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Bezoek kabinetsinformateurs aan Groningen op 4 november
Op 4 en 5 november waren de kabinetsinformateurs Remkes en Koolmees plus de
fractieleiders Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers in Groningen. De aanpak van de
gevolgen van de gaswinning is een onderwerp op de tafel van de informateurs en het
gezelschap kwam met gedupeerden daarover spreken.
Om half elf arriveerde het gezelschap. Ze werden opgewacht door de Commissaris
van de Koning en door actievoerders van de Groninger Bodem Beweging en de
Onveiligheidregio (OVR). Onder de leus “Praten = goed, doen = noodzaak” gaven
die te kennen dat er inmiddels al zoveel gepraat is en het nu hoog tijd is om snel en
ruimhartig tot actie over te gaan. Gedupeerden konden hun boodschap aan de
informateurs op video inspreken. Ook waren er verhalen van gedupeerden via een
groot beeldscherm luid en duidelijk te horen.

Ondertussen spraken de informateurs binnen met een vijftal gedupeerden en
bestuurders. Hierop aansluitend waren 'de deskundigen' aan de beurt: de

uitvoeringsorganisaties Instituut Mijnbouwschade Groningen en Nationaal
coördinator Groningen, de voorzitter van de Commissie vastgelopen dossiers, de
Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, het Gasberaad en de
GBB. De GBB heeft de informateurs op het hart gedrukt dat de mens in de aanpak
centraal moet staan. Teveel wordt de aanpak in Groningen aangevlogen vanuit
juridische, technische en financiële kaders. Het gaat hier echter niet om een
technisch-juridisch probleem, maar om een sociale ramp: mensen die onveilig zijn in
hun eigen huis, die hun toekomstperspectief hebben verloren en die daardoor in
relaties, in gezin en in wijken en dorpen onder spanning zijn komen te staan, met
o.a. gezondheidsschade tot gevolg. Deze situatie verdient urgentie en moet zo snel
mogelijk opgelost worden door een snellere en een meer ruimhartige aanpak van
schadevergoeding en versterking in de volgende kabinetsperiode. Daarnaast heeft
de GBB de informateurs geadviseerd niet nog meer energie te steken in nieuwe
wetgeving en nieuwe instituten, want onze ervaring is dat dit alleen maar leidt tot
vertraging. Dat kunnen we niet gebruiken in een situatie waarin de seismische
dreiging, ondanks vermindering van de gaswinning, toeneemt!

De inbreng van de GBB voor de informateurs van het nieuwe kabinet samengevat:
Wat moet er gebeuren?
- putten zo snel mogelijk dicht;
- Géén nieuwe regelgeving;
- Urgentie bij BZK: versterking NCG als de wiedeweerga;
- Urgentie bij EZK: ruimhartig beleid, ook bij (zbo) IMG.
Wat is daarvoor nodig in het kabinet?
- Vakinhoudelijk deskundige ministers;
- Ministers met daadkracht en visie;
- Ministers met hart voor mensen.

Subsidieregeling van 10.000 euro opnieuw beschikbaar op 10 januari 2022
Afgelopen juli werd het loket voor de subsidie voor woningverbetering
opengesteld. Per woning kon €10.000 aangevraagd worden bij het SNN. Er was
slechts €75 miljoen beschikbaar, waardoor de pot snel leeg was. Er leek zelfs
even sprake te zijn van een loting onder de Groningers die op 5 juli een aanvraag
hadden ingediend - gelukkig kwam de regering hier later op terug.
Deze subsidie is beschikbaar voor particuliere woningen, gebouwd voor 2016, in het
postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt, plus de postcodes 9679, 9681
en 9682, maar die niet onder de versterkingsoperatie van de NCG vallen. Dit vormt
de zogeheten 'groep E' uit het Bestuursakkoord van 6 november 2020.
Het loket zal opnieuw opengaan op 10 januari 2022. Er is nu een veel groter budget
beschikbaar, €225 miljoen, maar toch zal het druk worden. De
GBB adviseert degenen die willen aanvragen zich tijdig voor te bereiden,
bijvoorbeeld door nu offertes van aannemers of installateurs op te vragen.

Vaste vergoeding van € 5.000 voor geleden schade
Sinds 1 november is het mogelijk om bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) 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 er mag geen bedrijf gevestigd zijn.
Ten derde:
Bedenk goed of het bedrag wel voldoende is. Het is voor veel eigenaren moeilijk om
vast te stellen of 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.
Hier zijn - om het ingewikkeld te maken - twee uitzonderingen op. Doet een van
onderstaande twee situaties zich voor, dan kan er na het ontvangen van de vaste
vergoeding van € 5.000 toch nieuwe schade gemeld worden:
1. Een nieuwe aardbeving, met op het adres een trillingssnelheid van 5 mm/s of
hoger. Op de website van het IMG is een “trillingtool” waarmee de hoogste
trillingssnelheid op jouw adres tot op heden kan worden opgezocht. Middels het
invoeren van een postcode en huisnummer kun je hier de hoogste trillingssnelheid
op jouw adres inzien.
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. Klik hier voor de bijbehorende kaarten van het IMG.

Commentaar GBB op de vaste vergoeding voor geleden schade
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!

Nationale ombudsman maakt reconstructie van onderzoek en aanbevelingen in
Groningen
De afgelopen jaren heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar de
situatie in het aardgasgebied in Groningen en Drenthe. Al in 2017 deed de
ombudsman zes aanbevelingen aan het kabinet. Maar is de relatie tussen de
bewoners en de overheid verbeterd sinds zijn aanbevelingen, en wat is hiervan
overgenomen? Je leest hier het nieuwste rapport (oktober 2021) over de
problematiek, aanbevelingen en nieuwste inzichten van de ombudsman.

De ombudsman heeft overigens ook een digitaal magazine uitgebracht over meer
dan vijf jaar onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning!: Groningen en Drenthe:
Verscheurd vertrouwen.

Dit gasjaar mogelijk toch meer gaswinning
Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft meermaals
toegezegd dat de gaswinning in Groningen niet meer omhoog zal gaan - tenzij
zich een zeer strenge winter voordoet, of als er leveringsproblemen zijn. Hij blijkt hier
nu voorzichtig op terug te komen, want er zijn inderdaad leveringsproblemen. In een
brief aan de Tweede Kamer schrijft hij afgelopen dinsdag dat het niet uit te sluiten is
dat de NAM in het komend jaar toch meer gas uit het Groningenveld moet halen (in
het huidige gasjaar mag er op dit moment 3,9 miljard kuub gas gewonnen worden een halvering ten opzichte van vorig gasjaar).
De reden? Vier maanden vertraging bij de bouw van stikstoffabriek Zuidbroek. De
installatie bij Zuidbroek maakt het mogelijk om 'hoogcalorisch' gas uit het buitenland door bijmenging met stikstof - om te zetten naar 'laagcalorisch' gas, zoals het gas uit
het veld in Groningen. Van dat gas maken vrijwel alle Nederlandse huishoudens en
de industrie van ons land gebruik. Op die manier kan de fabriek het tekort door het
dichtdraaien van de Groningse gaskraan deels opvangen.
De Gasunie bekijkt nu welke opties er zijn om ervoor te zorgen dat er toch genoeg
laagcalorisch gas op voorraad is (bijv. meer gas winnen, gasopslag Norg minder
vullen of gasopslag Grijpskerk minder snel ombouwen). Meer duidelijkheid hierover
duurt enkele maanden, het is namelijk ook afhankelijk van de 'gasvraag' van
komende winter. Het lijkt aannemelijk dat de gaskraan weer verder wordt
opengedraaid, maar helaas is hierover nog geen duidelijkheid.
Wat vindt de GBB?
De GBB vindt het verder opendraaien van de gaskraan absoluut GEEN optie, zeker
met het oog op de grote vertraging in de versterkingsoperatie en de toenemende
seismische activiteit van de gelopen tijd. De GBB heeft daarnaast bij EZK erop
aangedrongen zo snel mogelijk meer duidelijkheid hierover te verschaffen.

Contact GBB
www.groninger-bodem-beweging.nl
contact@groninger-bodem-beweging.nl
GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.
Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl
welkom@stutensteun.nl
050 211 2044
Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via:
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
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