes van de kerkvoogdij Huizinge, Herman
Waterbolk en Merijn Wienk van de Stichting Libau en Martin en Pieta Ettema uit Loppersum.
We vroegen hen wat de bevingen voor hen
betekenen, waar zij tegenaan lopen als ze
de schades hersteld willen zien. Ook voor
hen was en is het een permanent gevecht
voor een passende oplossing.
Soms lukt dat. Mits je kunt beschikken
over een projectleider die is staat is om
door alle stroperigheid van instanties en
procedures heen te breken. Of dankzij de
eigen expertise om de onkunde van buitenaf het hoofd te bieden. En mits je zelf
het stuur in handen kunt houden bij het
daadwerkelijke schadeherstel.
Vaak lukt het ook niet. Dan spelen de macht

van het geld, de ondeskundigheid van
instanties en de bestuurlijke onmacht weer
de hoofdrol. Zoals dat de gangbare praktijk is
voor veel gedupeerden met woonhuizen van
recentere datum.
De limerick van Jan Boer is actueler dan
ooit: een oproep aan bestuurders en
deskundigen van nu om snel en ruimhartig
te doen wat nodig is voor het erfgoed én
voor al die andere ‘stoapels stainen’ waar
mensen in wonen en werken.

Voor meer informatie:
https://www.groningerlandschap.nl
https://www.groningerkerken.nl
kerkhuizinge.nl
https://www.libau.nl
https://erfgoedloketgroningen.nl/

Olifanten in het landschap
denken in eeuwen.” Heel anders dan voor bewoners: “Als je in een huis woont, dan snap ik,
dat je je onveilig kunt voelen; dan snap ik dat je
haast hebt.”
Boorplatformdenken
Waar hij bij de NAM tegenaan liep, was wat
Jur noemt het ‘boorplatformdenken’: als je
versterkt, dan moet het ook maximaal stevig:
met epoxy. En dat werkt bij deze monumenten averechts. En altijd is er het wantrouwen:
“Wantrouwen, dat je teveel wilt doen, dat je er
voordeel uit wilt halen. Terwijl een monumentenverzorger van nature een luiaard is. Niets doen
is zijn grootste genot. We blijven er het liefst
vanaf. Maar als we het doen, dan doen we het
goed.”

Jur Bekooy: “Wij eisen voor onze kerken een maatoplossing” (foto: Julia Gunther)

“Kerken bennen gain dooie stainbulten oet n verleden tied, dij heur dainst nou doan
hemmen. Zai bennen bouwd veur de aiwegheid, omdat mensen aaltied bezinnen neudig
hemmen.” Dat schreef Jan Boer in 1970. Een jaar eerder was de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) opgericht. De dreigende sloop van de kerken in Leegkerk, Obergum
en Oostum was daarvoor de aanleiding. De doelstellingen van toen gelden nog steeds:
instandhouding, belangstelling wekken en het gebruik van historische kerken stimuleren. Inmiddels zijn 97 kerken, 2 synagoges, 9 losstaande torens en 57 kerkhoven overgedragen aan de SOGK. Iedere kerk kent een eigen beheerscommissie van vrijwilligers.
Wij spraken met Jur Bekooy, bouwkundige van
de stichting, over zijn werk met al die ‘stainbulten’ en de impact van de bevingen. “Ooit in de
jaren tachtig liep ik van lekkage naar lekkage.
In de jaren erna stond alles er heel wat beter
bij.”
Maar toen kwamen de bevingen. Jur: “Het
duurde even voordat duidelijk werd dat allerlei
scheuren in onze kerkgebouwen met de bevingen te maken hadden. Restaureren is immers
voor een groot deel het herstellen van scheuren. Dan kijk je dus niet zo snel op van een
paar scheuren. Het voor- en nadeel van onze
kerken is dat het logge gebouwen zijn. Ik noem
ze wel olifanten in het landschap. Alles gebeurt
in de vertraging. Rond 2012 was er een flinke

beving bij Godlinze. Niets aan de hand. Een half
jaar later werd ik gebeld door de plaatselijke
kerkcommissie: er zijn ineens scheuren te zien.
Dan moet er toch wat anders aan de hand zijn.”
Dat betekende om de tafel met de NAM, lange
discussies, wederzijds onbegrip over de te
kiezen oplossingen. Oppassen voor verkeerd
herstellen, bijvoorbeeld door scheuren vol te
spuiten met epoxy, zoals werd voorgesteld. Dat
maakt het probleem alleen maar groter. Jur:
“Gelukkig hebben we altijd onze koers kunnen houden. Van het begin af aan hebben we
gezegd: we willen het onderzocht en begeleid
hebben door gespecialiseerde restauratiearchitecten. Liever twee keer nagedacht dan éen
keer verkeerd doen. Wij hoeven niet snel, wij

“Het mag toch niet gebeuren dat wat vele
eeuwen heeft doorstaan, in deze tijd te grabbel
wordt gegooid,” herhaalt Jur meerdere malen.
Daardoor werd ook voor hem een permanent
gevecht met instituties en procedures onvermijdelijk. Eerst met de NAM en de Shell. Daarna
met NCG en IMG. Dan helpt het dat je niet
een individu bent, maar een gerespecteerde
organisatie. Jur: “Op een gegeven moment ben
je toch wel blij dat je deel uitmaakt van een
grotere organisatie.”

En steeds weer zijn er die procedures, en nu
met de IMG: het keurslijf van de schadeafhandeling. Jur: “Wij eisen voor onze kerken een
maatoplossing. Om dan iets voor elkaar te krijgen moet je steeds boos worden en kom je er
tenslotte wel weer uit. En dan volgt er weer een
nieuwe procedure. Wat ons steeds meer nekt is
die ‘juridischwerktuigbouwkundige’ benadering.
Dat is tot op de dag van vandaag het zware.”
Ondanks alles boekt de Stichting Oude Groninger Kerken resultaten. De versterkingsaanpak
lijkt goed uit te pakken met dank aan de Calvi-methode. Deze alternatieve beoordelingsmethode is juist gericht op eeuwenoude gebouwen
als de Groninger kerken. Pak alleen de zwakke
schakels aan en laat de rest met rust.
Essentieel is dat het herstel in eigen regie met
een restauratiearchitect aan het roer kan worden uitgevoerd. En anders dan bij een doorsnee
woonhuis hebben de monumentale kerkgebouwen de tijd.
Met zo’n weerbarstig systeem blijft het voor Jur
“gewoon doorgaan, adem blijven halen en in
gesprek blijven.” Hij kan zich goed voorstellen
dat het voor een particulier nog veel zwaarder
is. “Bij alles wat je bereikt, voel je je ook weer
schuldig naar anderen.”
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Onafhankelijke Raadsman draagt stokje over
Al jaren behartigt de Onafhankelijke
Raadsman de belangen van Groningers
die vastlopen in het aardbevingsdossier.
Inmiddels ziet de wereld er heel anders
uit dan in 2013, toen de Raadsman
begon. De afhandeling van schade en
versterking is overgegaan van de NAM
naar de Rijksoverheid. En daarmee is de
Nationale ombudsman nadrukkelijker
in beeld gekomen als behandelaar van
klachten. Met goed vertrouwen draagt
de Onafhankelijke Raadsman zijn taken
eind dit jaar over aan de Nationale ombudsman.

de NAM er tussenuit moest. Maar dat bleek een
bijzonder ingewikkelde opgave. Schadeafhandeling
is inmiddels bij wet een publieke taak, maar voor de
aanpak van de versterking is die wet nog steeds niet
aangenomen."
"Met de introductie van IMG merkten we steeds
vaker dat de wijze waarop we invulling geven aan

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Niet eens met IMG rapport?
Vergnes Expertise helpt u graag.
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.

de rol van de Raadsman, niet altijd meer past bij
de publieke inrichting van dit instituut. Waar in het
oude systeem een goed gesprek kon leiden tot een
maatwerkoplossing, lijkt een begrip als 'rechtmatigheid' zo'n oplossing tegenwoordig vaak in de weg te
staan", zo stelt Klaassen.

In 2013 werd Leendert Klaassen benoemd als

Als gevolg van de veranderende wetgeving is de

Onafhankelijke Raadsman, op verzoek van de regio

Onafhankelijke Raadsman begin dit jaar in gesprek

en de Tweede Kamer. Dit moest een gat vullen in het

gegaan met de Nationale ombudsman. Klaassen:

klachtenrecht, want de Nationale ombudsman had

"Mijn uitgangspunt was: de inwoners van Groningen

geen bevoegdheid in het private domein. In die acht

moeten in de toekomst ervan verzekerd zijn dat

jaar is een werkwijze ontstaan waarmee de Raads-

ze op eenzelfde manier geholpen kunnen worden.

man de inwoners van Groningen waar nodig probeert

Uit de gesprekken bleek dat de ombudsman de

te ondersteunen in het proces. Via de contacten

functionaliteit van de Raadsman over kon en ook

met NAM, CVW, NCG, TCMG en IMG kon menig

over wilde nemen. Dat geeft me het vertrouwen dat

klacht worden geadresseerd en vaak ook opgelost.

ik mijn taken met gerust hart kan overdragen aan de
Nationale ombudsman."

"Als ik zo terugkijk, valt me op dat er continu
sprake was van veranderingen in het systeem", zegt

Aan het einde van het jaar stopt de Raadsman,

Klaassen. "Voor schade had je eerst de NAM, toen

maar wel op zo'n manier dat de ombudsman het

CVW, vervolgens TCMG en nu IMG. In de tussentijd

stokje goed kan overnemen en er niemand tussen

hebben ook de NCG en de Arbiter Bodembeweging

wal en schip belandt. De komende tijd wordt de tran-

zich nog beziggehouden met schade. Ondertussen

sitie van Onafhankelijke Raadsman naar Nationale

werd ook het versterkingsprogramma opgestart,

ombudsman verder vormgegeven. Continuïteit van

met eenzelfde soort proces. Voor de inwoners is het

werken en een goede bereikbaarheid zijn daarbij

allemaal niet duidelijker geworden."

belangrijke kernelementen. Zodat de inwoners van

Al snel bleek dat het niet wenselijk was dat de NAM

Groningen op 3 januari gewoon de telefoon kunnen

de regie voerde in het dossier. Leendert Klaassen:

pakken en worden geholpen als ze er niet uitkomen

"Iedereen was het er eigenlijk wel over eens dat

met NCG of IMG.

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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We zijn blij, maar met pijn in het hart…
Nadat de beving van 2012 roet in hun verkoopplannen had gestrooid, draaiden Martin en Pieta Ettema de knop om. “Dan maken we er hier wat van,” besloten zij. In 2016 gaf
de NCG aan te willen starten met de versterking van hun huis als eerste rijksmonument. “Daarna hebben we nog eens vijf jaar van ons leven ingericht op een manier die we
niet wilden.” Het huis moest uiteindelijk van binnen totaal onderhanden worden genomen om bestand te zijn tegen mogelijke bevingen. Het resultaat mag er zijn, ook omdat ze
alle ‘koppelkansen’ hebben aangegrepen om er een toekomstbestendige woning van te maken. Maar “met een blijvend dubbel gevoel,” zeggen ze in koor.
wegschrijven van aansprakelijkheden en nergens
de gedupeerde als uitgangspunt,” constateerde het
echtpaar.
Gelukkig kregen zij de gelegenheid om zelf een
verbeterde versie te schrijven die uiteindelijk is
geaccepteerd. Het betekende wel weer maanden
vertraging. “Wat je allemaal moet meemaken als
bewoner. Al dat gesodemieter er omheen, dat
maakt mensen kapot. Al die jarenlange grootse
beloften gevolgd door eindeloze politieke en bureaucratische vertragingen, zijn vele malen erger dan
wat er gebeurt door de gaswinning.”
Ruim twee jaar nadat Martin en Pieta in 2019
hun verhaal deden in de serie ‘Ik wacht’ van het
Dagblad van het Noorden, spreken wij hen in een
volledig opgeknapt en versterkt huis. Aan dezelfde
bruine tafel, die inmiddels ook een scheur rijker
is. Bijna 25 jaar wonen zij nu in hun 130 jaar oude
rentenierswoning in Loppersum. Hoe is het hun
vergaan en hoe is het hun gelukt? En vanwaar dat
dubbele gevoel?

flink moeten hakken en breken. Een (duur) foutje…
en niet de eerste en niet de laatste vertraging die
ingenieurs of juristen veroorzaakten. Als een jaar
later (!) het onderzoek wel plaatsvindt, brengt hetzelfde onderzoeksbureau wel een rapport uit, maar
weer zonder aanbevelingen. Dan is er gelukkig een
projectleider die het hoog speelt en uiteindelijk het
ingenieursbureau de wacht aanzegt en snel een
ander bureau inschakelt voor een gedegen advies.

Volgens Pieta was de projectleider misschien wel de
belangrijkste factor waarom het uiteindelijk ‘lukte’.
Met daarbij een heel goed team. “Zonder een team
van mensen die naast je gaan zitten, in plaats van
tegenover, red je het niet. Het zijn allemaal aardige
mensen, maar ze werken in een systeem dat niet
deugt. Control, control, control. En niemand is
gemandateerd. Alles moet via honderd schijven. En
dan ben je gezegend met een projectleider die knopen doorhakt en met een aannemer die flexibel is.”

Vertraging
De overgang van CVW naar NCG was doorgaans
een garantie dat alles weer uitgesteld of afgesteld
zou worden. De rol van de projectleider bleek opnieuw cruciaal. Hij zorgde ervoor, dat vóór 1 januari
2020 alle rapporten én aanbevelingen én het
versterkingsplan beschikbaar waren, dat de NAM
het budget had toegezegd en dat zelfs een vaststellingsovereenkomst ter tekening voorlag. Daarmee
kon voorkomen worden, dat de NCG alles opnieuw
zou gaan onderzoeken en beoordelen.

Een voorbeeld van frustratie waren de Italiaanse onderzoekers die door het ingenieursbureau
werden ingevlogen. Zij gingen bij de eerste poging
onverrichter zake rechtsomkeert: het huis bleek
nog bewoond en voor hun onderzoek zouden ze

Het concept van die laatste overeenkomst werd
achter een Haags bureau geschreven met veel knipen plakwerk waarin zowel ‘Den Haag’ als CVW waren terug te vinden. “Vooral veel aandacht voor het

Een proces van ruim zes jaar: hoe houd je dat vol?
“Omdat we in elkaar zitten zoals we in elkaar zitten.
We kunnen het aan omdat we dingen doorzien,
omdat we het aan de orde stellen, omdat we goed
gebekt zijn.” En wat voor hen minstens zo belangrijk
is: “We kunnen allebei schrijven. Artikelen van ons
zijn verschenen in dagbladen en tijdschriften, we
hebben bijgedragen aan juridische processen. Dat
maakt dat je het niet bij jezelf houdt. En het verheldert alles. Je kunt daarna ook anderen helpen door
het goed op een rijtje te zetten en hen steunen in
de gevechten die ze helaas moeten aangaan.”
Dubbel
Al met al staat er nu een prachtige, versterkte
woning die er aan de buitenkant ‘gewoon’ als een
monument uitziet en aan de binnenkant geheel is
gemoderniseerd. Dat geeft een dubbel gevoel. “We
zijn tevreden over het laatste deel van het proces,
niet over de eerste jaren. En ja, we zijn blij met het
resultaat, maar zo’n proces van jaren hebben we
niet gewild, dat is ons aangedaan.” Dat geldt ook
voor al die andere gedupeerden voor wie er nog
steeds geen goede oplossing is. “Wij hebben er
nu helemaal ‘ons huis’ van kunnen maken. Maar
het hele proces en alles wat we om ons heen zien,

heeft veel met ons gedaan. We hebben vooral een
dubbel gevoel, omdat er nog steeds zoveel mensen
zijn die gemangeld worden door de bureaucratie.

Een paar tips
“Bereid je voor met je partner, met je vrienden, met deskundigen. Zorg dat jij weet
wat je wilt. Als het gaat om de versterking,
maar ook als het gaat om verduurzaming
of levensloop bestendig bouwen, of om de
inrichting. Daar hangt soms een prijskaartje aan, dan moet je ook over budget
kunnen beschikken. Je hebt nu een kans.
Zeker nu de huizenprijzen stijgen en de
hypotheekrente extreem laag is.”
“Laat je niet gek maken. Er zijn veel
mensen om je heen die je kunt vragen, instanties als Stut-en-Steun. En sta jezelf toe
om tegen jezelf te zeggen: nu is het even
genoeg. Neem op tijd en bewust je rust.”
Een advies voor diegenen die stemmen op
partijen die de bureaucratische ellende in
Groningen veroorzaakt hebben: “Laat je
niet verblinden door schone schijn en valse
beloften, maar kijk goed wie je wel kunt
vertrouwen.
Voorkom dat je gek wordt gemaakt door
bouwprijzen die stijgen nadat je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend. Eis
een clausule die dat ondervangt. Dat is
toch een gotspe dat jij daarvoor zou moeten opdraaien! Vraag om budgetafspraken
waarbinnen je kunt schuiven.”

Vaststellingsbesluit 2021-2022
Minister Stef Blok heeft het definitieve vaststellingsbesluit 2020-2021 genomen. Bij normale temperaturen wordt in het gasjaar 2021-2022 (1 oktober 2021 - 1 oktober
2022) 3,9 miljard kuub gas gewonnen door de NAM. Alleen bij een strenge winter (berekend via de zogenaamde graaddagen) of bij technische problemen mag en moet de
NAM meer gas uit de grond halen. De winning in het Groningenveld wordt sedert het kabinetsbesluit uit 2018 jaar na jaar verlaagd. Het gasjaar 2021-2022 is het laatste
jaar met een ‘normale’ gaswinning.
Zuidbroek cruciaal
Om de gaswinning in Groningen zo snel
mogelijk naar nul te brengen, is de nieuwe
stikstoffabriek bij Zuidbroek essentieel.
Door stikstof bij te mengen met (geïmporteerd) hoogcalorisch gas kan ‘pseudo
Groningengas’ worden geproduceerd dat
geschikt is voor de cv- en kookapparatuur in
de huishoudens. De installatie moet op 1
april 2022 operationeel zijn. De werkzaamheden hiervoor liggen op dit moment (nipt)
op schema.
Groningen als back-up
In het vaststellingsbesluit is te lezen dat
het Groningenveld na 1 oktober 2022 nog
enkele jaren open blijft als ‘back-up’ functie,
om zo nodig extra gas te kunnen winnen bij
erg koude winters. In het eerdere ontwerpbesluit van de minister werden nog 6 van
de 11 clusters na 1 oktober 2021 gesloten,
maar in dit definitieve vaststellingsbesluit
gaat alleen het cluster Tjuchem dicht.
De resterende locaties zullen een ‘minimumflow’ blijven produceren; een waakvlam
van naar schatting 1,5 miljard kuub
gas per jaar.

Gasopslag Grijpskerk
In het vaststellingsbesluit is ook meer duidelijkheid gekomen over het gebruik van de
gasopslag Grijpskerk. Deze opslag zal mogelijk een grote rol vervullen bij het sluiten van
de gaskraan. Als Grijpskerk gevuld is met
‘pseudo Groningengas’ is de ‘back-up’ functie van het Groningenveld niet meer nodig.
Volgens prognoses kan dat ertoe kunnen
leiden dat de definitieve sluiting van het
Groningenveld vervroegd kan worden naar
2023 of 2024 (i.p.v. tussen 2025 en 2028).

Commentaar GBB
Het vaststellingsbesluit is gebaseerd op tal van onzekerheden en verwachtingen van de
minister. Zo verwacht hij dat de versterkingsoperatie vaart gaat krijgen. Dat kennen we!
De afgelopen jaren werd zo’n versnelling jaar na jaar verwacht. Het gebeurde nooit.
Ook verwacht de minister een afname van de seismiciteit (dus minder aardbevingen).
Er worden in het besluit 6 bevingen boven 1.5 op de Schaal van Richter verwacht
tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Maar op maandag 4 oktober 2021 waren
er al 3 van dergelijke bevingen! Alle reden dus om fluks te versterken.
Belangrijke onzekerheden zijn het tijdig gereedkomen van de stikstoffabriek in
Zuidbroek en de ombouw en de veiligheid van de opslag in Grijpskerk. Maar ook de
aanvoer van buitenlands gas!
Verder zijn de gasprijzen historisch hoog, en roepen opportunistische politici in Den
Haag dat de gaskraan in Groningen wel weer open kan. Helaas toont de minister met
zijn besluit aan dat hij ook liever wat putten achter de hand houdt dan dat hij ze sluit.
Dat is volstrekt ongewenst. Om de veiligheid in Groningen te borgen moet de
gaswinning zo snel mogelijk helemaal gestopt worden. Maar een definitieve einddatum
voor het gebruik van het Groningenveld als ‘back-up’ is nog steeds niet vastgesteld.
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend op het eerdere ontwerpbesluit kan tegen
het definitieve vaststellingsbesluit beroep aantekenen bij de Raad van State. Dat kan
uiterlijk 5 november. De GBB zal zeker beroep aantekenen.
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De grote stilte
Beste landgenoten, mogen wij even uw aandacht? Zo begint de advertentie van de GBB
die 16 augustus j.l. in een aantal landelijke
dagbladen verscheen. Negen jaar na de beving
in Huizinge in 2012.

drachtgevers voor de versterkingsaanpak? Juist
van hen zou je toch een telefoontje verwachten:
‘Goed gedaan, goed dat jullie er op-nieuw aandacht voor vragen, het kan ons weer helpen het
beste voor Groningen te bereiken’.

Om voor de zoveelste maal aandacht te vragen
voor de problemen in Groningen.

Waarom die stilte? Het is niet de eerste keer.
De respons op een korte enquête onder
gemeenteraadsleden voor de vorige GGB krant,
was bedroevend laag. Is het onmacht, is het
schaamte, is het desinteresse, hebben ze
de moed opgegeven? Terwijl we elkaar zoveel
te vertellen hebben, terwijl we elkaar kunnen
helpen het beste voor Groningen te bereiken.
De ‘burger’ staat toch centraal en de GBB is
toch een niet onbelangrijke groep burgers?

Kreeg de advertentie aandacht?
Jazeker, veel media besteedden er aandacht
aan. Reacties kwamen uit Den Haag, vanuit
ministeries, vanuit instanties als het Staatstoezicht op de Mijnen. Mensen uit heel het land
reageerden. Zo ook uit Groningen zelf.
Nee, zo niet vanuit het regiobestuur. Vanuit die
hoek bleef het oorverdovend stil: taal noch teken van provincie- en gemeentebesturen, niets
vanuit gemeenteraden…
Hoe vreemd is dat? Onze bestuurders en
gemeenteraadsleden zijn toch bij uitstek onze
pleitbezorgers, zij zijn bovendien de directe op-

Daarom plaatsen we op de pagina hiernaast
nogmaals de advertentie. We zijn benieuwd of
de stilte nu wel wordt doorbroken. Beter laat
dan nooit.
Reacties naar:
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

Peter Spijkerman, directeur NCG:

“Ik doe mijn werk en ik houd mij aan afspraken”
Eind 2018 begint Peter Spijkerman als nieuwe directeur van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen): “Een enorme uitdagende functie staat mij te wachten. Die uitdaging zit vooral in het werken voor twaalf verschillende opdrachtgevers, die verschillende belangen hebben maar uiteindelijk ook één zelfde belang.” Eind 2019 neemt de
NCG de taken over van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Vanaf 2020 is de NCG verantwoordelijk voor zowel het aansturen als het uitvoeren van de versterkingsoperatie.
We zetten een aantal uitspraken van de NCG in de media op een rij om te zien hoe met die verantwoordelijkheid en met het opdrachtgeverschap wordt omgegaan. **

Maar ja, iedere handeling moet wel juridisch
worden dichtgetimmerd. Spijkerman verzucht:
“Laten we doen in plaats van lullen.”
Oktober 2019: Het tempo stokt: “Ik zie wat er
achter de schermen gebeurt en dan zeg ik: we
komen echt wel op stoom.” Voor bewoners die
een jaar lang in onzekerheid hebben gezeten of
hun huis nu wel of niet versterkt gaat worden
voelt dat helemaal niet zo. Als voor een aantal
van hen die zekerheid er eindelijk komt, wordt
Spijkerman gevraagd of hij excuses gaat aanbieden aan die bewoners. “Als de bewoner daar
behoefte aan heeft. Kijk, ik doe mijn werk en
houd mij aan afspraken, dus volgens mij is het
niet aan mij om excuses aan te bieden.”

2020
En zo wordt het 2020. “We zijn hier bezig met
een inhaalslag en we zijn op dit moment niet
ontevreden.” Er zijn in het eerste kwartaal 11(!)
huizen versterkt en opgeleverd. De zorgen zijn
groot. De inspecteur van het Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM), Theodor Kockelkoren,
pleit per direct voor een crisisaanpak, anders
duurt de versterkingsoperatie nog minstens
twintig jaar. Eind 2020 wordt het Bouwakkoord
ondertekend. Dat moet voor de broodnodige
versnelling gaan zorgen. Spijkerman is blij dat
het nu ‘echt’ zover is. Over de aantallen is hij
nog niet tevreden. “Dat mogen we ook niet, maar
volgend jaar moet het gebeuren.” En hij reageert
op de reactie dat die boodschap al zo vaak is
verkondigd: “Maar van mij nog nooit.” Vanaf nu
dus wel.
Over de jaarcijfers van 2020 zegt Spijkerman:
“Op basis van de resultaten trekken we de
conclusie dat we het versterkingstraject nu op
de rit krijgen. We realiseren ons dat het voor de
bewoners in het aardbevingsgebied lang niet snel
genoeg gaat. En dat we enorm ons best moeten

blijven doen om iedereen zo snel mogelijk in een
veilig huis te laten wonen. De resultaten geven
ons echter ook vertrouwen in de toekomst.”
2021
Vanaf begin stagneert de voortgang opnieuw.
Weer blijft de NCG hoopvol onder verwijzing naar
de zoveelste nieuwe methodiek (de ‘typologieaanpak’) die moet zorgen voor de zo gewenste
versnelling. “Of we de doelstelling halen of
moeten bijstellen is niet duidelijk. Wel duidelijk is
dat we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk
trajecten af te ronden dit jaar.” Op dit moment
is 92%(!) van het totaal aantal te versterken
huizen nog niet gerealiseerd...
Alles bij elkaar tekent zich een bekend patroon af.
1. Er wordt belofte na belofte gedaan - ‘we
komen op stoom’, een ‘nieuwe methodiek’, ‘volgend jaar’. Belofte na belofte wordt gebroken.
Dodelijk voor het vertrouwen in overheid en
instanties.
2. Een excuus wordt nooit gemaakt. Wel is er

Versterkingsprogramma NCG:

werkelijke versterkingen
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Zo wachten we op de volgende belofte. Of zou
er een opdrachtgever zijn die nu eens wel...?
** Citaten zijn afkomstig uit berichten van het
Dagblad van het Noorden en RTV Noord.

We hebben de NCG een drietal vragen
voorgelegd.
Vraag 1: Aan wie is de NCG verantwoording
verschuldigd?

Antwoord: Het ministerie van BZK. Namens
de minister van BZK heeft NCG een ruim
mandaat om zelfstandig op te treden bij het
uitvoeren van zijn opdracht.

Vraag 3: Als afspraken niet worden nagekomen en/of planningen niet worden gehaald:
welke sanctie staat daarop? Is er door een
opdrachtgever ooit een sanctie toegepast?
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1020
1020
383

2656
2656
996

werkelijke beoordelingen

benodigde versterkingen

3. De opdrachtgevers blijven doodstil. Er is geen
gemeente- of provinciebestuur dat met
de vuist op tafel slaat. Er is geen enkele sanctie. Provinciale Staten en gemeenteraden laten
het gebeuren.

Antwoord: Het ministerie van BZK en de zes
aardbevingsgemeenten.
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werkelijke opnames

benodigde beoordelingen
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741

benodigde opnames

3012
3012
1130

3709
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1391

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

altijd een volgende belofte, die weer niet
gehaald gaat worden.

Vraag 2: Wie zijn de opdrachtgevers van de
NCG?

4000
4000
1500

2019
Juni 2019: De scepsis in Groningen is groot,
maar Spijkerman laat weten er vertrouwen in
te hebben:“Ik heb nu écht de positie en de mogelijkheden dat ik er een goed gevoel over heb.
Misschien komt dat naïef over, maar ik geloof er
wel in.”
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30-09-21

31-10-21

30-11-21

31-12-21

Antwoord: Het is aan het ministerie om te
beoordelen of het rechtvaardig en zinvol
is om sancties toe te passen bij het niet
behalen van planningen/nakomen van
afspraken. Sinds het bestaan van NCG als
uitvoeringsorganisatie (1 januari 2020) is
dit nog niet voorgekomen.
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Aardbevingscoach:
wij staan voor
je klaar!

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

thermovloer
Het komt in de bus!

Wij zoeken

Schuimbeton als basis | 100% recyclebaar

De complete renovatievloer
Schuimbeton – vloerverwarming - afwerkvloer

BEZORGERS!
Zoek jij een baantje waar je zelf je tijd kunt indelen
en welke goed is te combineren met
school, sport of hobby….

bezorg dan iedere week de kranten!
• De kranten worden bij je thuis gebracht
• Hele interessante verdiensten zeker ook voor volwassenen
• Een fietstas kan van ons geleend worden
• eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden • bespaar tot wel 20% op uw
energierekening • Duurzaam en volledig recyclebaar • aantrekkelijk geprijsd
• binnen één week naar een comfortabeler leefomgeving

Aanmelden via:
www.santibri-axender.nl
of bel: 0598-63 63 38
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Een zonnepark ontwikkel je met elkaar.
Samen de z n.
Waar beginnen we aan?
We staan voor een kaart vol rode en groene stippen. Plekken waar een duurzaam energieproject zou kunnen passen.
Of juist niet. In het gemeenschapshuis vliegen de argumenten over tafel. Logisch. Het gaat over het effect op eigen
huis, op de buurt of zelfs op de regio. Maar het gaat óók over de toekomst van onze - klein- kinderen. Er moet dus
iets gebeuren met onze energievoorziening. Zoveel is zeker. Energietransitie noemen we die verandering. Dat klinkt
ver weg, maar het komt alle lokale initiatieven zoals een zonnepark heel dichtbij. En dan blijkt; achter een zonnepark
gaat een compleet nieuwe wereld schuil.
Het is een wereld die bol staat van samenwerking, om te beginnen met de gemeente. Maar het draait ook om
goed luisteren naar de wensen uit de omgeving, kennis van experts en omgaan met marktpartijen. Want er moet
flink wat gebeuren. Denk aan financiering regelen, subsidies binnenhalen, zekerstellen dat iedereen om het park
heen meeprofiteert terwijl we oog houden voor het landschap en zorgen voor biodiversiteit. Dat alles moeten we
organiseren in een wereld die continu verandert: rentetarieven, prijzen van zonnepanelen, slinkende SDE subsidies,
sociale weerstand en een elektriciteitsnet dat hortend en stotend meegroeit…
Iets realiseren wat op het eerste oog simpel is - het gaat immers ’maar’ over een veld met panelen - lijkt in de praktijk
op een circusact van bordjes die je in de lucht moet houden. Het maakt de urgentie er niet minder om. ‘Van het gas
af’ is een serieuze uitdaging voor iedereen die ermee te maken krijgt.
“Wij van Solarfields voelen die uitdaging net zo. We hebben ervaring met het ontwikkelen van zonneparken, maar
leren nog iedere dag. We willen de energietransitie liefst zo snel mogelijk helpen realiseren, maar we weten ook dat
zorgvuldig zijn toch vaak wat langer duurt. Als we één ding geleerd hebben, dan is het wel dat we dit samen moeten
doen. Daarom kiest Solarfields voor samenwerking met coöperaties, groot én klein. We delen de lusten én de lasten
en trekken samen op. Want alleen zo realiseren we zonneparken die welkom zijn.”

Wij delen onze kennis graag
Om alle geïnteresseerden te helpen grip te houden op het proces en alle beslissingen, hebben
wij onze ervaringen en kennis gebundeld in de gids ‘Samen een zonnepark ontwikkelen’. Een
naslagwerk van ruim 160 pagina’s voor energiecoöperaties en alle andere geïnteresseerden
waarin we de valkuilen en succesfactoren in kaart hebben gebracht. Deze gids is voor iedereen
gratis te downloaden op www.solarfields.nl of rechtstreeks via de QR code in deze advertentie.

Vraag nu
gratis aan!
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Instituut
Mijnbouwschade
Groningen

Waardedaling of fysieke schade door gaswinning?

Meld dat bij ons

Uw woning is minder waard geworden door gaswinning. Of u heeft mijnbouwschade
aan uw woning. Bij ons vraagt u snel en eenvoudig een vergoeding aan.

Waardedaling
Een vergoeding voor de gedaalde waarde van uw woning aanvragen? Dat kan als:
de woning in het gebied staat waar sprake is van waardedaling;
u eigenaar was tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019;
u een woning heeft geërfd van iemand die toen eigenaar was.

Fysieke schade
U heeft schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw, bijvoorbeeld scheuren in
muren. Vermoedt u dat het mijnbouwschade is? Vraag dan een vergoeding aan.

Makkelijk melden en aanvragen, met of zonder hulp
Een aanvraag doen kan digitaal met DigiD. Kijk op www.schadedoormijnbouw.nl.
Klik op de vergoeding die u wilt aanvragen en volg daarna de stappen op uw scherm.
Iemand anders de aanvraag laten doen kan ook. Meer informatie hierover vindt u op:
www.schadedoormijnbouw.nl/iemand-machtigen.

Voor extra hulp bent u welkom op onze steunpunten
Heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt? Wilt u liever persoonlijk geholpen
worden bij uw aanvraag? Kom dan naar één van onze steunpunten.

Meer informatie?
Kijk op www.schadedoormijnbouw.nl of bel gratis met
0800 4444 111 (maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur).

G-Waardedaling-Fysieke-schade-spread-adv-580x380.indd All Pages
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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
Inlooppunt Woltersum, van IMG, NCG en gemeente Groningen
Dorpshuis De Bongerd, Dobbestraat 17, Woltersum • Open dinsdag 13:00 - 15:00 uur en donderdag 10:00 - 12:00 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
Gemeente Noordenveld
15 De Brinkhof, Brink 1, Norg • Open woensdag 13:00 - 17:00 uur

schadedoormijnbouw.nl

19-10-2021 13:4
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De transformatie van Overschild
De versterking van Overschild kent een
bijzondere geschiedenis. In de periode
2016-2017 zag het Witboek Versterking Overschild het licht: een handleiding voor bewoners hoe de versterking
van Overschild integraal aan te pakken. Door bewoners zelf opgesteld in
wisselwerking met de NCG. Een plan
gericht op “versterkte gebiedsidentiteit en gebiedskwaliteit met nieuwe
economische kansen en een leefbare
en aantrekkelijke woon-, werk- en
leefomgeving”. Met excuses voor het
beleidsjargon een prachtig voorbeeld
hoe het kan.

Het mocht niet zo wezen, de NCG had een
veel te grote broek aangetrokken. De oude
en nieuwe regels en systemen rond schade
en versterking zetten een streep door de
integrale aanpak. Het werd weer ieder voor
zich. En eindeloos wachten.
In september 2020 werd het eerste
versterkte huis opgeleverd. Inmiddels lijkt
Overschild veranderd in een soort oorlogsgebied. Overal staan huizen in steigers,
overal wordt er gesloopt en gebouwd. We laten de metamorfose van het dorp zien door
een aantal huizen in de loop van de tijd te
volgen. Elk huis kent zijn eigen verhaal.

Zo waren in mei van dit jaar van een
aantal huizen de fundamenten nog te
zien. Inmiddels zijn ze door de bewoners
zelf gesloopt. Zo proberen bewoners het
financiële gat, dat buiten hun schuld is
ontstaan door het lange wachten en de
stijgende prijzen, te dichten. En zo valt er
rond de dorpskerk nog weinig activiteit te
zien. Een typische waterstaatskerk, ooit
vanuit de staat gebouwd en betaald, maar
wel zo zuinig mogelijk. Liever eensteensmuren dan anderhalf. Ooit was het plan de
kerk als één van de eerste gebouwen aan
te pakken, inmiddels wordt het dankzij de
stroperige procedures later en later.

Een aantal van deze verhalen hopen we in
de komende edities van de GBB-krant mee
te nemen.
Voor nu de beelden: de transformatie
van Overschild - wat er in een half jaar is
gebeurd.

D e v er st er kin g in be e ld - Oversc hi l d 2021

mei 2021

sept. 2021

mei 2021

sept. 2021
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Ina Blink, coördinator Stut-en-Steun:

“We kunnen veel voor de Groningers doen.”

Op weg naar Loppersum rijd ik even buiten het dorp langs een monumentale boerderij waarvan het woonhuis volledig in de steigers staat. Het bouwbord meldt dat de
boerderij Wester Enzelens ‘aardbevingsbestendig’ wordt gemaakt. Bij de entree van het dorp word ik nog nadrukkelijker met de gevolgen van de Groninger aardbevingen
geconfronteerd, want hier verrijst een compleet nieuwe wijk. Er wordt druk gewerkt. De bewoners die hier straks hun intrek nemen weten, net als de eigenaar van Wester Enzelens, waar ze aan toe zijn. Maar voor veel Groningers is dat helaas nog niet het geval. Even later zit ik aan tafel met Ina Blink, coördinator van Stut-en-Steun, het
steunpunt voor iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Stut-en-Steun is november 2020 verhuisd van Appingedam naar de
Molenweg 58A in Loppersum. “In Appingedam groeiden we uit ons jasje. We hebben in dit pand veel meer mogelijkheden om ons werk te doen en om bezoekers te ontvangen. Een prima plek hier.”
Stut-en-Steun is opgericht in 2016. Ina Blink: “De Gronin-

en hier desgewenst bij aanwezig zijn. Om al dit werk goed

houdend. “We moeten eerst maar eens zien wat die

graag dat er eerst een afspraak wordt gemaakt voordat

ger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad

te kunnen doen hebben we diverse specialisten in ons

woorden betekenen. Het ligt niet op onze weg daar iets

men langs komt. Daarnaast is het de bedoeling om per

(GGB) waren de initiatiefnemers. Bedoeling was om een

team. Dat zijn bijvoorbeeld een jurist, mensen met een

van te vinden. Dat hoort thuis bij de bestuurders. Wij zijn

1 november, nu de gedwongen coronasluiting voorbij is,

onafhankelijk steunpunt voor mensen met mijnbouw-

bouwkundige achtergrond, collega’s die veel weten van

er voor de praktische ondersteuning.” Om die praktische

de inloopspreekuren weer op te starten in Uithuizen en

schade in het leven te roepen. Er is eerst een stichting

hypotheken en verzekeringen en medewerkers met een

ondersteuning daadwerkelijk te kunnen bieden is het

Kolham. Onderzocht wordt nog of er ook in het Wester-

opgericht, Stichting Onafhankelijk Bewonerssteunpunt

sociaal-maatschappelijke focus. Dat is nodig, want de

steunpunt in Loppersum alle werkdagen van de week

kwartier zo’n spreekuur georganiseerd zal worden.

Mijnbouwschade, om bij het Ministerie van Economische

vragen die we krijgen zijn erg divers. De laatste collega

geopend. De medewerkers van Stut-en-Steun willen wel

Zaken en Klimaat de benodigde subsidie aan te vragen

die we net hebben binnengehaald komt uit de wereld van

en toen we die kregen toegewezen zijn we aan de slag

het Midden - en kleinbedrijf en zal ondersteuning gaan

gegaan. De stichting zorgt voor onze financiering. Onaf-

bieden aan MKB-ers. De ondernemers uit deze sector

hankelijkheid is voor ons van het grootste belang. We zijn

hebben vaak te maken met complexe situaties. Dat komt

geen inhoudelijke verantwoording schuldig aan het minis-

doordat hun bedrijfspand ook vaak hun woning is. Alles

terie of aan wie dan ook, behalve voor de besteding van

loopt dan door elkaar. Soms moeten ze tijdelijk elders

de subsidie. Het subsidiebedrag dat we ontvangen is de

wonen of hun bedrijfsactiviteiten verplaatsen. Buitenge-

afgelopen paar jaar gegroeid. Dat heeft alles te maken

woon ingewikkeld allemaal. Daar kom je als ondernemer

met het feit dat we steeds meer vragen krijgen van bewo-

in je eentje niet uit.”

ners, waardoor het aantal medewerkers ook alleen maar
is toegenomen.” Ina vertelt dat Stut-en-Steun in 2016

Op de dag dat ik in Loppersum ben voor het gesprek

is begonnen met een kwartiermaker en vijf parttime

met Ina Blink is er in de vroege ochtend een aardbeving

medewerkers. “We hebben nu achttien medewerkers. De

geweest in Zeerijp. De kracht was 2.5 op de schaal van

totale formatie omvat momenteel 12,6 fte. Voor het jaar

Richter. Dezelfde dag volgen er meer bevingen. “Dat

2021 hebben we een subsidie gekregen van zeven ton.

zorgt bij ons meteen voor extra bezoekers en telefoon-

Vorig jaar nam het aantal mensen dat een beroep op ons

tjes,” zegt Ina. “We merken in ons werk dat gedupeerden

deed enorm toe. Dat verdubbelde zo ongeveer. Het gaat

heel verschillend reageren. We zien veel boosheid. De

dan om Groningers die voor het eerst een beroep op

één is laconiek, een ander is boos en strijdvaardig. Som-

ons doen. Daarnaast zijn er nogal wat gedupeerden die

migen hebben het punt bereikt dat ze het niet meer zien

terugkeren met nieuwe vragen en problemen. Die zijn al

zitten om de strijd nog langer vol te houden. We worden

eerder bij ons geweest.”

met allerlei emoties geconfronteerd en die zijn soms
heftig. Omdat we een team van professionals zijn weten

Wat doet Stut-en-Steun nou precies? Coördinator Ina

we hoe we daar mee om moeten gaan. We verwijzen

Blink legt het uit. “Iedereen kan bij ons terecht met alle

mensen ook wel door. Als het gaat om het schrijven van

mogelijke vragen over het traject rondom schademel-

bezwaarschriften, zienswijzen e.d. dan moeten betrokke-

ding, schadeafhandeling, schade door waardedaling en

nen dat zelf doen, maar wij kunnen hen steunen. Op die

immateriële schade, al moeten die vragen eigenlijk door

manier kunnen we veel voor de Groningers doen.”

instanties als IMG en NCG beantwoord worden. We zijn
er ook voor vragen over het inspecteren en versterken

Doordat de toestroom van mensen die hulp vragen

van woningen en de verschillende regelingen daarvoor.

alleen maar is toegenomen is Stut-en-Steun noodge-

De situaties waarin bewoners zich bevinden variëren van

dwongen steeds efficiënter gaan werken. “We hebben

eenvoudig tot buitengewoon complex. Een luisterend oor

bijvoorbeeld een betere intake gerealiseerd. Dat is

bieden is ook erg belangrijk.” Blink geeft aan dat in het

belangrijk om een goed ondersteuningstraject te kunnen

geval dat gedupeerden vastlopen in de contacten met or-

uitzetten.” Ina Blink benadrukt dat Stut-en-Steun zich

ganisaties zoals IMG, NCG en de NAM geprobeerd wordt

niet bezighoudt met beleidsmatige zaken. Als ik vraag

de boel weer in beweging te krijgen. “We kunnen ook

naar de uitspraken over ‘Groningen’ van koning Willem

samen een gesprek, inspectie of hoorzitting voorbereiden

Alexander in de laatste troonrede reageert ze terug-

Contact met Stut-en-Steun
Het kantoor van Stut-en-Steun is gevestigd in Loppersum aan de Molenweg 58a. 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.
Voor meer informatie: www.stutensteun.nl
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AL MEER DAN 10 JAAR UW LAMINAAT “ SPECIALIST ”

Laminaat vana

f

€ 6,95 per m2

MIXX
Hoofdstraat 76
9601 EL Hoogezand

inclusief ( Prot

vloer en gratis

ecta ) onderplakplinten.

TEL: 06 – 30 12 04 62

CAMERABEWAKING
BOUWPLAATSVERLICHTING
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Stichting Het Groninger Landschap:

Column
Tekst: Herman Sandman

Wij hebben tijd

Geen woorden meer

Hugo Dokter: “De
procedures passen niet bij

Ik vergeet het nooit meer. De huiszangeres van het radioprogramma Spijkers
met Koppen sprak me na afloop in de
parkeergarage in Utrecht aan: ,,Goed
dat je dit geluid eens laat horen.’’

monumentenherstel”

Ze liet me sprakeloos achter. Vooral dat
‘eens’. Ik had een column voorgelezen
over de gasbevingsproblematiek, ergens
in 2017, maar het was haar ontgaan
dat we al jaren schuimbekkend aan de
bel hingen omdat er in Groningen van
alles misging.

Stichting Het Groninger Landschap is vanaf 1936 actief met het beschermen van
landschap, natuur en erfgoed én met het vergroten van het maatschappelijk draagvlak daarvoor. Inmiddels beheert zij een oppervlakte van bij elkaar meer dan 16.000
voetbalvelden. De laatste jaren speelt erfgoed een steeds grotere rol. De stichting
beschikt nu over zo’n 40 rijksmonumenten en 18 molens.

De opmerking bleek een eyeopener.
Het deed beseffen dat we kunnen roepen
wat we willen, de straat op gaan, smeken,
er een liedje over maken, toneelstuk,
boek of column, maar dat dat vrij zinloos
is als er toch niet geluisterd wordt. Heel
simpel: buiten het bevingsgebied interesseert de problematiek niemand een bal.

Wij spraken met Hugo Dokter, hoofd erfgoed, over de gevol-

tijd en ooit komt het weer goed. Je moet behouden wat je

gen van de bevingen voor de monumenten in Groningen.

kunt behouden en pas als het echt niet meer kan, moet je

“Wij hebben een soort vangnetfunctie. Als de markt het

het aanpakken.”

kan oplossen, laat de markt het oplossen. Als wij iets

Ik word zelden boos. Alleen als wéér een
speler van FC Groningen onterecht rood
krijgt en als weer iemand zegt: ,,Oh, echt,
zo erg? Wist ik niet, joh.’’

doen dan moet het een relatie hebben met het landschap

Schade is altijd complex. Het is meestal een mengeling

én we moeten het duurzaam vol kunnen houden. Kopen

van achterstallig onderhoud, bijzondere constructies,

doen we doorgaans niet, het wordt ons gegund en mogelijk

bevingsschade en versterking. “Lastig om te ontrafelen.

gemaakt door een erfenis of een bruidsschat”.

Volgens ons moet je dat ook niet doen.” Een enkele keer

Toegegeven, er gaan dingen goed en er is
eindelijk compensatiegeld. Maar ziedaar:
ook weer niet teveel, de verdeling gaat op
een manier waar de honden geen brood
van lusten en de uitbetalingstermijn is
inmiddels 13(!) weken.

Zoals de steenfabriek Rusthoven in Wirdum met de

lukt zo’n integrale aanpak zoals met Villa Barmershoek in

En dan komt er weer een minister of
premier langs en ja, ze horen ons, voelen
onze pijn, begrijpen ons verdriet, beloven
tempo en genoegdoening en ja, dan weer
niks. Ik snap al jaren niet waarom we hier
nog politici ontvangen. Ze luisteren toch
niet echt. Een enkel Tweede Kamerlid
weet wat hier speelt, het grootste deel
praat poep.
Ik vergeet ook nooit meer dat ik met het
Groninger Museum op persreis was in
Rusland en een ambassademedewerker
in Moskou of Sint Petersburg vroeg waarom de revolutie in Groningen nog niet was
uitgebroken. Dat was in 2010.
,,Zo zijn wij niet’’, zeiden de Groningse
journalisten.

Misschien moeten we wel zo zijn. Het
aantal mensen dat nog steeds in de
schadeafhandeling zit is te groot, de
versterking gaat nog steeds belachelijk traag en ondertussen wordt alweer
‘gelonkt’ naar de gasbel, ondanks de
toezegging dat de winning na 2022
stopt.

Doodstil. “Kijken met een goede constructeur en gezond

bijzondere ringoven. Een nalatenschap maakt restauratie,

verstand resulteerde in maatwerkoplossingen zoveel moge-

toekomstig onderhoud en exploitatie mogelijk. Andere

lijk uit het zicht. Met onze restauratiearchitect in the lead

voorbeelden zijn Boerderij De Haver (Onderdendam) ,

en een NCG die over de schouder meekijkt.”

Plaats Melkema (Huizinge) en de Occo Reintiesheerd
(Stedum). Alle drie door de NAM leeg opgekocht met veel

Ook dat was rond 2016. Inmiddels lijken dit soort projec-

bevingsschade en in 2016 aan het Groninger Landschap

ten verleden tijd. De NAM heeft haar opgekochte vastgoed

aangeboden door de NAM. “In die tijd hadden we al gekeken met een architect hoe je met dit soort grote volumes
zou kunnen omgaan. Het stenen voorhuis is meestal zwaar
aangetast door bevingen, maar achter in het schuurgedeelte kan dankzij de houten flexibele constructie veel meer.”

Het is wat een Amerikaanse antwoordde toen een vriend op vakantie vroeg
wat zij nou van de regering Trump vond:
‘Total Shit Show.’
Maar ik herhaal mezelf. Al dit is zo vaak
door mij en anderen benoemd, dat ik
eigenlijk niet weet wat nog te zeggen. Ik
heb er geen woorden meer voor.

Daar kan een woongedeelte worden gerealiseerd wat
weer bijdraagt aan de exploitatie. En als er dan ook een
bruidsschat voor de restauratie en voor het onderhoud in
de komende 30 jaar meekomt, dan wordt het haalbaar. “Zo
konden we deze drie monumenten van de NAM overnemen
en behouden voor de toekomst. Met respect voor het mo-

overgedragen aan het Woonbedrijf Aardbevingsgebied.

nument kun je zo onder de kap veilig wonen. Het voorhuis

Zonder bruidsschat is het voor het Groninger Landschap

slopen en weer opbouwen is niet aan de orde. We laten

onmogelijk om daar iets mee te doen. “Voor het erfgoed is

het voorlopig met rust tot betere tijden zonder bevingen.

dat een risico, nu ze zo in de markt zijn gezet. Het zou de

Dan zien we verder hoe dat zonder ingrijpende versterking

NAM gesierd hebben als ze ook nu haar verantwoordelijk-

weer in goede staat is te brengen.”

heid had genomen.”

Voor een particuliere woning is dat geen optie. “Je woont

Al met al wordt het steeds stroperiger. Hoe kleiner de

daar. Wij kunnen er anders mee omgaan. Wij hebben de

schade hoe meer gedoe. “Nu met de borg Ewsum zijn we
beland in de systemen waar iedereen mee te maken heeft.
Nauwelijks of geen ruimte voor maatwerk, geen integrale

Verzesvoudiging

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

Aantal bezwaren op 06-01-2020

296
behandeld

48

75

1312
in behandeling

53

30

1007
behandeld

waarvan

307
in behandeling

waarvan

90

270

287

171
127

0

143
9

1345
in behandeling

2300
behandeld

waarvan

Aantal bezwaren op 27-09-2021

665

856

ongegrond

niet ontvankelijk

ingetrokken

gegrond

naar schadeprocedure

deels gegrond

343
220
12

in behandeling

204

aanpak. Steeds meer gaat het over het van te voren
uitsluiten van alle risico’s en is het uitsluiten van juridische

Het aantal ingediende bezwaarschriften is sinds januari 2020
zes keer zo veel geworden.

aansprakelijkheid leidend met procedures die niet passen

Toelichting:

En wat blijft storen: “Het wantrouwen tegen burgers. Ze

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.

bij monumentenherstel.”

doen alsof die er een slaatje uit zouden willen slaan. Wie
heeft het nu eigenlijk stuk gemaakt?”

“Ik zie met lede ogen aan hoe voor een aantal monumenten in particulier bezit geen fatsoenlijke oplossing wordt
gevonden. Dat is slecht voor de mensen zelf én voor de
leefbaarheid in een dorp en de omgeving.”
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Als het (r)echt goed moet!

Hét notariskantoor voor de gemeente Het Hogeland
Notaris Suk was de notaris die in november 2009 de oprichtingsakte van de Groninger
Bodem Beweging heeft gepasseerd.
Ons kantoor kan u terzijde staan met uw aanvraag tot vergoeding van de waardedaling
bij het IMG, indien u op (juridische) problemen stuit bij uw aanvraag, bijvoorbeeld door het
ontbreken van een verklaring van erfrecht of een eigendomsbewijs.
Daarnaast bent u van harte welkom voor informatie en
advies op belangrijke momenten in uw leven. Indien u ons
in een vroeg stadium inschakelt, kunt u optimaal gebruik
maken van onze kennis.
Wij regelen het voor u en ontzorgen u!
Gevestigd in Winsum maar werkzaam in de hele gemeente Het Hogeland, zo nodig bij uw thuis.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

De aardbevingscoaches staan voor je klaar!

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

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?
Myléne Piek en Sabine Snellen van Vollenhoven zijn aardbevingscoaches bij Mensenwerk Hogeland. Zij kunnen je helpen!
Versterkingsopgaves
Myléne Piek: “Wij bieden een luisterend oor of
staan mensen bij in contacten met de verschillende instanties die over bevingsschade
gaan.” Maar naast de individuele situaties,
zijn de aardbevingscoaches ook betrokken en
ondersteunend bij de grootschalig versterkingsopgaven. De komende jaren vinden deze plaats
in de dorpen Kantens, Zandeweer, Uithuizen en
Uithuizermeeden. Woningen worden versterkt of
gesloopt en opnieuw gebouwd. Sabine Snellen
van Vollenhoven: “ Dat is een spannende en onzekere tijd voor de inwoners. Een tijd waarbij wij
als aardbevingscoaches voor ze klaar staan!”.
Kantens
In Kantens is er al een begin gemaakt met
de versterkingsopgave. Sabine: “De eerste
bewonersbijeenkomsten zijn geweest en iedere maandagmiddag is er een inloopspreek
uur waar inwoners voor al hun vragen naar

toe kunnen komen. Bij dit inloopspreek uur
is een medewerker van de gemeente samen
met een aardbevingscoach aanwezig die de
inwoners te woord staan.” Helaas is door de
corona maatregelen het spreekuur nu iets
anders vorm gegeven. Inwoners kunnen nu
hun vragen telefonisch of per mail stellen.
“Zodra het weer kan, zal het spreekuur weer
fysiek gehouden worden.”, aldus Myléne. Ook
maken de aardbevingscoaches regelmatig
rondes door het dorp om zoveel mogelijk
zichtbaar te zijn voor de inwoners. Onlangs
hebben de bewoners van Kantens een papieren groet ontvangen om te laten weten dat
de aardbevingscoaches voor hun klaar staan.
Wanneer de versterkingsopgaves in de andere dorpen starten, zijn de aardbevingscoaches ook daar op dezelfde wijze daar actief
als in Kantens.
Contact
Wil je contact met de aardbevingscoaches?
Aarzel dan niet, ze staan voor je klaar! Je
kunt ze bereiken via mail of telefoon:
Mylene Piek:
m.piek@mensenwerkhogeland.nl
tel: (06) 305 195 38
Sabine Snellen van Vollenhoven:
s.snellen@mensenwerkhogeland.nl
tel: (06) 515 004 10
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Vaste vergoeding van € 5.000 voor fysieke schade
Sinds kort is het mogelijk bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) een vaste vergoeding voor schade aan te vragen. Het bedrag dat men dan op de bankrekening
krijgt gestort is € 5.000. Volgens het IMG is dit aanbod vooral interessant voor huiseigenaren die aan de rand van het gaswinningsgebied wonen, waar de schade meestal
gering is. Er komt geen expert langs om de schade te beoordelen, het enige wat je als eigenaar hoeft te doen is een fotootje van de schade op te sturen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar let op, er zitten addertjes onder het gras!:
Ten eerste
Je mag op hetzelfde adres niet eerder schade
hebben gemeld.
Ten tweede
De eigenaar moet een particulier zijn; dus geen
vastgoedbezitter of woningcorporatie
Ten derde
Bedenk goed of het bedrag wel voldoende is.
Het is voor veel eigenaren moeilijk om vast
te stellen dat de geconstateerde schade voor
€ 5.000 gerepareerd kan worden. En heb je
wel alle schade gezien of is er ook verborgen
schade? De eigenaar is gewoonlijk geen deskundige!
Ten vierde
Je tekent voor een finale kwijting (net als
vroeger bij de NAM). Dat betekent dat je nooit

meer eventuele nieuwe schades op dit adres
kunt melden.
Daarop zijn – om het ingewikkeld te maken –
twee uitzonderingen:
1. Een nieuwe aardbeving, met op het
adres een trillingssnelheid van 5 mm/s of
hoger. Op de website van het IMG (www.
schadedoormijnbouw.nl) is een “trillingtool”
waarmee de hoogste trillingssnelheid op het
adres tot heden kan worden opgezocht. Vul
in het zoekvak rechtsboven ‘Inzicht in bevingen met trillingstool' in, en op die bladzijde
in het midden de postcode + huisnummer.
Bedenk wel: snelheden van 5 mm/s of hoger
zijn juist aan de rand van het gaswinningsgebied zeldzaam.
2. Het adres staat in een gebied met
mogelijke schade door aanpassing van de
waterstanden wegens de bodemdaling. Dat

zijn twee gebiedjes bij Norg en tien gebiedjes bij Winschoten, Pekela en Wildervank.
Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water
en ondergrond, heeft dat uitgezocht. Zie de
kaartjes op de site van het IMG. Vul in het
zoekvak rechtsboven in ‘Advies over indirecte

effecten diepe bodemdaling’. En let op: het
IMG is van plan Deltares te vragen om nog
meer van zulke gebiedjes aan te wijzen, ook
in de kern van het gaswinningsgebied.
Doet een van bovenstaande twee uitzonderingen zich voor, dan kan later een nieuwe schade
nog wel gemeld worden.

Commentaar GBB
Pas op, dit aanbod van het IMG is een lokkertje, bedoeld om op de kosten van experts te
besparen. Het is niet bedoeld om de Groninger recht te doen. Maak er alleen gebruik van
als je zeker weet dat de schade met € 5.000 te repareren is (vraag iemand die er verstand
van heeft), en je er zeker van bent dat er nooit meer (lichte) aardbevingen bij jou in de buurt
zullen voorkomen!

Yvonne Morselt, nieuw bestuurslid GBB:

“Je laat mensen niet verzuipen”

Yvonne Morselt maakt een gemotiveerde, gedreven indruk. Is soms scherp in haar
woordkeus en windt zich af en toe op over het onrecht dat de Groningers is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan. Een strijdbaar mens. Ze weet waarover ze
het heeft, want zelf heeft ze jaren strijd geleverd met de NAM en diverse instanties
over de schade die haar woning en tevens bedrijfspand in Ten Boer door aardbevingen heeft opgelopen. “We hebben met elkaar een krankzinnige bureaucratie opgetuigd. Dat werkt van geen kant.” Als ik haar eind september 2021 spreek in haar
woning in de wijk De Wijert aan de zuidrand van de stad Groningen, waar ze inmiddels met haar man vijf jaar woont, heeft ze zich kandidaat gesteld voor het bestuur
van de Groninger Bodem Beweging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20
oktober is Yvonne met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid.
Yvonne Morselt kijkt er naar uit om voor de
Groninger Bodem Beweging (GBB) aan de
slag te gaan. “Ik heb me vanaf het begin
bij deze club betrokken gevoeld. Heb ook al
eens een tijd meegepraat in de Klankbordgroep, een groep mensen die namens de
leden van de GBB het bestuur voedt. Het is
belangrijk dat de belangen van de gedupeerde Groningers door een organisatie als de
GBB behartigd worden. Samen sta je sterker dan wanneer je alleen de strijd aangaat,
ook al hebben sommigen soms het gevoel
dat ze alleen ook wel wat kunnen bereiken.
Dat je individueel soms verder komt dan
met z’n allen. Dat komt, omdat de NAM en
de overheid soms mensen tegen elkaar uitgespeeld hebben. Dat was een bewuste tactiek. “Accepteer dit maar, want anders heb
je voorlopig niets.” Er zijn wiggen gedreven
tussen mensen en in dorpen. Dat gebeurt
nog steeds. Dorpssamenlevingen raken ontwricht. De sociale samenhang staat onder
druk. Waarom de één wel een maximale
schadevergoeding krijgt en de ander niet is
soms volstrekt onduidelijk. Er ontstaat daardoor veel wantrouwen. Taxateurs beoordelen
vergelijkbare gevallen totaal verschillend. Ze
krijgen instructies mee. Zijn niet onafhanke-

lijk. Er zijn nog steeds veel ernstig gedupeerden die al jarenlang geen enkel perspectief
hebben.”
De achtergrond van Yvonne Morselt doet vermoeden dat ze op haar plaats is binnen het
bestuur van de GBB. Ze heeft gewerkt als
toezichthouder en in diverse managementfuncties in de zorg en binnen het private
bedrijfsleven. Ook was ze werkzaam bij de
provincie Groningen en lid van het algemeen
bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.
Aan deze laatste functie kwam een eind toen
ze door haar verhuizing naar Groningen niet
meer binnen het gebied woonde dat valt
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid
van Noorderzijlvest. Yvonne: “Ik heb tegenwoordig de ruimte in m’n hoofd om me in te
zetten voor de GBB. Ruimte voor een ander
perspectief. Ik zit niet meer gevangen in dat
pand in Ten Boer, waar we langdurig strijd
hebben moeten leveren om een fatsoenlijke schadevergoeding te krijgen. Dat vreet
energie. Door zoiets raak je uitgeput. Veel
Groningers zullen dat herkennen. Ik ben nu
heel erg gemotiveerd om binnen de GBB
een zinvolle bijdrage te leveren aan de strijd
die veel gedupeerden nog steeds moeten

voeren. Ik wil me voor anderen inzetten. Je
laat mensen niet verzuipen.”
Het nieuwe bestuurslid heeft veel waardering
voor de activiteiten van de GBB. “Die paginagrote advertentie die onlangs in enkele
landelijke kranten stond (en in deze krant op
pagina 9 staat) was een uitstekend initiatief.
Daarin werd helder uit de doeken gedaan
waar de Bodembeweging voor staat en wat
er allemaal mis is met de schadeafhandeling
en de versterkingsoperatie. Informatie is erg
belangrijk. Daardoor kun je zo veel mogelijk mensen mobiliseren. De GBB heeft de
Groninger problematiek onder de aandacht
gebracht van de landelijke politiek. Opkomen
voor gezamenlijke belangen is in de plaats
gekomen van persoonlijke belangenbehartiging. Dat vind ik erg belangrijk. Ook de
samenwerking met andere organisaties als
Stut-en-Steun en het Gasberaad zijn erg belangrijk. Veel contacten, een goed netwerk,
maximale invloed, daar gaat het om. Mensen
zijn murw gemaakt, maar er is nog zoveel te
doen. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.”
Op de vraag wat haar in de Groninger
kwestie vooral zorgen baart reageert Yvonne
Morselt met de opmerking dat steeds meer
mensen zich niet meer vertegenwoordigd
voelen door de politiek. “Het zijn individuele
Kamerleden die zich betrokken tonen. Ze
krijgen onvoldoende steun van de partijen
die ze vertegenwoordigen. Ik erger me mateloos aan Groninger bestuurders die alles
doen om de relatie met ‘Den Haag’ goed te
houden, terwijl daar geen enkele reden voor
is. Men is vooral gefocust op economische
ontwikkeling, op infrastructuur en dat soort
zaken. Ze hebben het over het gebied, maar

zouden zich in de eerste plaats moeten richten op de mensen die in het gebied wonen.
Die komen nu op de tweede plaats.” Yvonne
Morselt heeft ook veel moeite met organisaties als de NCG en het IMG. “Die functioneren niet. Dat zijn extreem bureaucratische
organisaties, die onder normale omstandigheden al niet zouden werken en zeker niet
in rampsituaties. We hadden een rampenstructuur moeten optuigen, maar er zijn
alleen maar ambtelijke molens opgericht. Er
is veel juridische haarkloverij, waar niemand
beter van wordt. Er wordt teveel gepraat over
allerlei problemen. Al die tijd dat er gepraat
wordt kan er niet gewerkt worden aan oplossingen. Ik ben praktisch ingesteld. Er wordt
het onmogelijke van mensen gevraagd”
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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.

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

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

23

Jelle van der Knoop neemt na
twaalf jaar afscheid als voorzitter GBB
klankbordgroep: “Die eerste klankbordvergadering onder leiding van voorzitter Jelle zal
ik niet snel vergeten. Ik dacht: ‘mijn hemel,
wat een kennis zit hier bij elkaar. Waar
hebben ze het over?’ Mijn hoofd liep om.
Het was Jelle die na afloop vroeg: 'Overzie
je het nog? Laat je niet afschrikken, je groeit
erin'. Onder Jelle’s bezielend voorzitterschap
kwam ook bij mij het enthousiasme om wat
te kunnen betekenen voor Groningen. Jelle
heeft enorm veel mensen gemotiveerd om
te ‘strijden'!”
Door de persoonlijke inbreng van Jelle van
der Knoop werd de GBB een waardevolle
gesprekspartner voor allerlei instanties en
betrokken personen. Deskundigheid en een
gedegen kennis van het complexe ‘Groninger gasdossier’ tekenen hem. Maar naast
zijn genuanceerde aanpak is er ook altijd
plaats geweest voor daadkracht – zeker
als het gaat om het bestrijden van onrecht.
Naar eigen zeggen wil Jelle na zoveel jaar
weer eens aandacht geven aan andere – eigen – dingen. Dit is hem van harte gegund!

Ook Mijntje, de vrouw van Jelle, blikt
terug op een bewogen tijd: "Jelle is sterk
maatschappelijk betrokken. In zijn werkzame
leven als socioloog en onderzoeker
verdiepte hij zich in maatschappelijke en
politieke krachtenvelden. Daarnaast heeft
hij de eigenschap om scherp te zijn waar
nodig en genuanceerd waar het maar
mogelijk is. Erg handig als je wilt opereren
in de spaghettibrij van politiek, bestuur
en maatschappij! Het voorzitterschap van
Jelle nam erg veel tijd in beslag maar ik
heb dat niet willen inperken. Temeer omdat
ik achter de doelen van de GBB stond (en
sta) en we met ons huis zelf ook in het
aardbevingsgebied wonen. In zekere zin
heb ik me ook voor de GBB ingezet omdat
ik veel van zijn ‘huis en tuin’ taken moest
overnemen. Het was niet altijd gemakkelijk.
Vooral niet toen ik nog een volledige baan
had. Ook was het niet altijd leuk dat hij de
tegenslagen en de spanningen mee naar
huis bracht. Maar ik heb het ‘met liefde’
gedaan, zoals dat heet. En met liefde gaan
we genieten van de vrije tijd!”

foto Peter Wassing

In de eerste week van oktober werd de provincie Groningen opgeschrikt door drie
bevingen op één dag – inwoners werden er ‘s ochtends mee wakker, en gingen
’s avonds met een beving naar bed. Maar ook bij de vereniging Groninger Bodem
Beweging was er enige opschudding. Voorzitter én oprichter van de GBB, Jelle van
der Knoop, kondigde aan te stoppen als voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 oktober legde hij zijn functie neer.
Bijna twaalf jaar was Jelle betrokken bij de
GBB. Hij stond aan de wieg van de vereniging. Jelle: “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.”
De inzet van Jelle voor de GBB en daarmee
voor de Groningers is ongeëvenaard. Sinds
de oprichting van de vereniging heeft hij het
grootste deel van zijn beschikbare tijd besteed aan het succesvol opzetten en meebesturen van de GBB. Niet onverdienstelijk,
want de formule van de GBB is succesvol
gebleken: een vereniging van burgers die
zich samen scharen achter collectieve doelen. Er is veel bereikt, waaronder landelijke
aandacht voor de problemen in Groningen,
de stopzetting van de gaswinning en de afhandeling van schade en versterking onder
regie van de overheid in plaats van de NAM.
Het GBB-bestuur, de leden en een grote
groep vaste vrijwilligers zullen Jelle’s enorme drive en deskundigheid missen, zo blijkt
ook uit reacties.
Derwin Schorren, GBB-lid en oud vicevoorzitter: “Met niet aflatende ijver zette Jelle
zich de laatste twaalf jaar vrijwillig in voor
de gedupeerden van de gaswinning en de
afhandeling van de schades en versterking.

Ik denk dat wij ons nauwelijks realiseren
hoeveel energie het kost om zo lang een
complex ‘spel’ te moeten spelen tegen
opponenten die duizend keer meer middelen
in de strijd kunnen gooien dan Jelle met
zijn Groninger Bodem Beweging. Ik heb dan
ook diep respect voor de wijze waarop hij
zijn vrijwillige, maar nooit vrijblijvende werk
voor ons heeft gedaan: in bescheidenheid,
standvastig, vlijmscherp, respectvol, en zo
genuanceerd mogelijk.”
Coert Fossen is sinds 20 oktober vicevoorzitter. De vereniging is daarmee in goede
handen, Coert is namelijk al jaren betrokken bij de GBB - eerst als vrijwilliger bij de
klankbordgroep, en sinds enkele jaren als
algemeen bestuurslid. Ook Coert heeft veel
respect voor de grote inzet van Jelle. “Ik herinner me nog de bijeenkomst van de klankbordgroep waarbij de GBB voor de keuze
stond om als onderdeel van het Gasberaad
of eigenstandig deel te nemen aan de Maatschappelijke Stuurgroep onder Hans Alders
(NCG). Jelle wilde van iedereen horen wat
zijn/haar mening was. Ik kwam net kijken
maar kreeg ook het woord. Het tekent Jelle:
hij vindt principieel dat de vereniging er is
voor de leden, dat alle leden gelijk zijn en
dat de leden uiteindelijk de koers bepalen."
Coert noemt Jelle daarnaast een typische
Noorderling: "Stug doorzetten, zeggen wat
nodig is zonder aanziens des persoons en
bescheidenheid. Het is mijn positieve beeld
van een typische Noordeling. Twaalf jaren
heeft hij een ‘baan’ naast zijn werk en later
naast zijn pensioen gehad. Daar is wat mij
betreft maar één woord voor: respect!”
Ook bij een van de vaste vrijwilligers,
Henny Paré, maakte Jelle indruk tijdens de

Er is veel bereikt maar helaas gaat er ook nog altijd veel mis: de bewoner staat niet centraal, de versterkingsoperatie verloopt te traag en de
schadeafhandeling richt zich te weinig op het ontzorgen van bewoners
met schade. De GBB zet de strijd voort en vertrouwt erop dat er zoveel
mogelijk leden en vrijwilligers zich achter haar blijven scharen! Je steunt
ons door lid te worden van de vereniging voor slechts een tientje per
jaar! Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van de GBB:
www.groninger-bodem-beweging.nl
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bestuursrecht

advocaat

Vastgelopen in uw
versterkingstraject
met NCG of IMG?
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Verzekerd van
deskundig advies

Kernwaarden

Kernkwaliteiten

Sterke punten

• betrokken

• deskundig

• hoog opleidingsniveau

• open
• integer

• transparant
• persoonlijk

• persoonlijk contact
• specialisme zakelijke markt

Firmo Risico Adviseurs is een gespecialiseerd kantoor met deskundige adviseurs
op gebied van bedrijfsverzekeringen, pensioenen en vastgoedverzekeringen.
Firmo is bij uitstek hét advieskantoor voor ondernemers en ondernemingen in
Noord Nederland. Een volledig onafhankelijk en zelfstandig kantoor, gespecialiseerd
in de zakelijke markt waarbij direct en persoonlijk contact de norm is.
Voor volledig objectief en transparant verzekeringsadvies komt u bij Firmo
Risico Adviseurs terecht. Verzekerd van deskundig advies!

Bedrijfsverzekeringen

Wij geven deskundige ondersteuning en beoordelen
uw vaststellingsovereenkomt of normbesluit.

www.degoedebestuursrecht.nl

In Hoogezand
blijven we voor
je klaarstaan
Voor grote of kleine vragen over geld
Over sommige geldzaken heb je liever persoonlijk contact of advies.
Dus kom snel eens langs om kennis te maken.
KOM KENNISMAKEN IN ONZE SNS WINKEL
Loop gerust bij ons binnen voor een persoonlijk gesprek. We leren je
graag kennen en horen of we iets voor je kunnen betekenen.
Onze winkel is van maandag tot en met zaterdag open.
Even bellen? Dat kan natuurlijk ook: 030 - 633 30 00.

Hoogezand, Gorecht Oost 8e

Firmo Risico Adviseurs
Sylviuslaan 3
9728 NS Groningen

Pensioenen

Postbus 825
9700 AV Groningen

Vastgoedverzekeringen

www.firmo.nl
info@firmo.nl

Cadanz Welzijn is op zoek naar gemo�veerde
vrijwilligers om onze maatschappelijke projecten
in de gemeente Eemsdelta extra ondersteuning
te kunnen bieden. Zo zijn we onder meer op zoek
naar kletsmaatjes, seniorenvoorlichters en
buurtbemiddelaars.
Vacature buurtbemiddelaars:
• Buurtbemiddelaars helpen buren die een conﬂict met elkaar hebben
• Onder regie van bemiddelaars gaan buren weer naar elkaar luisteren
• Buurtbemiddelaars zijn getraind om met las�ge situa�es om te gaan
Taken: Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de buren
thuis, het leiden van het bemiddelingsgesprek op een neutrale
loca�e en deelname aan intervisiebijeenkomsten (ca. 6 keer per jaar)
Wilt u meer informa�e of zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met Cadanz Welzijn.
Hee� u zelf ondersteuning nodig van Cadanz Welzijn?
Bijvoorbeeld omdat u problemen en zorgen ervaart die te maken
hebben met de aardbevingsproblema�ek? Wij helpen u graag!

Bel met 0596-745024
of mail naar info@cadanzwelzijn.nl
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Reint Wobbes:

Veel miscommunicatie en ondeskundigheid bij de ‘experts’
Wij spraken met Reint Wobbes, oud-bestuurder Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), oud-zeeman, bouwkundige,
historicus.
Hoe komt de uitvoering van de versterking
tot stand bij de Groninger kerken en bij andere gebouwen waarbij je betrokken bent?
"Als bouwkundige zie ik veel miscommunicatie en ook ondeskundigheid bij de vele
‘experts’ die de schade aan gebouwen
en woonhuizen moeten beoordelen. Het
zijn veelal jonge bouwkundigen die vaak
geen weet hebben van oude gebouwen als
woonhuizen, boerderijen en oude kerken.
Dat kan ze niet worden verweten, maar het
veroorzaakt wel vaak een slechte beoordeling van schade en bovendien ergernis bij de
gedupeerden. De kerk van Huizinge bijvoorbeeld werd door de NAM-experts bekeken
als zijnde een 19e-eeuws bouwwerk. Die
onkunde uitte zich in Huizinge ook bij hun
oordeel over de staat van preekstoel en
orgel en van de gewelfschilderingen.
Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat
de Stichting Oude Groninger Kerken met de
NAM de afspraak heeft kunnen maken dat
zij zélf de schade kon bepalen en dat de
NAM de kosten van het herstel betaalt."
Kon met die afspraak alle schade aan de
kerk van Huizinge worden hersteld?
"De experts van de NAM dachten de schade
aan de gewelven en de schilderingen vanaf

de kerkvloer te kunnen beoordelen. Onze
waarschuwingen dat dit niet kan, werden
in de wind geslagen. Toen voor het herstel
de steigers in de kerk stonden, bleek de
schade aan de gewelven veel groter dan
vanaf de grond kon worden gezien. De NAM
weigerde te komen kijken. Ook wilde de
NAM geen extra kosten betalen. Alleen de
schade die vanaf de grond was te zien werd
vergoed. De kerkvoogden hebben vanaf de
steiger de werkelijke schade laten inventariseren door een deskundig bureau samen
met de restaurateur en de uitkomsten voorgelegd aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Ondertussen is de restauratie stilgelegd en
zijn de bouwsteigers weggehaald. Er is nog
geen reactie van de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, maar de waardevolle middeleeuwse
schilderingen op de gewelven zullen hoe dan
ook gerestaureerd moeten worden. De kerk
zal daarvoor weer ontruimd moeten worden
en over hele lengte van de kerk zal opnieuw
een steiger geplaatst moeten worden. Door
deze onprofessionele en starre houding van
de NAM kost het schadeherstel minstens
twee keer zoveel als geraamd. Om over de
ergernis, de tijdverspilling en de rompslomp
die de kerkbestuurders en de kerkelijke
gemeente is aangedaan nog maar niet
gesproken."

Kerkboerderij had de SOGK een eigen,
deskundige aannemer. Toch trachtte
de NAM een aannemer van elders in te
schuiven.
De ondeskundigheid van de vele beoordelaars, ingehuurd door de NAM , hebben me
heel sceptisch gemaakt. Belangrijk is je niet
te laten intimideren; daarbij zijn mijn bouwkundige ervaringen en mijn kennis van oude
bouwstijlen een stevige steun in de rug."
Kun je daarvan een voorbeeld noemen?
"Een goed voorbeeld is de structuur van
oude boerenschuren. Daar is de door de
deskundigen voorgestelde aanpak vaak

gericht op versterken van de muren. Dat
slaat echt nergens op. Zulke schuurdaken
rusten op een gebint. De muren zitten
erin voor de tocht en kunnen en mogen
niet dragend zijn. Kijk maar naar de
bouwwijze van vroeger: toen werden de
schuurwanden gemaakt van aangesmeerd
wilgenvlechtwerk. En vlechtwerk kan nooit
een dragende functie hebben."
Heb je nog een uitsmijter?
"De afhandeling van de mijnbouwschade
lijdt ernstig onder het labyrint van regelingen; een labyrint dat bewust is gecreëerd."

Verliep de samenwerking met de diverse
instanties een beetje soepel?
"Nou nee. Voor het herstel van de

Erfgoed heeft betekenis voor ons allemaal
Libau, gevestigd in het gelijknamige pakhuis aan Hoge der A in Groningen, is een
onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in Groningen en Drenthe. Binnen Libau wordt integraal samengewerkt vanuit de disciplines
welstand/architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en archeologie. De
organisatie is actief als adviseur van gemeenten. Daarnaast faciliteert Libau de gemeentelijke welstandscommissie en ook de monumentencommissie voor Drentse en
Groninger gemeenten, waaronder de aardbevingsgemeenten Eemsdelta, Het Hogeland
en Oldambt. In pakhuis Libau is ook de Monumentenwacht Groningen gevestigd. Hier
kunnen monumenteigenaren terecht voor periodieke onderhoudsinspecties van hun
pand. Bovendien vertegenwoordigt Libau het erfgoedveld in het Groninger Gasberaad.

We spreken met Merijn Wienk, bouwkundige
en architect en met architectuurhistoricus
Herman Waterbolk over de rol van Libau in
het versterken van het Groninger erfgoed.
Merijn Wienk: “De missie van Libau is het
bevorderen en in stand houden van de landschappelijke en bouwkundige schoonheid.
Door de mijnbouwproblematiek ligt het bijzondere erfgoed in onze provincie, zoals de
fraaie boerderijen, kerken en borgen, in de
frontlinie. Van de ongeveer 2.760 rijksmonumenten in de provincie Groningen staan
er zo’n 1.450 in het aardbevingsgebied.
Daarnaast zijn door de gemeenten grofweg
10.000 karakteristieke panden aangewezen
om sloop door de NAM te voorkomen.”
Herman Waterbolk: “Erfgoed heeft betekenis voor ons allemaal, waarbij een cruciale
rol is weggelegd voor de eigenaren van monumentale panden. Als zij zich niet met hart
en ziel zouden inzetten voor hun monument,
zou de bodem onder de monumentenzorg
wegvallen.”
Erfgoedloket Groningen
Vier jaar geleden is door Libau het Erfgoedloket Groningen ingesteld waar eigenaren
van monumenten in het aardbevingsgebied
met al hun vragen kunnen aankloppen.
“Het Erfgoedloket Groningen voorziet duide-

Het kantoor van Libau aan
Hoge der A (foto Janna Bathoorn)

lijk in een behoefte; ieder jaar melden zich
honderden monumenteigenaren. De functie
van vraagbaak is inmiddels uitgebreid en
staat nu ook open voor eigenaren van karakteristieke panden. Veel eigenaren worstelen
met de vraag wat de beste aanpak is om
de schade aan hun monumenten duurzaam
te herstellen, zonder de erfgoedwaarden te
verliezen”, zeggen Wienk en Waterbolk.
Subsidieregelingen
Voor het bekostigen van het onderhoud van
monumenten en de karakteristieke panden
is door de Provincie Groningen en andere
partijen een subsidieregeling in het leven
geroepen. Veel eigenaren hebben inmiddels
hun weg gevonden naar dit Erfgoedprogramma Groningen.
Versterking
Bij versterking is het van belang dat maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen
dat het pand kan voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarbij neemt een constructeur
het voortouw. Maar tegelijkertijd is van het
grootste belang dat de eigenaar kan meedenken over de aanpak van versterken en
duurzaam herstel. “De versterking van monumenten komt nu pas echt op gang; we zien
daarbij dat de beste resultaten worden geboekt als de eigenaar een centrale rol krijgt
en neemt”, besluiten Wienk en Waterbolk.

Bent u erfgoedeigenaar en heeft u vragen, bijvoorbeeld over uw monument of karakteristiek pand in relatie tot schades, versterking en/of subsidies? Kijk op www.erfgoedloketGroningen.nl en/of mail naar info@erfgoedloketgroningen.nl
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Gronings Perspectief: stand van zaken
-	En er is een groep die zich machteloos voelt en steeds moet
wachten.
Wat we ook steeds vaker zien is dat er
mensen zijn die de grens bereiken van wat
ze aankunnen. Deze groep is geneigd om te
‘vluchten’ en te verhuizen uit het aardbevingsgebied.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van de Groninger Bodem Beweging in
2019 besprak Tom Postmes, toenmalig
onderzoeksleider van Gronings Perspectief, de resultaten van het onderzoek. Nu
spreken we met Babet Kanis, een van de
huidige onderzoekers in het project. Is er
wat veranderd en zo ja, wat?
Is er verandering sinds 2019?
Ja en nee. We zien bijvoorbeeld wel verschuivingen op scores van gezondheid: Sinds
2019 is de gezondheidsachterstand van
bewoners met meervoudige schade kleiner
geworden. Maar we zien nog steeds wel,
dat deze groep bewoners minder gezond is.
We zien nu ook dat met name gedupeerden
in langdurige schadetrajecten het zwaarst
getroffen worden. Die groep houden we in de
gaten.
Hoe is het gesteld met het gevoel van
veiligheid?
Over het geheel genomen is het gevoel
van veiligheid over de jaren 2016-2020 vrij
stabiel. Bewoners met meervoudige schade
voelen zich het minst veilig en ervaren dan
ook de meeste risico’s; dat is niet veranderd
sinds 2019.
Het vertrouwen in het beleid rondom de gaswinning blijft laag. Het is bijvoorbeeld lager
dan het vertrouwen in het coronabeleid, al
neemt dat verschil nu wel iets af. Beleid rondom de gaswinning geniet nog steeds duidelijk
minder vertrouwen, vooral onder bewoners
met meervoudige schade. Bij hen is ook het
gevoel van onrechtvaardigheid het sterkst,
maar ook mensen zonder schade ervaren
gevoelens van onrechtvaardigheid.
Hoe is het effect op de samenhang in de
gemeenschap?
Toen we onderzoek deden naar het verloop
van de sociale samenhang in verschillende
wijken, bleek die in drie van de vier gevallen
af te nemen door het gedoe rond de schadeafhandeling, de mentale belasting en de strijd
die gevoerd moet worden. In één geval zagen
we juist verbetering. Dat kan samenhangen
met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke
visie van de buurt, of met het beleid van de
gemeente om de dialoog aan te gaan en

samenwerking te stimuleren. Ik denk dat het
hierbij belangrijk is dat bewoners als een
volwaardige partner bij de gemeente aan tafel
zitten
Hoe reageren de mensen op de afhandeling
van de mijnbouwschade?
We zien door de jaren heen dat mensen op
verschillende manieren reageren:
-	Je hebt de zelfredzamen, die bijvoorbeeld de middelen hebben om
veerkracht te tonen bij tegenslag;
-	Er zijn mensen die vanuit een gevoel
van onrecht het gevecht aangaan;

Geven versterking en schadeafhandeling een
vergelijkbaar beeld wat betreft gezondheid
en welbevinden?
Het verschil tussen versterken en schadeafhandeling wordt niet altijd als zodanig
herkend bij bewoners. Zowel mensen met
meervoudige schade aan hun huis als mensen die met versterking te maken hebben,
hebben minder vertrouwen in verscheidene
instanties en in de rijksoverheid en voelen
zich minder veilig. Ook lopen mensen met
meervoudige schade een groter risico op gezondheidsklachten. We zien nu indicaties dat
dat ook zo is bij mensen die met versterking
te maken hebben, bovenop de al bestaande
effecten van schade. We gaan nog gedetailleerder onderzoek doen naar de precieze
invloed van de versterking op gezondheid,
maar deze indicatie is belangrijk. Meervoudige schade en langdurige schadeafhandeling
blijft problemen geven; het is belangrijk om
goed in kaart te brengen welke invloed de
versterking hierop kan hebben.

Het monitoren van de psychosociale situatie
blijft daarom nodig.
Is er nog nieuws te melden?
Naast de rapporten die altijd op onze website
www.groningsperspectief.nl verschijnen is er
ook recent een wetenschappelijke publicatie
verschenen in BMJ Open over de bevindingen
van het onderzoek ‘Gronings Perspectief’.
Daarnaast is er een literatuuroverzicht van
het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen verschenen. En het NIVEL, Kennisinstituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg,
publiceerde onlangs een onderzoek over
gezondheidsklachten en suïcides in het gaswinningsgebied. **.
** Stroebe K, Kanis B, Richardson J, et al.
Chronic disaster impact: the long-term psychological and physical health consequences of
housing damage due to induced earthquakes.
BMJ Open 2021;11:e040710. doi:10.1136/bmjopen-2020-040710.
Hupkes, S., Adams, W.J., Busscher, N.A. & Postmes, T.
(2021). Inzicht in impact. De gevolgen van gaswinning voor de bewoners van Groningen. Groningen:
Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.
Dückers, M., Gerbecks, J., Spreeuwenberg, P.,
Baliatsas, C., Jong, M. de, Stroebe, K., Postmes, T.
Gezondheidsverkenning gaswinningsproblematiek
Groningen: 2010-2018: een analyse van mentale

Wat gaat de toekomst nog brengen voor dit
dossier?
Dat vind ik moeilijk in te schatten. Er zijn nog
steeds veel nieuwe ontwikkelingen waarvan
sommige wellicht van positieve invloed kunnen zijn, maar er is aan de andere kant ook
een oerwoud van regelingen die vaak onduidelijk, verwarrend en daarom stressvol zijn.

gezondheidsproblemen zoals geregistreerd door de
huisarts en suïcidedata van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Utrecht: Nivel, 2021.
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VERHUISBEDRIJF
AARDBEVINGSSCHADE?
24-UURSERVICE,
MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG

0596 630420
OF 06 5555 0647
INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL

scoop

LAAT HET MEENEMEN IN
UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT
VERGOED!

bouwkosten

planeconomie

"een brede blik
op bouwen"

milieulasten

BIM coördinatie en controle

bouwregelgeving
www.bouwscoop.nl

huisvestingsadvies
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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
Vakkundige
schadeopname
ervaring
met mijnbouwschades
• (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.

0594-767004
info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl
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