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Onze medewerkers kennen hun vak en 
geven graag advies. We helpen je bij
het vinden van de juiste producten of bij het 
inladen van je auto. En dat allemaal voor 
de laagste prijs, want bij ons betaal je
nooit teveel, dat garanderen we.

 Groningen
Bornholmstraat 15 
9723 AW Groningen
service.460@nl.bauhaus
Tel.: 050 - 205 3550

Volg BAUHAUS Nederland 
op Social Media!

Check jouw beste route

Er zijn wegwerkzaamheden! 
Check jouw beste route op:

Bij BAUHAUS krijg je altijd een warm ontvangst! 

nl.bauhausnl.bauhaus

en nergens zo voordelig! en nergens zo voordelig! 
Voor al je bouwmaterialen 
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Van de redactie
 
Een langdurige opeenstapeling van onkunde, onmacht en onwil: zo ziet de aanpak 
van de schade en versterking er vaak uit voor een gedupeerde Groninger.

De afgelopen periode liet meer ontmoedigen-
de voorbeelden zien.
De bevingen, die maar blijven komen, de brief 
op bestelling van (toen nog) gedeputeerde 
Staghouwer en de middelvinger van (toen) 
minister Blok. Een subsidieregeling, die 
leidde tot een rampzalige en mensonterende 
vertoning achter de computer en tot lange 
wachtrijen buiten. Met als resultaat dat velen 
onverrichterzake hun laptop dicht konden 
klappen of met lege handen huiswaarts 
konden gaan. 

Genoeg is genoeg. 

De fakkeltocht op 15 januari gaf uiting aan 
de frustratie van vele Groningers. De roep 
om Respect voor Groningen kreeg in heel 
Nederland weerklank. De beelden in de media 
spraken voor zich.

Waarom gaat het zoals het gaat en hoe moet 
het verder? 
Voor deze editie vroegen wij een drietal 
‘actievoerders’ en een betrokken 
wetenschapper naar hun ervaringen. 
Ook vroegen wij - opnieuw - de politiek in de 
persoon van een aantal Kamerleden met 
mijnbouw in hun portefeuille: hoe denken zij 
nu wél het verschil te maken?

Oordeel zelf en - voor diegenen die 
binnenkort kunnen stemmen voor een nieuwe 

gemeenteraad - betrek het bij je keuze aan 
wie en aan welke partij je jouw vertrouwen 
geeft. We hebben daarvoor ook een sneltest 
beschikbaar om zelf verkiezingsprogramma’s 
te beoordelen.

Voor iedereen die dreigt te verdwalen in al 
die verschillende regelingen hebben we een 
overzicht van alle subsidiemogelijkheden.

De versterking komt aan bod met berichten 
uit Steendam, Tjuchem en Overschild. Ook 
laten we zien hoe de NCG nog steeds een 
onvoldoende verdient. Opnieuw halen zij hun 
doelstellingen niet, ook al beweren ze zelf van 
wel.

Dat de schadeafhandeling door het IMG 
allesbehalve vlekkeloos verloopt is te lezen in 
een verhaal van een gedupeerde.

En op de middenpagina’s geven we Groningers 
weer een stem: haiku’s verwoorden wat zij op 
hun hart hebben.

Dat is wat politiek, bestuurders en uitvoerders 
nu eindelijk moeten doen: luisteren naar wat 
Groningers zelf te zeggen hebben en wat ze 
nodig hebben. En dan daarnaar handelen!

(alle artikelen in deze uitgave zijn geschreven 
naar de stand van zaken per 1 maart)

2022, maak je borst maar nat
Koud waren de oliebollen op toen de scheidende minister 
Blok meldde dat de gaswinning omhoog moest. Tweemaal zo 
hoog liefst! Niet vanwege een koude winter, maar omdat Duit-
se energiebedrijven het afgelopen jaar te weinig gas hadden 
ingekocht. En - vooral – omdat de bouw van de stikstoffabriek 
in Zuidbroek, die straks moet zorgen dat er geen gas meer 
nodig is uit het Groningenveld, vertraging had opgelopen. 
Vanwege corona, werd erbij gezegd. De echte oorzaak ligt 
echter bij voormalig minister Kamp die in 2015 besloot dat 
de bouw niet doorging. Te duur, vond hij. Was de bouw toen 
doorgegaan, dan had de gaskraan in 2020 al dicht gekund!

Op maandag 10 januari zag heel Nederland rijen Groningers voor de gemeentehuizen 
staan. Na uren buiten in de rij, of binnen achter de computer, kregen velen het deksel op 
de neus. Er bleek niet genoeg geld in de pot te zitten die bedoeld was als genoegdoening 
voor het lange wachten en de onzekerheid rondom de versterking van de huizen van zo’n 
vijftigduizend huiseigenaren! De nieuwe staatsecretaris, Hans Vijlbrief, net die dag geïnstal-
leerd, sprak van een succesvolle subsidieregeling. Beginnersfout, zullen we maar zeggen. 
En als je dan de week daarop naar Groningen afreist, kun je niet veel anders doen dan snel 
extra geld beschikbaar stellen.

Genoeg is genoeg! Binnen vijf dagen organiseerden we de grootste fakkeltocht ooit in Gronin-
gen. En het voelde goed! Meer dan tienduizend mensen op de Vismarkt, een veelvoud digitaal 
aangesloten via livestreams en een kwart miljoen digitale fakkels over heel Nederland! Nog 
belangrijker dan de aantallen: We maakten samen een vuist. Een vuist tegen Den Haag. Een 
vuist tegen het nu al jaren durende onrecht.

In een sprookje komt er dan een mooi einde. En ze leefden nog lang en gelukkig….. Maar wie 
in Groningen woont weet dat sprookjes niet bestaan. Er doemen alweer nieuwe donderwolken 
op. Onlangs werd bekend dat Shell de aansprakelijkheid van de NAM wil afkopen. Op dezelfde 
dag maakte NAM bekend een arbitragezaak te starten tegen de Staat vanwege onenigheid 
over de rekeningen voor schadeherstel en versterking. 2022, maak je borst maar nat…!

Coert Fossen
Vicevoorzitter Groninger Bodem Beweging
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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

Het Erfgoedloket Groningen is het centrale, 
kosteloze informatiepunt voor bewoners en eigenaren 

van monumenten én karakteristieke panden in het 
aardbevingsgebied. U vindt bij het loket informatie over 
onderhoud en restauratie, regelgeving en procedures, 
financiering en subsidies. Ook als u meer wilt weten 

over verduurzaming, herstel bij bevingsschade en 
versterking kunt u bij ons terecht.

ERFGOED
LOKET
GRONINGEN

Jacob Veltman architect  Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

aardbevingsbestendig   energieneutraal   nieuwbouw   verbouw

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

scoop
"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle

www.bouwscoop.nl

Sinds 1 januari 2022 is het werk van de Onafhankelijke  Raadsman 
 onder gebracht bij de Nationale ombudsman.  Daarbij blijven kennis, 
kunde,  werkwijze,  nabijheid en  netwerk behouden. 

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of  bouwkundig 

versterken als  gevolg van de gaswinning in Groningen of Drenthe? 

Wilt u hulp in uw  situatie, gaat het mis tussen u en de overheid? 

Neem dan  contact met ons op via 088-223 4455 of  

gaswinning@nationaleombudsman.nl.

Onafhankelijke 
Raadsman is 
Nationale ombudsman

088-223 4455   |  www.nationaleombudsman.nl

Wat moet de 
Nationale ombudsman 
onderzoeken?

Bent u inwoner van het gaswinnings-
gebied of op een  andere manier 
 betrokken bij de gevolgen van de 
 gas winning? Denk met ons mee 
waar wij,  vanuit het  perspectief 
van  bewoners, onderzoek naar 
 kunnen doen.

Neem dan contact met ons op 
via 088 - 223 4455 of
gaswinning@nationaleombudsman.nl.



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 5

Iedereen wil deze bladzijde omslaan
Daags voor de fakkeldemonstratie spraken 
we met Tom Postmes, hoogleraar sociale 
psychologie en geëngageerd onderzoeker 
naar wat er zich in Groningen afspeelt en 
wat dat met mensen doet. We vroegen 
hem waarom het gaat zoals het gaat, 
waarom de pleuris nog niet is uitgebroken 
en wat we nog kunnen doen om gedupeer-
de Groningers wél verder te helpen.

Wat om te beginnen opvalt is dat er bakken 
met geld richting Groningen gaan. “Vanuit de 
regio richting Den Haag gaat het voortdurend 
over geld en bij gemeenten onderling gaat het 
veelal over de verdeling van geld. Ondertus-
sen zie je een diepgeworteld onvermogen 
om de korte klap te maken die bewoners het 
meeste helpt en dat is ten hemel schreiend.” 
Postmes ziet dat machteloosheid de kernemo-
tie in Groningen is geworden naast het gevoel 
niet gezien en niet gehoord te worden, on-
danks de aandacht die er wel degelijk is. Die 
machteloosheid bepaalt voor een groot deel 
ook het beeld van het activisme in Groningen: 
uiting geven aan frustraties.

Activisme
Postmes ziet in al die jaren wel veel activis-
me. “Neem de fakkeltochten: die van 2018 
was de op één na grootste demonstratie in 
het Noorden ooit”. Maar hij ziet ook dat die te-
genmacht niet effectief is door versnippering: 
de GBB, het Gasberaad, de stichting WAG. 
Een professioneel georganiseerde actiegroep 
zoals een vakbeweging of een Milieudefensie 
ontwikkelt een samenhangend geheel aan ac-

ties, blokkades, manifestaties, een juridische 
poot en een poot die bestuurlijk actief is en 
de dialoog gebruikt. Dat is er in Groningen 
nog niet.” 
Het zou volgens de hoogleraar goed zijn als 
er een heldere taakverdeling komt tussen de 
verschillende actoren.

Provincie heeft geen verantwoordelijkheid 
genomen
Wat ook speelt is dat dit probleem niet één ge-
meente of de hele provincie betreft, maar alle 
lagen van de bevolking in meerdere gemeen-
ten en in een deel van de provincie op heel 
verschillende manieren over een lange tijd.

“Het gaat iedereen op een iets andere manier 
aan en dat is een recept voor verdeeldheid. Er 
is niet éen duidelijke actor die voor iedereen 
opkomt. Er is wel één logische partij die dat 
zou moeten doen en die heeft tot nu toe 
kansen laten liggen: de provincie Groningen. 
Die kan meer doen. We hebben een Commis-
saris van de Koning, die zijn best doet het 
belang van de provincie Groningen naar buiten 
te brengen, maar ondertussen heeft diezelfde 
provincie geen verantwoordelijkheid genomen 
voor de grote problemen. De provincie kan 
denk ik veel meer doen, ook in het verbeteren 
van het contact met ‘gewone Groningers’.”

Schijninspraak
“Ondertussen komt het geld niet bij de 
oplossing van problemen. Het wordt gebruikt 
voor het in kaart brengen van problemen en 
het bedenken van oplossingen. Daar wordt 

dus iets heel belangrijks vergeten: het niet 
erkennen van de nood van de mensen, het 
niet omarmen van het probleem door het 
bestuur en het niet nemen van de verantwoor-
delijkheid door de natuurlijke actor die de kar 
trekt. Het gaat om een vreselijk ingewikkelde 
problematiek, met heel veel invalshoeken, 
waarbij het toch veelal om geld draait. Dan 
wordt het voor de landelijke en regionale 
politiek wel heel gemakkelijk om te roepen 
dat ze zo’n goed contact hebben met maat-
schappelijke vertegenwoordigers. Het leidt tot 
schijninspraak, tot burgerparticipatie die meer 
en meer uit beeld verdwijnt: zie het laatste 
bestuursakkoord.”

Waarom breekt de pleuris dan niet uit? “Die 
pleuris is er af en toe wel, maar doordrenkt 
van onmacht. Je kunt de vraag ook omdraai-
en. Wat zou je kunnen doen om effect te 
sorteren. Bijvoorbeeld een politieke partij 
beginnen? Nee. Met zijn allen in staking? 
Nee. De gaswinning saboteren? Nee. Een 
bom plaatsen? Nee. We hebben nu eenmaal 
maar één overheid en daar ben je op allerlei 
manieren van afhankelijk en daar zul je het 
mee moeten doen.”

“We zijn het zicht  
op de werkelijke 
problemen kwijt”

Wat kun je dan nog wel? Postmes: “Ik noem-
de al het belang van een heldere doelstelling 

die zich toespitst op de problemen die acuut 
zijn voor inwoners. Ik noemde al een heldere 
taakverdeling en samenwerking tussen de 
verschillende maatschappelijke organisaties. 
Of anders gezegd: stel het acute probleem én 
de mens centraal en pak het integraal aan.”
En wat zou de overheid nog meer moeten doen? 

“We zijn het zicht op de werkelijke problemen 
kwijt. Wat de overheid nalaat maar nu zou 
moeten doen, is langs elke deur gaan met de 
vraag: 'Wat is er hier gebeurd en hoe kunnen 
we dat oplossen?' Een census: bepaal als 
overheid niet van bovenaf wat mensen nodig 
hebben, maar sluit aan bij wat mensen zelf 
vinden en willen.”

Inwoners zijn de sleutel
“Daarbij kan een gemeenschappelijk doel of 
emotie of hoop helpen. Er is iets wat we met 
z’n allen delen: iedereen wil deze bladzijde 
omslaan! Maar dan wel met de waarschuwing 
dat er ook belangen zijn om de problematiek 
voort te laten duren. Die belangen zijn te 
vinden bij al die instanties, deskundigen en 
adviseurs die er beter van worden als de pro-
blemen blijven doorsudderen. Maar inwoners 
zijn zelf de sleutel. Je kunt alleen nog maar 
van onderop identificeren waar de problemen 
zitten en wat daar de juiste oplossing voor is. 
Sluit aan bij die actieve bewoners die nu hun 
buren helpen of voor het dorp actief zijn.”

Kortom: zoiets als “Groningers verenigt u” en 
“Overheden: begin bij de inwoner zelf.
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HYPOTHEEK  
NODIG? 

GRATIS 
ORIËNTATIE-

GESPREK

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

Aardbevingen veroorzaken niet alleen 

schade aan gebouwen. Mensen kunnen veel 

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 voor-
beelden 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 aardbevings-
coach in. Wij bieden je een luisterend oor of
staan je bij in contacten met de verschillende

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

Aarbevingscoach: vings
wij staan voor je klaar!
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Het is een volstrekt ongelijke strijd
In Drenthe laten de NAM en overheden inwoners nog steeds in verbijstering ach-
ter. Dat gebeurde al nadat Meent van der Sluis in 1989 voor reuring zorgde door 
een verband te leggen tussen de gaswinning en de bevingen in het Noorden. Hij 
werd toen belachelijk gemaakt en door de NAM min of meer weggezet als een 
idioot. Meent streed een eenzame strijd en kreeg uiteindelijk gelijk. Bijna dertig 
jaar later, eind 2016, blijkt er nog niks veranderd: er valt bij Gerrit Eerland, 
ex-wethouder in Assen en inmiddels ‘in ruste’ - de wijkkrant van Marsdijk op de 
deurmat. Daarin valt te lezen dat de NAM een vergunning heeft aangevraagd om 
gas op te pompen onder zijn woonwijk. Tevens wordt een voorlichtingsbijeen-
komst aangekondigd.

Op een zondag in januari 2017 wordt bij 
hem de uitnodiging van de NAM bezorgd 
voor de bijeenkomst: maandag. De volgende 
dag, dus! Aanmelden via een mailadres is 
verplicht. Dat mailadres klopt niet, maar 
toch weet Gerrit zich aan te melden. Hoewel 
veel mensen de uitnodiging helemaal niet 
kregen, was de opkomst overweldigend.

Echter: mensen die zich niet hadden aan-
gemeld werden geweigerd. Geen wonder: in 
het zaaltje waar slechts plaats was voor 30 
mensen, werden de aanwezigen in blokken 
van een half uur ‘voorgelicht’. Veel over 
de geschiedenis van de NAM; nauwelijks 
ruimte voor vragen die de mensen bezig-
hielden: Bestaat er kans op aardbevingen? 
Hoe is de schadeafhandeling geregeld? 
Buiten stond de enorme voorlichtings- 
trailer van de NAM om iedereen nog eens 
te doordringen van het geweldige werk 
dat de NAM verricht. Mensen keerden in 
verwarring huiswaarts. Nog onzekerder dan 
ze al waren gekomen.

Zo fietst ook Gerrit naar huis, boos, boos, 
boos!: 
“Dit kan toch zo niet anno 2017…” Thuis-
gekomen belt hij een aantal bekenden. Zo 
zitten binnen de kortst mogelijke termijn vijf 
mensen bij elkaar. Een actie wordt in gang 
gezet. Posters, een petitie, handtekenin-
genlijsten worden gemaakt. Een week lang 
wordt er gepost in het winkelcentrum. De 
inzet van de actie: Stop de gaswinning nu. 
Mocht dat niet lukken dan in ieder geval een 
nulmeting voor alle huizen en een scha-
devergoedingsregeling vergelijkbaar met 
Groningen. Resultaat: ruim 2000 handteke-
ningen. 

Handtekeningen
De volgende stap wordt gezet: het aan-
bieden van de handtekeningen aan minis-
ter Kamp, aan Tweede Kamerleden, aan 
staten- en gemeenteraadsleden, aan het 
provinciebestuur en aan gemeentebestu-
ren (het gasveld ligt onder vijf gemeenten). 
Het lukt allemaal. De actie krijgt flink wat 

publiciteit. Er wordt ingesproken bij gemeen-
teraden - “die weinig weten van de hoed en 
de rand.” En er worden in de gemeenten 
Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld 
en Midden Drenthe moties aangenomen die 
burgemeester en wethouders opdragen om 
zienswijzen in te dienen tegen het voorgeno-
men winningsbesluit.

Dan begint de lange mars door de insti-
tuties: de ingediende zienswijzen worden 
afgewezen, beroep volgt bij de Raad van 
State. Die geeft huiswerk aan het ministerie 
van EZK voor een betere onderbouwing. 
En zo ben je al snel een paar jaar onder 
de pannen. Eind september 2021 vindt de 
finale zitting van de Raad van State plaats 
met uitspraak binnen 6 weken. Toch niet: 
het is dermate gecompliceerd dat de termijn 
met nog eens 6 weken wordt verlengd. Een 
dag voor de uitspraak - 23 december 2021 - 
komt het bericht dat het opnieuw is uitge-
steld. Tot op de dag van vandaag!
Overigens verzuimde de NAM 2,5 jaar 
lang te melden dat de gaswinning uit put 

Vries-10 inmiddels was gestopt: niet door 
de afronding van de goedkeuringsprocedure, 
maar omdat de put nagenoeg leeg was.

Volgens Gerrit hebben gemeenten zich in dit 
geval van hun beste kant laten zien door op 
eigen kosten een gerenommeerd advoca-
tenkantoor in te schakelen. De provincie liet 
het afweten. 

Het aantal schadegevallen lijkt tot nu toe 
relatief gering - een tiental. De NAM geeft 
daarover geen uitsluitsel. Van één geval is 
bekend dat de schade ook is vergoed, wel 
onder voorwaarde van geheimhouding.

Gerrit Eerland: “Ik had altijd een heilig 
vertrouwen in de overheid, maar na het 
gasdossier en de toeslagenaffaire en nu 
dit, heeft dat vertrouwen een enorme knauw 
gekregen. Bovendien verwijt ik de Raad van 
State dat die niet in staat is een balans 
aan te brengen tussen de ene en de andere 
partij. In de juridische weging ben je als 
bezwaar makende partij helemaal niets. Het 
is een volstrekt ongelijke strijd.”

Naschrift: Op 26 januari j.l. stemde de Raad van State alsnog in met het ‘gerepareer-
de’ gaswinningsplan Westerveld. Gerrit Eerland: “We hebben geen poot aan de grond 
gekregen. Alleen fracking wordt nu uitgesloten. Bizar is dat de Raad van State eerst het 
besluit van EZK vernietigt en nu varend op een nieuwe technische onderbouwing van de 
NAM het licht op groen zet.” 

Zie ook: www.stopgaswinningmarsdijk.nl

in maar 7 dagen!
(iedere 2 minuten een handtekening)

Actie Geslaagd!
Nu de missie nog!

Volg ons op:
www.stopgaswinningmarsdijk.nu

Gaswinning Marsdijk NU!
STOP!

2055 x NEE!

Marsdijk
 In beweging?

Oók tegen de 
Gaswinning?

Teken de petit ie!
In “de Dissel”

Op zaterdag 28 jan. en op
     maandag 30 jan. t/m zaterdag 4 febr.

Zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur
Door de week van 9.00 tot 18.00 uur

Vrijdag tot 21.00 uur

Marsdijk
Zegt

NEE!
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Column
Tekst: Martin Ettema

Overheidslogica
Steeds vaker moet ik bij het woordje overheid denken aan de grapjes die we 
daar als jongeren over maakten. Eén opmerking is me in ieder geval altijd 
bijgebleven. En het gekke is: steeds meer blijkt het geen grap te zijn. Meer 
een stelling.

“Overheid is de organisatie die voor elke oplossing een probleem weet!”
En inmiddels ben ik er ook achter waarom dat zo is: de overheid – zeker onder Rutte 
– volgt in alle beslissingen de wet van de anti-logica. En die wet is mij al in 1970 eens 
uitgelegd door een onvolprezen docent filosofie:
“Ik pas in m’n pak; m’n pak past in m’n koffer. Dus ik pas in m’n koffer!”

Als jongeren deden we daar zelfs spelletjes mee om te bewijzen dat een gloeilamp van 
luciferstokjes gemaakt was. Om maar een voorbeeld te noemen. 

Wie de hoogtepunten van beleid van de afgelopen tien, vijftien jaar op een rij zet, ziet 
dat in alle daaropvolgende jaren de fouten van onlogische beslissingen en wetgeving, 
steeds weer zijn gerepareerd met nieuwe fouten, die zijn gerepareerd met ….
Terugkomend op genoemde stelling, gepaard aan de les filosofie: wie een besluit 
baseert op verkeerde uitgangspunten, kan de negatieve gevolgen van die besluiten niet 
repareren met besluiten die op diezelfde uitgangspunten zijn gebaseerd.

Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar als je privatisering, belastingheffing, toeslagen-
affaire, subsidiebeleid, gezondheidszorg, afkoopregelingen, kinderopvang, jeugdzorg, 
aardbevingsproblematiek, corona-aanpak, alleen al naast elkaar legt, dan zie je dat 
zonder enige samenhang en visie, telkens weer ad hoc beslissingen zijn genomen, 
(crisis)wetten zijn gemaakt, die reparatie op reparatie behoefden, zonder de verergerde 
problemen op te lossen. 

Intussen is binnen de overheid een werkwijze ontstaan (bij bestuurders en ambtenaren)  
die uitgaat van wantrouwen in de mensen die zij moeten dienen. En meestal nog in die 
mensen die dat wantrouwen niet verdienen, terwijl anderen – die dat wantrouwen nodig 
hebben – ongemoeid worden gelaten, zelfs beschermd worden door wetgeving. Die 
geest binnen de overheid heeft er inmiddels wel toe geleid, dat adviesbureaus, onder-
zoekers, advocaten en zogenaamde communicatiedeskundigen tezamen veel meer geld 
verdienen, dan al die mensen “aan de onderkant van de samenleving” nodig hebben 
om een beetje redelijk leven te kunnen leiden. Diezelfde overheidsgeest laat de echte 
sjoemelaars ongemoeid. En die zitten natuurlijk niet onder de mensen die onze steun 
het hardst nodig hebben. 

In de laatste 10 jaar aardbevingsellende hebben we met precies die mentaliteit te 
maken. Het meeste geld komt nog steeds niet terecht waar het hoort. DANKZIJ ONZE 
overheid. In deze democratie gaat de macht van het getal altijd boven de macht van het 
argument. Allemaal gebaseerd op de wetten van de ‘anti-logica.’ 

De ‘radicaal andere bestuurscultuur’ van Rutte IV, verandert daar niks aan. Zoveel heeft 
dit kabinet in korte tijd al wel bewezen.

De drijfveer van Agnes Bakker: 

Mensen in beweging krijgen 
Daags na de woordbreuk van dubbel-zoveel-gas-(ex)minister Blok spraken we met 
Agnes Bakker. Niet zozeer over de bestelde brief van voormalig gedeputeerde Stag-
houwer, maar vooral over haar initiatief BreienMetAgnes en over haar drijfveren.

Toen zij acht was verhuisden de ouders 
van Agnes met het gezin van Stad naar 
Harkstede. Van huis uit kreeg Agnes mee 
dat de overheid er voor jou is. Klagen was 
er thuis niet bij: ‘Het kan altijd slech-
ter.’ “Mijn ouders hebben dus ook nooit 
schades gemeld. Ik ben grootgebracht in 
een tijd waarin het individueel denken en 
doen steeds meer voorop kwam te staan. 
Inmiddels werk ik al 18 jaar met veel pas-
sie voor het IVN (Instituut Voor Natuure-
ducatie) om mensen te verbinden met de 
natuur. Want dat is wat mij steeds meer 
bezig is gaan houden: mensen inspireren, 
in beweging brengen én de verhalen verder 
vertellen.” 

Met BreienMetAgnes vertelt Agnes ook 
verhalen en brengt ze mensen in beweging. 
“In 2016 ben ik samen met Milieudefensie 
gestart met de solidariteitsactie ‘Breien 
voor Groningen,’ naar een idee van Brenda 
Harsveld. Het doel was om samen met zo 
veel mogelijk mensen een warme deken te 
breien voor Groningen en om met die deken 
het kleinste huisje van Groningen, dat in 
Rottum staat, toe te dekken.” 

Mensen werd gevraagd zoveel mogelijk 
lapjes te breien. Dat kon thuis en tijdens 
de breicafés die in het aardbevingsgebied 
zijn gehouden. Uit heel het land stroomden 
de gebreide lapjes binnen vergezeld van 
hartverwarmende teksten. Het werd een 
sneeuwbal die steeds groter werd. Agnes: 
“Zo kwam ik in gesprek met gedupeerden 
die hun verhaal deelden en dat was emoti-
oneel best zwaar. Vooral die overheid, die 
er niet was voor de mensen, vond ik heftig, 
maar het maakte mij ook strijdbaar om het 
verhaal op een andere manier te vertellen. 
Het mooie aan het breien was dat iedereen 

mee kon doen met dit protest, ook als je 
niet op de barricades wilde staan.”

‘Breien voor Groningen’ zorgde voor veel 
aandacht en publiciteit en resulteerde in 
een nieuwe actie: ‘Gas? We breien er een 
eind aan.’ Van al het verzamelde breiwerk 
is een 500 m2 grote deken bij de Tweede 
Kamer in Den Haag gelegd. Hiermee werd 
de Groninger boodschap rechtstreeks aan 
de politiek overgebracht onder leiding van 
Agnes Bakker en Freek de Jonge.
Later is de grote deken opgedeeld in 1- en 
2- persoonsdekens en uitgereikt aan bewo-
ners in wisselwoningen in het bevingsgebied 
en aan actievoerders.

De breiprojecten voor Groningen hebben Ag-
nes aangezet tot iets wat ze nooit van plan 
was. Ze is politiek actief geworden.
“Ik heb gemerkt dat ik een verhaal van 
andere mensen kan vertellen en verder kan 
brengen. Als je dat gereedschap hebt moet 
je dat ook inzetten. Want het lijkt met al die 
spelregels die veranderen wel of we terug 
zijn bij af. We moeten met elkaar net zolang 
strijden tot het voor iedereen is opgelost. 
Hoop is soms het enige wat je overeind 
houdt. Je zou de verhalen van achter de 
voordeur zo moeten vertellen dat men-
sen zich er mee identificeren. We zouden 
allemaal de Groninger vlag halfstok moeten 
hangen totdat het is opgelost. Wat mij het 
meeste dwarszit, is dat een groot deel van 
Nederland denkt dat het inmiddels allemaal 
goed geregeld is voor de gedupeerde Gronin-
gers. En vervolgens doen ze alsof Gronin-
gers nooit tevreden zijn. Ze zouden moeten 
beseffen dat het hun niet goed gaat, zolang 
het de Groningers niet goed gaat.”

www.breienmetagnes.nl 
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Een wedstrijd die je niet kunt winnen;  
zorg dat je hem niet verliest
Zo’n zeven jaar geleden begon de GBB een krant om bewoners te informeren en te organiseren. Henk Spiekman, die in een vroe-
ger leven een tijdje als journalist heeft gewerkt, werd gevraagd. Samen met onder meer Martin Ettema en Dick Kleijer (destijds 
secretaris van de GBB) vormde hij de eerste redactie. Dat bleek veel werk. Henk: “Je moet van heel veel goed op de hoogte zijn. 
Dat is een tijdlang fascinerend. Ook omdat ikzelf het hele verhaal wilde begrijpen. Maar het kost heel veel tijd en energie en na 17 
edities werd het tijd dat anderen de fakkel overnamen.” 

Als eigenaar van camping Roode Haan in Warf-
huizen had hij te maken met schade. Met de 
NAM als buurman had hij ervaren hoe weinig 
afspraken waard zijn en hoe er - tot op de dag 
van vandaag - voor het MKB niets is geregeld. 
Die ervaringen zette hij in voor de GBB krant 
en later ook voor de Onveiligheidsregio (OVR).

OnVeiligheidsRegio
In die periode - met de NAM nog als dé vijand 
- zaten GBB en Gasberaad aan de overlegtafel. 
Dan kan het gaan wringen als je tegelijkertijd 
tegen diezelfde mensen harde acties voert. Op 
een gegeven moment is door een aantal men-
sen deels vanuit de GBB de OVR opgericht om 
steviger, maar ook ludieke acties uit te voeren. 
Door bijvoorbeeld een sloopvergunning aan te 
vragen voor het gemeentehuis in Loppersum. 
Door de pijlen te richten op de Veiligheidsregio 
zelf. Hebben zij plannen of ideeën wat te doen 
bij een bevingsramp? Nee, er lag niets. “Uit-
eindelijk hebben we een ‘aardbevingsoefening’ 
bedacht om samen met de Veiligheidsregio uit 
te voeren. Dat stuitte op nogal wat onbegrip. 
De inbreng van de OVR was dat een ramp nu 
juist een ramp is omdat er onvoorspelbare 
dingen gebeuren. Het precies naspelen van 
een papieren scenario in een oefening heeft 
dan weinig zin. Dat lieten we zien door in de 
echte oefening een aantal slachtoffers en een 
hulppost onverwacht in de oefening te gooien. 
Dat werd niet door iedereen gewaardeerd.” 
Ook zijn er acties geweest als puin storten bij 
het ministerie van EZK, het inrichten van een 
vluchtelingenkamp bij de Tweede Kamer en 
werd er voor het gerechtsgebouw in Leeuwar-
den aandacht gevraagd voor de rechtszaak van 
de GBB tegen de staat.

Waar staan we nu na al die jaren?
"Het is een waanzinnig succes dat mede 
dankzij onze inzet en acties de regering be-
sloot de gaswinning te stoppen. Maar het is 
inmiddels ook duidelijk waarom de GBB bleef 
hameren op een wettelijk vastgelegde datum 
voor het dichtdraaien van de gaskraan. Houd 
er nu maar rekening mee dat ze voor 2030 
de boel niet definitief dichtgooien, dat ze 
uiteindelijk de gaskraan pas dichtdraaien als 
het gas op is. Het is steeds weer het op het 
verkeerde been zetten van alles en iedereen 
door Rutte en co.”

“Voor mij werd de omvang en complexiteit van 
het probleem pas echt duidelijk toen Hans 
Alders als Nationaal Coördinator Groningen 

met zijn meerjarenaanpak kwam. Je begint in 
Loppersum en werkt dan verder in concentri-
sche cirkels verder. 5000 woningen per jaar. 
Je kijkt voor elk huis wat er nodig is, of dat nu 
schadeherstel of versterking is en pakt dat 
aan. De strategie van Hans Alders had een 
open eind waarbij vantevoren niet duidelijk was 
hoeveel geld het zou gaan kosten. Dus kon hij 
vertrekken. 

Vervolgens werd alles in de gehaktmolen 
gestopt, waar nu een soort worst uitkomt waar 

de honden geen brood van lusten. Uiteindelijk 
draait het steeds om geld. En iedereen stort 
zich daar boven op, zoals met het bestuursak-
koord dat werd opgesteld door niet gekozen 
bestuurders.”

“Als het op de uitvoering aankomt is er sprake 
van een verregaande bestuurlijke incompeten-
tie met een falend bureaucratisch systeem, 
een systeem dat het gewoon niet aan kan. 
Heft in Eigen Hand, bedoeld om de inwoner 
het stuur in handen te geven, gaat ten onder 

aan de praktijk waarbij allerlei partijen voor 
elke scheet hun fiat moeten geven. Dus duurt 
het maar en heeft de bewoner het heft wéér 
niet in handen. Met een overheid die net zo 
onbetrouwbaar is geworden als de NAM. En 
met de spagaat dat diezelfde overheid de 
enige is die voor geld kan zorgen.”

Hoe moet het nu verder?
“Ik weet het echt niet. De kans is groot dat het 
gewoon zo door blijft keuteren. 
Het bundelen van de krachten van de maat-
schappelijke organisaties kan helpen, hele 
harde acties niet. Hadden we de zaak in de fik 
gestoken, dan was Groningen misschien wel 
bezet gebied geworden.”

“Eigenlijk ben ik helemaal geen actievoerder. 
Ik schaamde mij dood dat ik op mijn 57ste 
met een spandoek hier bij de gaslocatie ging 
staan. Dat je als jongere boos over straat 
stampt, prima. Dat ik dat moest doen vond ik 
gruwelijk. Maar het is wel wat je nodig hebt 
als een breekijzer. En dat ontbreekt nu - er zijn 
weinig breekijzers meer. De bureaucratie is zo 
star geworden, dat je het systeem bijna niet 
meer kunt terugwrikken in de goede stand.

“Het is een wedstrijd die je niet kunt winnen. 
Je moet er eigenlijk voor zorgen dat je hem 
niet verliest. Alles wat je toch binnenhaalt 
moet je zien als winst.”
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Een dramatische opeenstapeling van onkunde, onmacht en onwil: zo ziet de aanpak van de schade en versterking eruit voor een gedupeerde Groninger. Die staat mach-
teloos met lege handen en wacht nog steeds op het perspectief dat woorden daden worden. Wij hebben aan een aantal woordvoerders de vraag gesteld: ‘Hoe gaat u nu 
het verschil maken, zodat er eindelijk perspectief komt voor de gedupeerde Groningers?’ Lees hun antwoorden en oordeel zelf.

Als nieuwe woordvoerder was mijn eerste 
daad om in het bevingsgebied te spreken 
met gedupeerden. Naast de fnuikende 
en demoraliserende onzekerheid die het 
wachten op de vele overheidsinstellingen 
bij mensen veroorzaakt, vielen mij als 
voormalig lid van de Parlementaire Onder-
vragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
nog twee zaken op. Dat was op de eerste 

plaats de verpletterende en verborgen 
schoonheid van het bevingsgebied. 
Het uitgestrekte landschap en de goed 
bewaarde kerken zijn een goed bewaard 
geheim voor een Amsterdammer zoals 
ik. Het tweede dat mij opviel is dat er 
ondanks de bevingen en de schades een 
grote kracht schuilt in Groningen en de 
Groningers. Het geloof in de kracht van 
de eigen regio is volgens mij uiteindelijk 
sterker dan alle bevingen bij elkaar. Maar 
dan moeten we vanuit de Randstad niet 
met de rug naar Groningen gaan staan, 
maar juist met de gezichten naar elkaar 
toe. Het gesprek dat we moeten voeren 
moet niet alleen gaan over gas, maar 
over het waarmaken van verwachtingen. 
Er is in het verleden meer beloofd dan 
er is geleverd. Het niet waarmaken van 
verwachtingen leidde bovenop de breuken 
in de bodem en de huizen, tot een breuk 
in het vertrouwen. Om dat vertrouwen 
te herstellen wil ik graag dat we risico’s 

en pijnpunten beter gaan benoemen. De 
bevingen zijn gedurende decennia ont-
staan, de weg naar herstel van schade 
en vertrouwen kost tijd en loopt vanuit 
het vertrekpunt dat de veiligheid van de 
Groningers voorop staat. Dat betekent 
wat mij betreft dat er geen gasborin-
gen plaats vinden als dat volgens het 
Staatstoezicht op de Mijnen niet veilig 
kan. Gedupeerden moeten krijgen waar 
ze recht op hebben en de communicatie 
moet eenvoudiger en professioneler. Ik 
heb ook voor mij als jurist onbegrijpelijke 
juridische brieven aan gedupeerde gezien 
waar een derdejaars rechten student 
een dikke onvoldoende voor zou krijgen. 
Het kabinet heeft terecht al erkend dat 
de rijen van Groningers in de kou voor 
de subsidieregeling “een beschamen-
de vertoning” was. Ik vond het ronduit 
vernederend voor de rechthebbenden. 
De VVD vindt de roep van de regio op de 

meeropbrengsten moreel gezien begrij-
pelijk en wil dat het kabinet hierover 
constructief met de regio in gesprek 
gaat. Dat kan bijvoorbeeld in het kader 
van het Nationaal Programma Groningen, 
dat heeft al een startkapitaal van € 1,15 
miljard. Met Johan Remkes aan het roer 
van dit programma, niet iemand die je 
snel zult betrappen op politieke vaagtaal, 
kan Groningen geen betere ambassadeur 
wensen. Dit programma zie ik niet als 
‘goedmakertje’ voor de regio, maar als 
een manier de kracht en schoonheid 
van Groningen tot ontwikkeling te laten 
komen. Waar die kracht van Groningen 
in zit moet Remkes samen met de regio 
bepalen. Goede verbindingen per weg, 
spoor en zee, de ruimte, de haven, de 
schoonheid van het landschap, een 
economisch strategische ligging en een 
topuniversiteit en hogeschool zouden hier 
bijvoorbeeld onderdeel van kunnen zijn. 

“Een valse start” zo noemde onze 
CDA fractievoorzitter Pieter Heerma 
het begin van het nieuwe kabinet 
voor Groningen en de gaswinning 
tijdens het debat over de regerings-
verklaring. Hij vroeg premier Rutte 
zich persoonlijk in te zetten voor 
het naar beneden brengen van de 
gasvraag uit Duitsland. Rutte zegde 
hem toe dat te gaan doen. De 
giftige cocktail van de schandalige 
uitvoering van de regeling die juist 
bedoeld was om inwoners tegemoet 
te komen, de berichten over het 
UMCG en het bericht dat de winning 
op hetzelfde niveau zou blijven, 
terwijl het gehalveerd zou worden, 
kwam ook bij mij hard binnen. Als 
Drent liep ik net als veel andere 
Drenten en Friezen van CDA huize 
mee met de fakkeltocht. Ik was 
en ben diep onder de indruk. Mijn 
complimenten aan de Groninger 
Bodem Beweging, collega Becker-
man en alle vrijwilligers die de tocht 
mogelijk hebben gemaakt. Sereen 
en waardig. Het deed me goed alle 
agrarische ondernemers met hun 
tractoren te zien en te horen. Te-
recht vraagt Groningen om respect 
en oplossingen voor de hardnekkige 
problemen. Onze fractievoorzitter 
in Provinciale Staten in Groningen 
Robert de Wit, Jalt de Haan, frac-
tievoorzitter van het CDA Groningen 
en ik spraken daar over door met 
bestuurslid Ciska van Aken van 
de GBB. Eind januari bracht onze 
Tweede Kamer commissie een werk-
bezoek aan Groningen. We spraken 
openhartig met de IMG en de NCG 

en bewoners in Ten Boer en Wolter-
sum. Dat het nog veel te vaak mis 
gaat zagen we bij ondernemer Ger 
Warink uit Loppersum. Ik roep de 
Staatssecretaris en de NCG op om 
alsnog met een fatsoenlijke oplos-
sing te komen voor hem en andere 
ondernemers die vervangende win-
kelruimte nodig hebben. Het doet 
ontiegelijk zeer dat het zo gaat en 
dit is niet acceptabel. Binnenkort 
hebben we het eerste debat met 
de nieuwe staatssecretaris over de 
stappen die hij gaat zetten om de 
problemen op te lossen. Het regeer-
akkoord geeft hem, ook financieel, 
de ruimte om dat te doen. We willen 
dat de Staatssecretaris merkbare 
verbeteringen aanbrengt in het 
beleid met oog voor de mensen die 
het aan gaat.

In 2018 kondigde toenmalig VVD-mi-
nister Wiebes aan dat de gaswinning 
uit het Groningenveld op z’n eind 
zou lopen; vanaf 2022 zou er geen 
gas meer uit Groningen nodig zijn. 
2019 zou het ‘jaar van de uitvoering’ 
worden; de busjes van aannemers 
zouden gaan rijden. Allemaal mooie 
woorden, waar niets van terecht is 
gekomen. Inmiddels is het 2022, 
stijgt het aantal bevingen weer, zijn 
de schadeafhandeling en versterking 
nog altijd een drama, is er nog geen 
begin van een o zo nodige crisisaan-
pak én dreigt de gaswinning dit jaar 
weer omhoog te gaan. Beloften wor-
den keer op keer gebroken – onder 
leiding van de VVD. Het Staatstoe-
zicht op de Mijnen waarschuwde 
dat zonder een crisisaanpak de 
versterkingsoperatie nog twintig jaar 
zal duren. De Algemene Rekenkamer 
becijferde dat van elke euro die aan 
schadeafhandeling wordt besteed 
maar liefst 56 cent naar uitvoerings-
kosten gaat. Geld komt niet terecht 
waar het hoort: bij de gedupeerden. 

Een voortslepende kluwen van 
verschillende regelingen, procedu-
res en rapporten voert nog altijd 
de boventoon. Dat moet stoppen. 
Het is schandalig en onverteerbaar 
dat er in het nieuwe coalitieakkoord 
van VVD, D66, CDA en Christen-
Unie maar liefst € 60 miljard wordt 
besteed aan klimaat en stikstof, 
maar nog geen vijftien nietszeggende 
regeltjes worden gewijd aan het dra-
ma dat zich al jarenlang in Groningen 
voltrekt. Totaal verkeerde prioritei-
ten. En opnieuw vage beloften over 
‘perspectief’ en ‘ruimhartigheid’, 
zoals we die keer op keer horen. 
Oude wijn in oude zakken. Bakken 
met geld gaan er naar asielzoekers 
die nog altijd massaal mét voorrang 
een woning krijgen, maar gedupeer-
de Groningers zitten al jarenlang in 
een kapot huis en moeten urenlang 
in de rij staan voor een subsidie om 
hun huis te versterken. Het is ge-
woon vernederend. Dat kan en mag 
niet zo langer. Geen loze beloften 
en vertragingen meer, maar eindelijk 
een crisisaanpak. Geen ingewikkelde 
procedures meer, maar schades uit-
betalen. Gedupeerden niet voor hun 
geld in de rij laten staan, maar hui-
zen versterken. De gaswinning niet 
omhoog, maar naar nul. Groningen 
verdient zoveel meer en beter dan 
het eindeloze gepruts en geblunder 
van de VVD.

Kan de Tweede Kamer het verschil maken?

Alexander Kops

Jeroen van Wijngaarden

Agnes Mulder
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Dit jaar is het 10 jaar na Huizinge. De 
aardbeving op 16 augustus 2012 dreunt 
nog elke dag na. Nu is het 10 jaar later 
en staan we waar we staan. Zonder 
vertrouwen. Met lege handen. Een hele-
boel instanties, overlegtafels, experts, 
contouren en vooral stress, wanhoop en 
schades later. En nog altijd geen oplos-
sing. Aan mij is de vraag gesteld hoe ik 
als oppositiekamerlid ervoor ga zorgen 
dat er verschil wordt gemaakt en er 
eindelijk perspectief komt. En dat in 350 
woorden. Het simpele antwoord is: dat 
hangt af van de coalitie. Zolang zij tegen 
voorstellen van de oppositie stemmen, 
komt het nooit goed. Zo stemde de PvdA 
uit overtuiging tegen de huidige wet die 

schade (door het IMG) en versterking en 
herstel (door NCG) liet uitvoeren. Omdat 
er alleen vanuit instanties werd gedacht 
en niet vanuit mensen in een huis. Wie 
moet versterken heeft immers vrijwel 
zeker schade. En wil in 1 keer duidelijk-
heid over de toekomst van huis, boerderij 
of bedrijf. Van 1 instantie word je al gek, 
2 processen drijven tot wanhoop. Toch is 
het doorgedrukt. Ook pleit ik ervoor om 
een speciale heffing op de oliebedrijven 
(in casu Exxon en Shell) in te voeren. Zo-
dat zij gedwongen worden mee te betalen 
aan het oplossen van de ellende. Maar 
ook om ervoor te zorgen dat hun dagelijk-
se invloed op de beslissingen in Gronin-
gen eindelijk eens stopt. Want met het 

niet voldoen aan de rekeningen oefenen 
zij tot op de dag van vandaag onaan-
vaardbare druk uit. Ten derde wil ik een 
fonds van 10 miljard voor een herstelwet 
Groningen. Daarmee kunnen op basis van 
wijkvernieuwing plannen voor de dorpen 
en wijken worden gemaakt. Hoe willen we 
onze scholen inrichten, hoe onze zorg en 
hoe behouden we de ziel van ons Gronin-
ger landschap, de monumenten, molens, 
kerken, boerderijen? Zo kunnen we zelf 
onze toekomst vormgeven. Op basis van 
vertrouwen. Minister Wiebes vreesde de 
geschiedenis in te gaan als sloper van 
Groningen. Van dat wantrouwen plukken 
we nu de wrange vruchten. Dus pas als 
de wissels fundamenteel worden verzet 

en Groningers het vertrouwen en heft in 
eigen handen krijgen, dan pas keert het 
tij. Ik zal me er in de Tweede Kamer volop 
voor blijven inzetten.

Wij strijden door. Respect voor Gro-
ningen! Het is dit jaar 10 jaar na de 
aardbeving bij Huizinge. Het is 25 jaar 
na de eerste aardbeving. Het is schan-
dalig dat we na al die jaren nog steeds 

in zulke diepe ellende zitten. Het is 
schandalig dat mensen nog steeds 
vermorzeld worden door de overheid. 
Het is schandalig dat de schadeafhan-
deling en de versterking nog steeds 
voor velen dramatisch verlopen en de 
ongelijkheid toeneemt. Het is schan-
dalig dat daardoor de gezondheids-
schade alleen maar toeneemt. Het 
is schandalig dat zonder blikken of 
blozen dromen worden vernield.

En het nieuwe kabinet? Die lijken 
dit niet beter, maar juist slechter te 
maken. Op het moment dat zij stonden 
te stralen op het bordes, stonden dui-
zenden Groningers, velen tevergeefs, 
in een eindeloze rij voor compensatie. 
Ronduit vernederend. In het regeerak-

koord staat geen cent extra gereser-
veerd voor Groningen en de gaswin-
ning gaat, mogelijk, weer omhoog.

Wij zullen dat nooit accepteren. Op 
maandagavond 10 januari kwamen 
we met slechts vijf mensen bij elkaar. 
Met het plan voor een nieuwe fakkel-
tocht. We wisten totaal niet of het 
zou lukken, of gedupeerden weer de 
kracht zouden vinden mee te doen. 
We hadden slechts een paar dagen 
om het te organiseren. Hoe goed was 
het om te zien hoeveel mensen die 
zaterdag meededen. Ruim 10.000 
op straat. Bijna een kwart miljoen 
mensen deden digitaal mee. Ongelo-
felijk indrukwekkend en ontroerend 
om te zien. Keer op keer walst Den 

Haag over ons heen. Maar wij staan 
op. Keer op keer worden we door Den 
Haag tegen elkaar uitgespeeld en 
opgezet. Maar we stonden er eens-
gezind. Wat een kracht en trots. Dat 
geeft hoop en energie. Dit moeten we 
voortzetten. Het is schandalig dat het 
nodig is dat Groningen nog steeds 
moet strijden voor respect. Maar we 
zullen deze strijd nooit opgeven. Ik blijf 
daar graag aan bijdragen. Door in de 
Tweede Kamer te blijven strijden voor 
een crisisaanpak en een rechtvaardi-
ge oplossing voor iedereen. Door op 
straat actie te blijven voeren om de 
druk daarvoor op te voeren. Omdat 
ons prachtige Groningen het waard is. 
Hoog tijd voor respect voor Groningen!

Sinds begin dit jaar heb ik de be-
langrijke taak van mijn collega Raoul 
Boucke overgenomen om met goede 
oplossingen te komen voor de mensen 
in Groningen. Ik heb in Groningen met 
eigen ogen gezien hoe de aardbevings-
schades en -risico’s gemeenschappen 
ontwricht. Zelf ben ik geboren in een 
aardbevingsgebied in Marokko waar 
regelmatig bevingen zijn. De continue 
onzekerheid en zorgen om te wonen in 
een aardbevingsgebied herken ik. Ik 
heb ongelofelijk veel respect voor de 
inwoners van Groningen die oplossin-
gen blijven aandragen voor het leed dat 

mensen in Groningen is aangedaan. Ik 
zal hier dan ook altijd naar luisteren en 
wil daarom een oproep doen aan ieder-
een die dit leest om contact met mij te 
zoeken. Ik maak graag tijd voor u vrij. 
De oplossing is namelijk niet simpel, 
helaas. Drie punten zijn leidend voor 
mijn inzet in de Tweede Kamer.
Eén, ik werk voor de Groningers. Te lang 
zijn jullie niet gehoord, maar hebben 
wel een hoop ellende ondervonden en 
een snelle oplossing duurt nog te lang. 
Ruimhartigheid en veiligheid staat cen-
traal. Twee, de uitvoering van bestaande 
regelingen verbeteren en afstemmen op 
de behoeftes van inwoners. Tenslotte 
moeten we werken aan perspectief. 
Ik wil een schone, nieuwe economie 
in Groningen met werkgelegenheid en 
goede faciliteiten. Op korte termijn zal 
ik mij inzetten om te zorgen dat funde-
ringsschade wordt vergoed en hersteld 
en dat de omgekeerde bewijslast gaat 
gelden voor gebieden waar dit nog niet 
geldt. Maar bovenal zie ik het als mijn 
taak om jullie zorgen en ideeën te blij-
ven vertellen in Den Haag, zodat we de 
problemen oplossen en de regio nieuw 
perspectief bieden.

“Een scheur in mijn huis, een scheur in 
mijn gemeenschap, een scheur in mijn 
ziel.’’ Zo vat een bewoner in het Groning-
se dorp Woltersum de gevolgen van de 
aardbevingen samen. Ik bezocht onlangs 
het dorp twee keer. Op vrijdag met de 
vaste Kamercommissie voor Economi-
sche Zaken en Klimaat en op zaterdag 
ging ik nog een keer langs om verder te 
praten. We gingen ook naar Opwierde, 
Overschild en Ten Boer: overal hoor ik 
hetzelfde verhaal. Mensen die helemaal 
murw zijn van de bureaucratie waar ze 
tegen aanlopen in de afhandeling van de 
schade door de aardbevingen. 

Ondertussen zet het Kabinet de deur op 
een kier om de gaswinning weer op te 
voeren onder druk van de hoge gasprijzen 
en een mogelijke oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne. We kunnen niet weer de 
inwoners van Groningen op laten draaien 
voor het feit dat we al veel te lang afhan-
kelijk zijn van gas. De problemen in Gro-
ningen van jarenlange gaswinning zijn de 
problemen die overal ter wereld spelen 
rond olie en gas. De oplossing is om snel 
over te gaan op echt duurzame energie-
bronnen: zon, wind en aardwarmte.
Ik was dan ook blij dat ik overal op het 
Groningse platteland kleine windmolens 
van Enschede aan Zee zag staan op 
boerenerven. Boeren kunnen zo met lo-
kaal geproduceerde duurzame windmo-
lens direct hun eigen energie opwekken. 
De oplossingen in Groningen zijn niet 
simpel. Hoe ontwar je de bestuurlijke 
spaghetti? De crux is dat het perspec-
tief van bewoners centraal moet komen 
te staan. De menselijke maat en niet 
alleen de bestuurlijke, juridische realiteit. 
Mensen uren in de kou laten staan voor 
een vergoeding waar ze recht op hebben, 
is een gênant voorbeeld van hoe de over-
heid het vertrouwen verder ondermijnt. 
Net als bij de toeslagenaffaire moeten we 
naast mensen, naast gemeenschappen 
gaan staan en zo weer langzaam het 
vertrouwen herstellen.

Sandra Beckerman

Faissal Boulkajar

Suzanne Kröger

Henk Nijboer
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Voor een waardig en stijlvol afscheid
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Wij werken samen met uitvaartverenigingen en -verzekeraars

info@uiluitvaart.nl / www.uiluitvaart.nl

24/7 bereikbaar
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U weet het vast nog wel: op 10 januari stonden de mensen letterlijk en figuurlijk in 
de rij voor subsidie voor woningverbetering. Deze 10.000 euro is bepaald niet de eni-
ge subsidie voor het aardbevingsgebied. Er zijn subsidies voor huurders, eigenaren,   
monumenten, boeren en speciale gevallen. Verschillende gemeentes hebben ook nog 
eigen regelingen. Die zijn hier niet opgenomen (stand 23-02-2022). 
Disclaimer: Aan de gegevens in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

S u b s i d i e r e g e l i n g e n

Huurders

Tegemoetkoming huurders woningcorporaties, 
eenmalig 750 euro. Voor huurders van huurwoningen met 
achterstallig onderhoud ontstaan door het aardbevingsdossier. 
Woningcorporatie keert automatisch uit.

Tegemoetkoming verblijf wisselwoning. Voor huurders die tijdelijk verblijven in 
een wisselwoning. Eenmalig 500 euro en 45 euro per week voor nutsvoorzieningen 
die mensen zelf betalen. Voor huurders die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 
2020 te maken hadden met versterkingsmaatregelen aan hun huurwoning. 
Een regelling voor getroffenen van na 1 november 2020 wordt voorbereid. 
Aanvragen via NCG.

Eigenaren

Maatwerkregeling voor voorkomen onoverbrugbare verschillen. Maximaal 
30.000 euro. Loopt tot 15-11-2026, of andere, door de gemeente vastgestelde, 
datum. Gemeente stuurt brief om eigenaren te wijzen op hun rechten. NCG voert uit.

Nieuwbouwregeling. Individuele regeling voor eigenaren. Vergoedt de extra kosten 
voor het realiseren van aardbevingsbestendige nieuwbouw. Aanvragen bij NCG.

Subsidie verduurzaming en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen. 
Maximaal 10.000 euro. 
Voor eigenaren van een huis in het aardbevingsgebied om achterstallig onderhoud weg 
te werken. Aanvragen bij SNN.
Deze subsidie leidde op 10 januari 2022 tot tenenkrommende taferelen toen voor-
namelijk ouderen urenlang voor gemeentehuizen in de rij moesten staan om wat geld 
te bemachtigen. Belangrijk: degenen die in vorige ronden nog niet de volle 10.000 
hebben gekregen, kunnen alsnog een aanvullende aanvraag doen.

Subsidie Verduurzaming Groningen. 7.000 euro. 
Voor eigenaren van woningen in het versterkingsgebied die beoordeeld zijn naar 
verouderde inzichten. Aanvragen bij SNN tot 31-05-2026.

Subsidieregeling Versterking Gebouwen Groningen.
Voor woningeigenaren met een versterkingsadvies die hun woning in eigen beheer 
willen (laten) versterken. Aanvragen bij NCG.

Regeling Tijdelijke huisvesting. Vaste vergoeding of individuele regeling. 
Voor bewoners en ondernemers die tijdelijk elders moeten wonen. Eigenaren kunnen 
dit zelf regelen of laten regelen door NCG.

Waardedalingsregeling. Individuele regeling. Compensatie voor daling huizenprijzen 
door aardbevingen. Voor eigenaren in het waardedalingsgebied en met de postcodes 
9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt. Aanvragen bij IMG.

Waardevermeerderingsregeling, 4000 euro voor verduurzamen. 
Voor:
1. alle bewoners die minimaal voor 1.000 euro schade hebben en die hebben ontvangen
2. woningeigenaren in de VES-regeling Aanvragen bij SNN.

Vaste vergoeding voor schade aan woningen, 5.000 euro. Heet ook wel VES-regeling.
Soort van afkoopregeling voor snelle afhandeling van eenvoudige schades. 
IMG beoordeelt en handelt af. 
Addertje onder het gras: degenen die 5.000 euro accepteren, zien af van het melden van 
vervolgschades.

Koopinstrument, individuele regeling.
Bedoeld voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied die hun 
woning moeilijk kunnen verkopen. 
Aanvragen bij NCG.

Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke 
monumenten, maximaal 10.000 euro; voor boerderijen 20.000 euro.
Voor eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monu-
menten in het aardbevingsgebied die geen rijksmonument zijn.
Aanvragen bij de provincie Groningen.

Subsidie Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen, 
maximaal 400.000 of 70% van de kosten. Voor rijksmonumenten. Aanvragen 
indienen bij de provincie Groningen. Het Nationaal Restauratiefonds betaalt.

Subsidie Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen, maximaal 35.000.
Voor eigenaren van rijksmonumenten. Aanvragen bij provincie Groningen. 
Nationaal Restauratiefonds betaalt.

Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke 
monumenten,
Voor eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monu-
menten in het aardbevingsgebied die geen rijksmonument zijn.
Aanvragen bij de provincie Groningen.

Monu-
menten

Boeren

Schade aan mestkelders (pilot voor 15 boeren). Speciale regeling 
voor het vergoeden van schade aan mestkelders. 
Individueel. Aanvragen bij IMG.
Addertje onder het gras: vergoeding is alleen voor zogenaamde
vervolgschade. De schade aan de mestkelder zelf wordt niet hersteld.

Speciale 
gevallen 
en smar-
tengeld

Vastgelopen dossiers. Oorspronkelijk totaalbedrag van 50 miljoen euro, later 
nog aangevuld. Gemeente, NCG en IMG dragen gegadigden aan.

Vergoeding fiscale schade, individuele regeling. Bedoeld om te voorkomen dat 
er belasting betaald moet worden over schadevergoedingen die op een spaarrekening 
geparkeerd staan. Eenmalige compensatie voor zogenaamde fi scale gevolgschade. 
Deze ontstaat als u schadevergoeding hebt gekregen maar de schade nog niet 
hersteld is. Aanvraag en uitvoering via IMG.

Immateriële schade of smartengeld, maximaal 3.000 euro. Schadevergoeding 
voor het leed ontstaan door gaswinning. Niet iedereen is tegelijkertijd aan de 
beurt. IMG voert uit. Het schema geeft per gebied aan wie wanneer aan de beurt is.
zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen

Gemeente (Verwachte) Start

Eemsdelta (Zeerijp, Leermens, Eenum) 15 november 2021

Eemsdelta (’t Zandt) 6 december 2021

Eemsdelta (Loppersum) 10 januari 2022

Eemsdelta (Appingedam) tussen 24 januari en 31 maart 2022

Eemsdelta (Delfzijl) tussen 24 januari en 31 maart 2022

Het Hogeland juni-september 2022

Groningen september-december 2022

Midden-Groningen oktober-december 2022

Oldambt december-maart 2023

Overige gemeenten december-maart 2023
 

Regeling voor bijzondere situaties. Vangnetregeling voor de meest 
schrijnende gevallen. Hoogte vergoeding afhankelijk van situatie. 
Voor bewoners met verschillende problemen: medisch, psychisch, 
sociaal en/of fi nancieel. Hulp kan ook niet-fi nancieel zijn. 
Aanmelding door burgemeester.

Achtergronden
De ruimte in deze krant is niet oneindig. Daarom verwijzen we hier naar websites met 
aanvullende informatie.

Gemeente Eemsdelta, eemsdelta.nl   Overzichtelijke startpagina met direct toegang 
tot het onderwerp “Aardbevingen”. Helder overzicht van wie wat doet. Kan ook nuttig 
zijn voor mensen die niet in die gemeente wonen. 

Gemeente Groningen, gemeente.groningen.nl   Informatie over aardbevingen staat 
niet op de voorpagina, wel te vinden met de zoekfunctie. Zoek op “aardbevingen”.

Gemeente Het Hogeland, hethogeland.nl   Informatie over aardbevingen staat op de 
voorpagina, onder de knop “Laat alles zien”. 

Gemeente Midden-Groningen, midden-groningen.nl   Op de voorpagina een rubriek 
“Gevolgen Gaswinning en zoutwinning”.

Gemeente Oldambt, gemeente-oldambt.nl   “Aardbevingen” is alleen te vinden via de zoekfunctie.

Gemeente Westerkwartier, westerkwartier.nl   Veel informatie als je zoekt op 
“gaswinning” of “aardgaswinning”. 

Groninger Gasberaad, gasberaad.nl   Laatste nieuws, actualiteit, persoonlijke verhalen 
van gedupeerden en meer.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), schadedoormijnbouw.nl   Website met 
vier rubrieken, waarvan “Acuut onveilige situatie melden” er direct uitspringt. Interes-
sant is ook de rubriek met persoonlijke verhalen. Vooral een opsteker voor IMG zelf.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG), nationaalcoordinatorgroningen.nl 
Overzichtelijke website met indeling waar gelinkt wordt naar doelgroep: eigenaren, 
huurders, ondernemers, enz. Heeft ook een rubriek met vaakst bezochte onderdelen.

Rijksoverheid, rijksoverheid.nl  Veel informatie, veel andere onderwerpen dan Gronin-
gen. Met de zoekfunctie kun je toch veel vinden. Zoek op “aardbevingsgebied”. Bevat 
nuttig schema waaraan je kunt zien of je wel of niet recht op een vergoeding hebt. Zie 
voor volledige informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/
start-subsidies-woningverbetering-voor-aardbevingsgebied-groningen

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), snn.nl   Overzicht van subsidies 
voor heel Noord-Nederland. Gesplitst in ondernemers en particulieren, daarna moge-
lijkheid om per provincie te zoeken. Geeft ook subsidies die inmiddels gesloten zijn.

Stut en steun, stutensteun.nl   Gratis ondersteuning. Vanwege corona momenteel 
geen inloopspreekuren, wel telefonisch te bereiken en per email.

Zie: groninger-bodem-beweging.nl
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wij op de koffie 

belogen en bestolen

als Den Haag vertraagt
eerst een bijeenkomst

met een kluitje het riet in
overheid misleidt

nu ik dit opschrijf
gemeenschappen uit elkaar 

niks voor Groningen

alti jd maar rekken

dwarsbomen en traineren

om te besparen
   

om niet te zeggen
schandalig, teleurstellend

voor de helsdeuren

niks voor Groningen

om niet te zeggen
schandalig, teleurstellend

om niet te zeggen
schandalig, teleurstellend

om niet te zeggenom niet te zeggenover  en  n ie t  met

iedere  hu i se igenaar

a l leen  maar  p ra tendwarsbomen en traineren

hoe langer het duurt 
rekken en nog eens rekken

schade steeds groter

   
wij zijn niet in tel

waar blijft de ruimhartigheid?
of barmhartigheid?

door de overheid
gegokt met de vei l igheid

ze geven n iet  thuis

rekken en rekken
dat doen we nu al jaren

dat is het devies
s c h a d e s  d e z e l f d e

h e t  g e l i j k h e i d s b e g i n s e l

o p  d e  l a n g e  b a a n

ze geven n iet  thuisze geven n iet  thuis

het gaat veel te traag

kluwen van bureaucratie

bin d’r ja flauw van

bin d’r ja flauw van

bin d’r ja flauw van

s c h a d e s  d e z e l f d e

h e t  g e l i j k h e i d s b e g i n s e l

o p  d e  l a n g e  b a a nh e t  g e l i j k h e i d s b e g i n s e l

o p  d e  l a n g e  b a a nh e t  g e l i j k h e i d s b e g i n s e l

o p  d e  l a n g e  b a a n

bevingen gaan door 
huis wordt er  niet  beter  op

schade steeds groter
wij een wingewest

blamage voor Nederland

al eerder gezegd

het allerergste

de onzekerheid over

wat wanneer en hoe

plannen van aanpak
eerl i jke  compensat ie

steeds  maar  uitste l len

mete
n alles

 op

vres
eli j

k on
der 

de m
aat

voor
ingen

om
en

breuken nie t herste ld
een aanf lui t ing hoe he t gaat

c o s m e t i s c h  h e r s t e l
het duurt veel te lang

kwetsbaar voor nieuwe schades
niet hersteld verzwakt

nog niet aan de beurt

we zijn verguisd klootjesvolk

gas op en wij ook

steeds weer uitgesteld
spelregels liggen niet vast

alweer gewijzigd

wanneer is het klaar?
geef mensen nieuwe toekomst

het duurt véél te lang
   

bin d’r ja flauw van

bevingen gaan door 
huis wordt er  niet  beter  op

wie wel en wie niet
spelregels veranderen

het is willekeur

wat heeft het voor zin?
beleid gebaseerd op geld

er gebeurt toch niets

vragen en vragen
niets brengen all

een halen

maar geen antw
oorden

mensen haken af

tranen in onze ogen
zo onmenseli jk

voor maanden uit huis
wij hebben alle lasten

nu de lusten nog

weer van voor af aan
belofte op belofte

maar vooral niets doen

bodem onstabiel
net als die overheden
beloven, niets doen

veel bureaucratie
betrouwbare overheid?
te veel instanties

ik maak het niet mee

geen versterking meer voor ons

gezien mijn leefti jd

h e f t  i n  e i g e n  h a n d
a l l e m a a l  b o v e n  m i j n  p e t

h o e z o  e i g e n  h a n d ?
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Antwoorden uit de GBB leden enquete
In haiku’s omgezet 
 

Antwoorden uit de GBB leden enquete
In haiku’s omgezet

het zijn oplichtersveel beloven maar niets doen de ellende blijft 

rekken en rekkendat doen we nu al jarendat is het devies

kosten veel hoger ik heb er geen woorden voorbegrijp het niet meer

ru imhart ig gebaar
onafhankel i jk  advies?

zo onvoorspelbaar

e c h t  v e i l i g  w o n e nv e r s t e r k i n g e n  a f m a k e ni s  é é n  g r o o t  d r a m a
zwabberend beleid

kwetsbaar voor  nieuwe schades 

en nog eens rekken

a l  die  emot ies
iedereen heef t  een verhaa l

weinig  ver trouwen

het is schandaligaan het li jntje gehoudenwordt niets mee gedaan

fundamentschade
wat ze niet zien is er niet

struisvogelbeleid
moet ik nu huilen?

bureaucratie werkt perfect…
of moet ik lachen?

het gaat veel te traag
en bij de éen kan alles

bij de ander niets gaat nooit gebeuren
een doekje voor het bloeden

dat gebeurt nu wel dat gebeurt nu wel 
het duurt veel te langbewoner wordt ontmoedigdik word moedeloos

struisvogelbeleid

bewoner wordt ontmoedigd

casemanager:
‘het kan nog hééél lang duren’

beleidsbepalers?
verplaats het Catshuis

naar Loppersum of Zeerijp
diep in een bouwput

wel  of  niet  vei l igcomputermodel  bepaa ltzo t r iest  voorspelbaar

wanneer aan de beurt?
gegevens zijn zoekgeraakt…

nergens een antwoord schuld bij de ander

overheid voor de burgers?

handen in onschuld

te trie
st voor woorden

we vechten tegen elkaar

woorden en daden

het  duurt en het  duurtveilig wonen en leven
onbegri jpeli jk

gebed zonder  e ind
gewoon doen wat  nodig  is

één groot  toneelstuk

het schiet  maar niet  op

ben onder behandeling

door al  dat  gedoe

het woord ‘ ru imhart ig ’
d ikke stront in  een trechter

hou erover op!
te bureaucratisch

verlangens en belangen
oeverloos gepraat

nergens een antwoordnergens een antwoordnergens een antwoordnergens een antwoord

te bureaucratisch
verlangens en belangen

oeverloos gepraat

blaiming the  v ic t imbeschadigend traag proceshet  is  wegkijken

al les duurt  te lang
wi j  Groningers z i jn  te l ief 

waar z i jn  de sanct ies?
ik slaap steeds zo slecht

uitzichtloze positie
ik heb geen rust meer

zoals het nu gaatklopt er helemaal niks vangeen vertrouwen meer

Antwoorden uit de GBB leden enqueteAntwoorden uit de GBB leden enquete

wat mij  het meest  steekt:
die arrogante houding

van al  d ie  ‘experts’

zeggen wat je  doet
met meer  aandacht voor  de mens

en doen wat je  zegt!

veel psychisch li jden
al dat gas heeft Groningen

de nek omgedraaid
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Onafhankelijke Raadsman 
ondergebracht bij Nationale ombudsman
Sinds 1 januari 2022 is het werk van de 
Onafhankelijke Raadsman ondergebracht 
bij de Nationale ombudsman. Ook de 
consulenten die voor de Raadsman werk-
ten zijn overgegaan naar de ombudsman. 
Kennis, kunde, werkwijze, nabijheid en 
netwerk zijn daarbij behouden. De lopen-
de dossiers zijn meegenomen en worden 
nu onder de vlag van de ombudsman 
behandeld. 

De Nationale ombudsman kon begin januari direct 

aan de slag. Want net voor het nieuwe kabinet werd 

geïnstalleerd kondigde minister Blok aan dat de gas-

kraan toch nog niet helemaal dicht ging. Er werd een 

staatssecretaris Mijnbouw beëdigd, de SNN-subsi-

dieregeling van € 10.000,-  liep helemaal vast en in 

het debat in de Tweede Kamer werd geconcludeerd 

dat het nog helemaal niet goed gaat in Groningen.

We hebben veel klachten ontvangen, onder andere 

van inwoners die wel erkende aardbevingsschade 

hebben, maar niet in aanmerking komen voor de 

Waardedalingsregeling of de SNN-subsidie omdat 

hun woning niet in het juiste postcodegebied ligt. We 

registeren de klachten en nemen deze mee in onze 

rapportages en in de gesprekken van de Nationale 

ombudsman met de staatssecretaris. 

U kunt met al uw vragen, signalen en klachten over 

zowel de schadeafwikkeling als de versterking bij de 

Nationale ombudsman terecht.

Op onze websitepagina ‘Gevolgen gaswinning’ ziet 

u in een overzicht wat we eerder onderzochten en 

wat we de komende tijd oppakken. Lees ook ons di-

gitale magazine ‘Groningen en Drenthe: verscheurd 

vertrouwen’. Daarin kijken we samen met bewoners 

terug en vooruit.

Loopt u vast? 

Bel ons dan op 088-223 4455 of stuur een mail 

naar gaswinning@nationaleombudsman.nl.  

Wij staan voor u klaar.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Niet eens met IMG rapport?  
Vergnes Expertise helpt u graag.
Sinds maart 2018 worden alle schademel-
dingen ingediend bij het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen (IMG, voorheen 
TCMG). Schademelders ontvangen een 
adviesrapport met het oordeel: wel of geen 
mijnbouwschade.

Veel schademelders zijn het niet eens met dit 
rapport. Schademelders vinden dat hun scha-
de onterecht niet wordt erkend als mijnbouw-
schade 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 bouw-
kundig en of juridisch gebied opstellen. Een 
andere mogelijkheid is het laten uitvoeren van 
een contra-expertise. Het contra-expertiserap-
port kan dan, met een (herstelkosten)calcula-
tie, 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 stel-
len. 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 kun-
nen hebben. Als we het eens zijn met het IMG 
rapport of als we denken dat een contra-exper-
tise 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 (zo-
als contra-expertise). In het algemeen hanteert 
IMG het beleid dat advieskosten worden ver-
goed 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 

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

De aardbevingscoaches staan voor je klaar!

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? Kimberley van Oossanen, Myléne Piek en Mathijs van 
der Molen zijn aardbevingscoaches bij Mensenwerk Hogeland. Zij kunnen helpen!

Wat doen aardbevingscoaches
Myléne Piek: ‘Wij lossen het probleem niet op, helaas 

hebben wij geen grote zak met geld beschikbaar. Maar 

we bieden wel een luisterend oor of staan gedupeerden 

bij in contacten met de verschillende instanties die 

over bevingsschade gaan. Wat we soms horen is dat 

mensen slecht slapen en veel piekeren over de gevol-

gen van de schade. Samen gaan we dan op zoek naar 

hoe men wel weer kan slapen en beter in zijn of haar 

vel komt te zitten. We schakelen indien nodig andere 

instanties in, zoals de huisarts of een psycholoog. De 

mensen staan centraal. Bij ons word je wél gehoord’. 

De komende jaren vindt in de dorpen Kantens, Zande-

weer, Uithuizen en Uithuizermeeden versterkingsope-

raties plaats. Woningen worden versterkt of gesloopt 

en opnieuw gebouwd. Mathijs van der Molen: “Dat 

is een spannende en onzekere tijd voor de inwoners. 

Als je tijdelijk ergens anders moet wonen komen daar 

allerlei aspecten bij kijken. Onze inwoners, die al jaren 

lang met veel plezier in hun woning wonen, moeten 

verhuizen. Omdat hun woning niet meer veilig genoeg 

is. Er komt ineens een hele boel op deze inwoners af. 

Er moeten spullen ingepakt worden, mensen moeten 

de keuze maken welke spullen mee gaan en welke 

in opslag gaan of er moeten spullen weg omdat deze 

niet meer gebruikt worden. Er wordt ineens veel van 

onze inwoners gevraagd. En wat als je daar bijvoor-

beeld alleen voor staat?

Mensenwerk Hogeland wil de getroffen inwoners 

graag ondersteunen met alles wat komt kijken bij het 

verhuizen naar een tijdelijke woning en weer terug. 

Een tijd waarbij wij als aardbevingscoaches voor ze 

klaar staan!”. 

Wat doen we in de dorpen?
Kimberley: “In Kantens houden we maandelijks op 

donderdag tussen 10.00 en 12.00 spreekuur. In 

Uithuizen is het spreekuur maandelijks op donder-

dag tussen 14.00 – 16.00 uur spreekuur. In beide 

dorpen iedere eerste donderdag van  de maand.  In 

Zandeweer maken we regelmatig rondes door het dorp 

om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor de inwoners. 

Iedere week zijn we aanwezig zodat inwoners ons we-

ten te vinden als ze vragen hebben of graag even hun 

verhaal willen doen. Wij zijn te herkennen aan kleding 

met het logo van Mensenwerk Hogeland. Je kunt ons 

op straat dan ook altijd aanspreken.”

Contact
Wil je contact met de aardbevingscoaches? Aarzel dan 

niet, ze staan voor je klaar! Bel (0595) 745 090 of 

mail naar info@mensenwerkhogeland.nl. 

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Sinds 1 januari 2022 is het werk van de Onafhankelijke  Raadsman 
 onder gebracht bij de Nationale ombudsman.  Daarbij blijven kennis, 
kunde,  werkwijze,  nabijheid en  netwerk behouden. 

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of  bouwkundig 

versterken als  gevolg van de gaswinning in Groningen of Drenthe? 

Wilt u hulp in uw  situatie, gaat het mis tussen u en de overheid? 

Neem dan  contact met ons op via 088-223 4455 of  

gaswinning@nationaleombudsman.nl.

Onafhankelijke 
Raadsman is 
Nationale ombudsman

088-223 4455   |  www.nationaleombudsman.nl

Wat moet de 
Nationale ombudsman 
onderzoeken?

Bent u inwoner van het gaswinnings-
gebied of op een  andere manier 
 betrokken bij de gevolgen van de 
 gas winning? Denk met ons mee 
waar wij,  vanuit het  perspectief 
van  bewoners, onderzoek naar 
 kunnen doen.

Neem dan contact met ons op 
via 088 - 223 4455 of
gaswinning@nationaleombudsman.nl.
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Een dikke 
(on)voldoende voor  
de NCG?
‘NCG geeft zichzelf een dikke voldoende’, zo kopt RTV Noord eind januari in een 
interview met Peter Spijkerman. Voor het eerst in de geschiedenis zou de NCG zijn 
doelstellingen hebben gehaald. Maar is dat wel echt zo? We zijn in de rapportages 
over 2021 van de NCG gedoken. Conclusie: er is toegerekend naar het halen van de 
doelstellingen. In werkelijkheid zijn de doelstellingen wederom niet gehaald.

Volgens de NCG komt het eindresultaat voor 
2021 neer op 3.416 opnames (doelstelling 
was vanaf 2020 4.000 plus 500 op eigen 
verzoek), op 4.110 beoordelingen (doelstel-
ling was 4.000) en 1.804 versterkingen 
(doelstelling was 1.500). Daar valt heel 
wat op af te dingen. Daarvoor ontkomen we 
helaas niet aan een technisch verhaal. Even 
doorbijten dus.

Als je de verschillende maandrapportages 
vergelijkt dan blijken de resultaten voor een 
bepaald tijdvak vaak (flink) af te wijken van 
de cijfers in eerdere rapportages. NCG: “Dit 
komt doordat de registratie soms plaats-
vindt ná de maand waarin het resultaat 
daadwerkelijk bereikt werd. De resultaten 
worden echter geregistreerd op de datum 
van daadwerkelijke afronding”. Wie kan het 
dan nog volgen? Inzicht in de werkelijke 
voortgang wordt zo ernstig bemoeilijkt.

Het aantal opnames (3.416) blijft achter 
bij de doelstelling (4.000). Maar er is meer 
aan de hand. In 2020 nog ging de NCG uit 
van een doelstelling / benodigde capaciteit 
van 4.000 plus 500 op eigen verzoek. Voor 
2021 worden de opnames op eigen verzoek 
ineens meegerekend binnen de doelstel-
ling van 4.000. NCG: “Vanaf 2021 is de 
Opname op eigen verzoek een reguliere 
uitvoeringstaak geworden voor NCG geïnte-
greerd in de 4.000 opnames”. En dat is raar 
omdat in de rapportage van oktober nog te 
lezen valt dat de opnames op eigen verzoek 
worden uitgevoerd naast de afgesproken 
taaktelling van 4.000.

Met het door de NCG genoemde aantal 
beoordelingen (4.110) lijkt de doelstelling 
(4.000) gehaald. Maar schijn bedriegt. 
De NCG haalt deze doelstelling door 23 
(tweede) herbeoordelingen en 430 eerste 
beoordelingen met de typologieaanpak mee 
te rekenen. Die laatste moeten opnieuw 
worden beoordeeld volgens de ‘klassieke’ 
aanpak en de NCG telt ze dan opnieuw mee 
als beoordeling, terwijl het om dezelfde 
adressen gaat. Dat kan de komende tijd dan 

flink oplopen. In feite zijn er maar 3.657 
beoordelingen gedaan die er toe leiden dat 
een adres naar de volgende fase kan gaan. 

Volgens de NCG wordt de doelstelling voor 
het aantal versterkingen voor 2021 (1.500) 
ruimschoots gehaald met 1.804 ‘verster-
kingstrajecten’. In werkelijkheid zijn er 
slechts 656 adressen bouwkundig versterkt. 
De rest is met dank aan de nieuwe NPR 
norm en de typologieaanpak ‘veilig’ ver-
klaard: versterkt op papier dus. De doelstel-
ling kan vanaf nu dus worden behaald met 
0 daadwerkelijk uitgevoerde versterkingen 
en 1.500 woningen die na beoordeling veilig 
zijn bevonden. Toch lees je in het onlangs 
vastgestelde Meerjarenplan Versterking 
2022-2028 op p.10 bij de jaarlijkse doel-
stellingen ‘1.500 bouw afgerond’. Voor een 
gewone Groninger is een administratieve 
verklaring dat panden na beoordeling veilig 
zijn verklaard en tot ‘afgerond versterking-
straject’ worden gepromoveerd echt iets 
anders dan een daadwerkelijk versterkte 
woning (‘bouw afgerond’).

Zo wordt er naar het halen van de doelstel-
lingen toegerekend. Door cruciale begrippen 
‘slordig’ te gebruiken - ‘bouw afgerond’ 
heet ineens ‘ afgerond versterkingstraject’ - 
worden de benodigde rookgordijnen gelegd. 
Resultaten in verschillende periodes zijn zo 
niet meer vergelijkbaar, doordat de inhoude-
lijke definitie van de doelstellingen onderweg 
wordt veranderd en de te behalen aantallen 
dezelfde blijven.

Er is dus geen enkele reden om jezelf een 
dikke voldoende te geven. Al helemaal niet 
als je naar doelstellingen als ‘de bewoner 
centraal’ en een ‘betere communicatie’ kijkt.

Op dat punt is er nog heel weinig reden 
tot juichen, zoals blijkt uit ons verhaal over 
Overschild. In Steendam en Tjuchem lijkt het 
voorlopig beter te gaan - maar dan vooral 
dankzij eigen regie van inwoners via de 
stichting ‘Dorp in Eigen Hand’.

TOELICHTING

De gemeenteraad bepaalt de kaders van het beleid voor de komende vier jaar 
in uw gemeente en controleert de uitvoering. Op 16 maart a.s. kunt u weer uw 
stem uitbrengen. Door wie laat u zich vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Bij het oplossen van de problemen door de gaswinning kan het gemeentebestuur 
een doorslaggevende rol vervullen. De vraag is of elke partij zich dat realiseert 
of wil of kan.
Om u te helpen bij de keuze op wie / op welke partij u gaat stemmen, zijn er 
partijprogramma’s geschreven. Uit die programma’s kunt u halen wat een partij 
gaat doen en hoe ze dat gaan doen. Deze ‘sneltest’ kan u helpen bij uw keuze.

De gasproblematiek kent veel kanten die hieronder zijn aangegeven.
Per onderdeel kunt u aanvinken of het betreffende onderwerp in het partij-
programma is terug te vinden en of u die aanpak voldoende vindt.
De partij met de meeste vinkjes zou - als het de aanpak van alle problemen rond de 
gaswinning betreft - uw stem verdienen. Maar let wel op de waarschuwing.

Waarschuwing: 
Zoals tot nu toe steeds weer is gebleken zijn woorden nog geen daden, daarom hoe 
concreter het is opgeschreven hoe beter.

DE GASWINNING - het probleem is dat de bevingen voorlopig blijven en het 
levensgevaar nog niet is geweken

 Wordt er concreet iets aangegeven over:
 Hoe de gaswinning definitief wordt gestopt?
 Hoe de nazorg (dichten putten, toezicht) is geregeld?

HET OPLOSSEN VAN SCHADE - met de IMG als uitvoeringsinstantie waarbij 
het recht op vergoeding steeds meer in juridische regels wordt gegoten - 
rechtmatigheid in plaats van ruimhartigheid 

 Wordt er concreet iets aangegeven over:
 Een consequente toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden bij schade aan gebouwen?
 Het voorkomen van ongelijke uitkomsten bij schadebeoordelingen?
 De inrichting en uitvoering van de schaderegelingen voor waardedaling, 
 voor immateriële schade, voor verlies van woongenot?
 Een ruimhartige toepassing van de regels?

DE VERSTERKING - met de NCG als uitvoerende instantie - hoofdprobleem: het 
schiet niet op

 Wordt er concreet iets aangegeven over:
 Hoe de voortgang sneller kan?
 Hoe de stroperige uitvoering kan worden versimpeld?
 De ongelijkheid in uitvoering en mogelijkheden?
 De onrust en onzekerheid bij bewoners?
 Subsidiemogelijkheden?
 De opdrachtgeversrol van de gemeente?
 Het (niet) nakomen van beloftes door de NCG en eventuele sancties daarop?

GEZONDHEID - met de GGD en welzijnsinstellingen als belangrijke spelers - 
een toenemend probleem is dat de overheid de gevolgen voor mensen van de 
langdurige onzekerheid, de onduidelijkheid, de steeds veranderende spelregels 
en de ongelijkheid in de uitvoering negeert

 Wordt er concreet iets aangegeven over:
 Hoe de individuele gezondheids- en psychische problematiek moet worden 
 aangepakt?
 Hoe de afbrokkeling van de sociale cohesie kan worden tegengegaan?

PERSPECTIEF - als het gaat om de toekomst van gemeenten in Groningen zijn 
het NPG en de gemeentelijke visies op de toekomst van belang - probleem is dat 
vaak een samenhangende visie ontbreekt en dat de aanpak versnipperd is

 Wordt er concreet iets aangegeven over:
 Culturele waarden?
 Dorpsidentiteit?
 Landschapsbehoud?

ORGANISATIE - als het gaat om de uitvoering is het essentieel dat ieder zijn rol 
goed vervult, dat er goed en flexibel wordt samengewerkt en dat de procedures en 
processen helder en simpel zijn

 Wordt er concreet iets aangegeven over:
 De rol van de gemeente, de gemeenteraad en burgemeester en wethouders?
 Welke kaders de gemeenteraad zou moeten stellen?
 Hoe de gemeenteraad haar controlefunctie zou moeten vervullen?
 Hoe de rol van opdrachtgever naar de NCG moet worden ingevuld? 
 Hoe de samenwerking tussen NCG en IMG moet worden verbeterd?

 Sneltest Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

De gasproblematiek kent veel kanten die hieronder zijn aangegeven.
Per onderdeel kunt u aanvinken of het betreffende onderwerp in het partij-
programma is terug te vinden en of u die aanpak voldoende vindt.
De partij met de meeste vinkjes zou - als het de aanpak van alle problemen rond de 
gaswinning betreft - uw stem verdienen. Maar let wel op de waarschuwing.

Waarschuwing: 
Zoals tot nu toe steeds weer is gebleken zijn woorden nog geen daden, daarom hoe 
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Overschild revisited

De slopende lijdensweg naar blijdschap
“Ons is allemaal een worst voorgehouden. Nu komen we op de koffie. De maat-
schappelijke verschillen die voorheen normaal waren, komen opeens aan het licht.” 
“Er heerst structurele respectloosheid: je moet alles bevechten.” “Naar de fundering 
wordt niet eens gekeken.” ”Elke poging tot versnelling leidt tot vertraging.” ”Als er 
achter de schermen weer wat is veranderd, hoor je daar niks van.” ”Bij elke volgen-
de ‘behandelaar’ ontdek je dat ie het hele dossier niet kent.” “Als de handtekening 
staat, verwacht ik alleen maar meer bonnetjes-geneuzel.” “Tot nu toe was ik heel 
gelukkig in m’n oude huis, maar door al dat gekibbel en geknibbel…….” 

Dit zijn een paar willekeurige citaten uit 
gesprekken die we voerden met bewoners uit 
het buitengebied van Overschild, ooit de voor-
loper van de dorpsaanpak van de versterking. 
Hoe cynisch kun je worden? Gelukkig geldt dat 
niet voor iedereen. Veel bewoners in de kern 
van Overschild konden inmiddels – soms met 
eigen opofferingen en met vallen en opstaan – 
een nieuw huis realiseren.

Gert de Vries en Rob Gramberg, mede-beden-
kers van het Witboek, begin van de dorps-
aanpak, kijken terug op een goede start. Zij 
wonen beiden in de dorpskern.
“De gemeente pakte de draad goed op. We 
kregen begeleiding bij het proces om het hele 
dorp in één keer aan te pakken, inclusief het 
hele buitengebied. Voortvarend is samen met 
stedenbouwkundige Winnie Maas gewerkt aan 
een structuurvisie. Het hele dorp heeft daar 
enthousiast aan meegedaan. Er werd naar 
mensen geluisterd. En de gemeente voorzag 
in een bestemmingsplan voor de dorpskern, 
dat meer ruimte gaf voor vernieuwbouwplan-
nen naar inzicht van de eigenaren,” verwoordt 
Gert. Actieve medestanders Jolanda Braam en 
Rob Gramberg beamen dat. 

“Maar het ging mis toen voor een nieuwe aan-
pak van de versterking werd gekozen.” 
De gemeenten kregen de regie, maar wel 
binnen de regels die NCG als uitvoeringsorga-
nisatie oplegde. Er wordt opeens gewerkt met 
drie verschillende ‘batches’ – de Meerweg, de 
rest van de dorpskern en het buitengebied. 
En ze kennen elk hun eigen bouwnormen en 
financieringsstromen. 
Vanaf het begin van die nieuwe aanpak werd 

echter over het buitengebied nauwelijks meer 
gesproken. In alle voorgaande gesprekken 
was dat deel van het dorp uitdrukkelijk inbe-
grepen. Ook in de structuurvisie, het zicht op 
de toekomst van Overschild.” 

“Opeens werden beslissingen ergens an-
ders genomen, raakten mensen uit elkaar 
gespeeld, veranderden de spelregels. Je 
had geen enkel zicht meer op wie en wat,” 
verklaart Jolanda. Gert: “Het werd steeds 
anoniemer. De vergrote afstand maakte het 
allemaal steeds hardvochtiger. Je voelde dat 
de kerntaak werd: bezuinigen! Steeds wist 
niemand zich meer vorige afspraken te herin-
neren. Tussendoor werden ook de bouwnor-
men nog eens diverse malen veranderd. En 
de bouwprijzen bleven maar stijgen, ook nadat 
contracten al getekend waren.”

Bevechten
De aanpak in Overschild als voorbeeldpro-
ject van een dorp dat zelf het heft in handen 
neemt, sloeg meer en meer om van bottom 
up naar top down. “Er werd tussen de partijen 
steeds slechter geluisterd, steeds slechter ge-
communiceerd en steeds minder afgestemd.”
Tijdens de rit werd ook nog eens het (ver-
snellings)project ‘Koploper” bedacht voor 60 
huizen in Groningen, waarvan 21 in het buiten-
gebied van Overschild. Dat gaat om allemaal 
arbeidershuisjes van het type ‘krimpertje’. De 
aanpak moest een versnelling in de verster-
king teweeg brengen. “Men had kennelijk ver-
wacht dat die huisjes de afgelopen honderd 
jaar allemaal onveranderd waren gebleven 
en dat ze op dezelfde manier konden worden 
versterkt. Dat bleek natuurlijk níet zo te zijn.”

“Elke poging tot versnelling heeft alleen maar 
geleid tot vertraging,” melden onze gespreks-
partners in koor. “Koplopers zouden in 2020 
klaar zijn. We zijn nu 2022 en nog nauwelijks 
een stap verder. Elke afspraak over verster-
king leidt tot getouwtrek over de financiering 
van gevolgen, waarvoor je volgens de NCG zelf 
moet opdraaien. En dan hebben we het nog 
niet eens over de funderingen. Nou: dat geld 
hebben de mensen niet.””

“Heb je een keer je gelijk bevochten, dan 
hoor je maanden later dat ‘de chef’ er niet 
mee akkoord gaat en kun je weer opnieuw 
beginnen. Alles moet je bevechten en tel-
kens opnieuw. We hebben hier toch niet om 
gevraagd?”

Cees Wildervanck, één van de 115 buitenge-
bieders en één van de ‘koplopers’ bevecht 
al jaren zijn gelijk. Na twee “intimiderende 
seances” bij de Adviescommissie Bezwaar-
schriften van het IMG is zijn laatste hoop 
gevestigd op zijn assertieve rechtsbijstand. 
Binnenkort heeft hij het zoveelste gesprek 
met al weer een nieuwe projectbegeleider van 
de NCG. Slapeloze nachten heeft hij ervan. 
Eén van zijn grieven: men vertikt het om naar 
de fundering te kijken.
“Als die niet goed is – en dat geldt voor de 
meeste woningen in het buitengebied van 
Overschild – krijg je in de toekomst voortdu-
rend met nieuwe schade te maken.”

Hij spreekt van de respectloosheid waarmee 
je – zelfs bij de behandeling van bezwaar-
schriften – al jarenlang wordt bejegend. “In 
de stukken staat dat het uitgangspunt voor 
een versterking is dat de fundering in orde 
moet zijn. Ik zet geen handtekening onder een 
uitvoeringsdocument zolang dat niet is gega-
randeerd!” De vraag is natuurlijk wie opdraait 
voor de kosten als de fundering gebreken 
vertoont!

Jolanda: “Ik ben ook één van de 21 ‘koplo-
pers’. Maar achteraf gezien had ik liever in 
een andere groep willen zitten: een eigen 
budget, en met de keuze tussen versterken 
en sloop/nieuwbouw. In gesprekken over de 
aanpak van de versterking volgens een rap-
port dat er al ligt, probeert de NCG nog steeds 

weer te downsizen! Daar heb je nou al die 
jaren aan gewerkt met een tal van deskundi-
gen en een aannemer en dan begint alles van 
voren af aan.”

Cees, psycholoog en communicatiedeskun-
dige, heeft NCG en gemeente diverse malen 
aangeboden om gezamenlijk de communicatie 
te verbeteren. “Daar zit één van de grootste 
knelpunten. Er wordt niet of nauwelijks ge-
communiceerd. Bovendien wordt er top-down 
getoeterd en nauwelijks geluisterd naar wat er 
onder de mensen leeft en speelt. Wat er wel 
gebeurt, ook met je eigen huis, daar hebben 
we steeds minder zicht op. Komt er al eens in 
de drie maanden een nieuwsbrief, dan staat 
daar geen nieuwe informatie in. Hebben we 
een bewonersbijeenkomst, dan wordt onge-
veer hetzelfde verhaal verteld als twee jaar 
eerder.”

Mooie schermen worden opgetrokken, met 
name door bestuurders, maar wat er achter 
gebeurt…..
Toch zien sommige van de Schildjers – zoals 
de bewoners worden genoemd – nog steeds 
perspectief: 
“We hopen, met een verbeterde aanpak onder 
de nieuwe staatssecretaris, dat Overschild 
vanaf 2025 toch weer tot rust komt en kan 
beginnen aan de sociale wederopbouw van de 
dorpsgemeenschap. Inclusief het buitenge-
bied.” Voor velen is het dan een slopende weg 
naar blijdschap geweest.

Perspectief na ellende?
Wie na het “Witboek” (2017) en de 
aansluitend voortvarende aanpak van de 
gemeente onder wethouder Woortman 
dacht dat alles in Overschild in kannen 
en kruiken was, komt bedrogen uit. In 
dat Witboek gaf het dorp gezamenlijk de 
aanzet voor een visie op de toekomst, 
gepaard gaand met een collectieve aan-
pak van de versterkingsoperatie. Vijf jaar 
is het dorp nu bezig. Wie de kern van het 
dorp binnenrijdt, ziet weliswaar het ver-
schil – er is en er wordt hard gewerkt; en 
dat zal nog wel een tijd zo blijven – maar 
al die mooie nieuwe huizen vallen moeilijk 
te rijmen met de klaagzangen die achter 
vele gevels nog opstijgen. En bij de helft 
van de huizen in Overschild die buiten het 
dorp liggen, gebeurt nagenoeg helemaal 
niets. Die jammerklachten hebben – net 
als in de hele provincie – in Overschild 
vooral te maken met de procesgang, met 
een reeks van oorzaken die we inmiddels 
allemaal kennen: het terugtreden van NCG 
Hans Alders, gevolgd door het pauzeren 
van de versterkingsoperatie; de over-
gang van de regie naar de heringedeelde 
gemeente met de NCG als uitvoerende 

instantie; het aanpakken van woningen 
volgens de HRA-methode; de behandeling 
van het dorp in verschillende ‘batches’ en 
de doorlopend wijzigende bouwnormen en 
stijgende bouwkosten. 

Voeg daarbij dat naar de fundering van 
woningen niet wordt gekeken (wat vooral 
een probleem is buiten de dorpskern, waar 
weinig sloop/nieuwbouw plaatsvindt) en 
je weet dat de groeiende vertraging en on-
zekerheid bij veel mensen het frustratieni-
veau tot ongekende hoogte doet oplopen. 
Tenzij je toevallig een schip met geld ach-
ter de hand hebt. Dan kun je doorpakken.
Maar ja, dat leidt dan weer tot scheve ge-
zichten. Om met één van onze gespreks-
partners te spreken: “De maatschappe-
lijke verschillen worden opeens duidelijk 
zichtbaar.” Het zal jaren duren voordat 
Overschild het trauma van de versterking 
heeft verwerkt. 

Hopelijk ligt er dan wel een dorp dat 
de tand des tijds kan doorstaan en dat 
ondanks alles een fantastische leefomge-
ving biedt voor hen die (gezond) bleven. 

Overschild: dorp in opbouw

Gert de Vries (l.) en Cees Wildervank

Jolanda Braam: “Alles begint weer van voren af aan”
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Steendam/Tjuchem: 

Dorpen in eigen hand
De oevers van het Groninger Schildmeer zijn in volslagen winterrust en het water is spiegelglad. Behalve de aanlegsteigers, de enkele 
masten in de jachthaven, het strand en de vakantiewoningen, doet niets denken aan de drukke recreatieplas die het meer ook kan zijn. 

Achter de schermen echter bruist het in de 
dorpen van activiteiten. Zeker in Steendam 
en Tjuchem. Bevlogen bestuurders van 
dorpsvereniging en coöperatie Steendam 
beijveren zich al jaren met succes voor de 
toekomst van het dorp. En nog sterker: bijna 
alle dorpsgenoten van Steendam en het 
aanpalende Tjuchem zijn in hun dorpen ac-

tief. Resultaat: in Steendam: een glasvezel-
net, een duurzaamheidspark, een dorpshuis, 
een kabouterpad en een dorpsommetje; in 
Tjuchem: dorpshuis Plaisterploats, sporthal 
Velemansdroom, succesvolle actie omleg-
ging verbrede N33, dorpsbos; en gezamen-
lijk: een voortvarende aanpak van de ver-
sterkingsoperatie. De koning en de premier 
waren er al getuigen van. Een succesver-
haal? Tussen alle gaswinningsellende? 

Christiaan Wiepkema en Mariska Goeree 
zijn twee van de drijvende krachten achter 

dit initiatief in de Stichting “Dorp in Eigen 
Hand.” Hij als voorzitter, namens dorpsver-
eniging Steendam; zij als penningmeester, 
namens vereniging School- en Dorpsbelan-
gen Tjuchem. Beiden zijn (over)enthousiast, 
maar “uiteraard” nooit helemaal tevreden. 
Want “Het kan altijd sneller en beter.” Druk 
bij Christiaan op de knop en het hele en-
thousiaste verhaal komt eruit.
“Het dorp voelde als een eenheid nadat we 
gezamenlijk spittend in onze vrije tijd het 
glasvezelnet hadden aangelegd. Die eenheid 
hebben we kunnen benutten om te zeggen: 
nu pakken we de versterking ook met z’n 
allen aan!” Gemeente en NCG voelden wel 
voor dit idee dat gekoppeld werd aan plan-
nen om de dorpen aardgasvrij te maken.
De Stichting “Dorp in Eigen Hand Steendam 
Tjuchem” was geboren (2020) en kreeg op 
basis van een gedegen plan van aanpak de 
regie in handen. Subsidies werden verkre-
gen en een projectteam werd gesmeed. Sa-
menwerking met bureau VIIA en verschillen-
de aannemers werd gezocht en gevonden.

Contract
“Wij hadden wat te bieden: afstemming tussen 
en binnen de dorpen; een collectieve geld- en 
energiebesparende aanpak; geïntegreerde en 
efficiënte oplossingen voor alle partijen.”
Mariska: “We hebben vanaf de start gepro-
beerd om alle bestaande kritiek op de ver-
sterking weg te nemen: versterking, verduur-
zaming en bewonerswensen moesten wat 
ons betreft in één collectieve dorpsaanpak.”
In een contract dat de Stichting heeft afge-
sloten met de gemeente (verantwoordelijk 
voor de totale versterkingsoperatie binnen de 
gemeentegrenzen) en de NCG (uitvoerings-
organisatie) staat duidelijk dat de Stichting 
de regie voor het dorp heeft. De Stichting 
heeft zowel de sociale als de bouwkundige 
begeleiding geregeld inclusief de financiering 
en bemensing. Ook is een EPA-adviseur aan-
getrokken voor het verduurzamingstraject.

“We hebben vier heel verschillende wonin-
gen geselecteerd als representatief om 
door te rekenen welke maatregelen nodig 
zouden zijn voor versterking, verduurzaming 
en bewonerswensen. Op basis daarvan 
is een model van aanpak gemaakt waarin 
bewoners optimale zeggenschap hebben en 
begeleiding krijgen.”

In totaal gaat het in beide dorpen (samen 
460 inwoners) om 262 woningen, waarvan 
een stuk of vier eigenaren niet meedoen. 
Acht woningen vallen er buiten omdat ze al 
in “Heft in eigen Hand” zaten.
Het proces verloopt in principe voor elke 
woning volgens dezelfde methode. Nadat 
onderzoekers de versterkingsadviezen heb-
ben opgesteld, verwerkt Bureau VIIA die na 
fysieke controle tot bestektekeningen. 

Voordat bureau VIIA de bestektekeningen 
maakt, is al de individuele problematiek in 
kaart gebracht, zijn de extra verduurzamings-
mogelijkheden onderzocht (bovenop de ver-
sterkingsmaatregelen volgens de geldende 
bouwnormen). Uiteindelijk rolt er dan een 
integraal advies uit, met een kostenplaatje 
voor NCG en bewoner. Is er schade aan de 
fundering, dan wordt die eerst hersteld. 
“Dat is ook wat premier Rutte zei, tijdens 
zijn bezoek: ‘Dat spreekt toch vanzelf?’”

“We hebben ook afgedwongen dat alle 
woningen volgens dezelfde NPR-normen wor-
den beoordeeld,” geeft Mariska Goeree aan. 
“Tijdens het hele traject van jaren, hebben 
we dan geen gezeur meer over verschillen in 
aanpak. Al heeft de bewoner daarin uiter-
aard nog zelf een keuze…..”

Begeleiding
Een operationele groep, waarin VIIA, ge-
meente, NCG en de Stichting zitting hebben, 
komt vanaf het begin driewekelijks bij elkaar. 
”Zowel bij gemeente als NCG zijn mensen 

gekomen en gegaan. Gelukkig zijn onze 
bewonersbegeleiders gebleven en is het 
commitment van alle betrokken partijen on-
verminderd groot,” zegt Christiaan. ”Dat zegt 
ook wel wat. We beleven er kennelijk met z’n 
allen veel plezier aan. 

Voor de bewoners heeft de Stichting de 
webomgeving ‘Platform Fokus’ in het leven 
geroepen. Elke deelnemer aan de verster-
king kan daarop in drie lagen werken: een 
open omgeving met algemene informatie; 
een gesloten deel voor uitwisseling van 
individuele ervaringen tussen deelnemers 
en een mogelijkheid voor privé-opslag van 
documenten.

Wat de procesgang betreft: “We dachten 
per woning zes weken nodig te hebben voor 
een compleet plan van aanpak. Dat blijkt 
wat meer tijd te vergen. Inmiddels is zeker 
dat het gros van de woningen versterkt kan 
worden. Voor slechts een stuk of wat is 
sloop-nieuwbouw aan de orde.

Wat de Stichting verder heeft geregeld: tijde-
lijke woningen voor mensen die tijdens de 
ingrepen uit hun huis moeten. Ook daarvoor 
is van de nood een deugd gemaakt: “Er wor-
den in het vakantiepark aan het Schildmeer 
40 extra woningen gebouwd. Die worden 
eerst gebruikt voor de versterkingsopera-
tie. Daarna worden ze als vakantiewoning 
ingezet.”

Mariska: “Voor veel mensen blijft het 
moeilijk te overzien. Voor hen hebben we 
bewonersbegeleiders en een sociaal team 
ingezet. Ook de mensen van de Stichting 
zijn allemaal aanspreekbaar en soms zelfs 
inzetbaar,” lacht zij naar Christiaan, die 
onlangs nog één van de buren hielp met 
bouwwerkzaamheden die in eigen beheer 
konden worden uitgevoerd. Dat staat eigen-
lijk symbool voor hoe de dorpsbewoners met 
elkaar en met de versterking omgaan. 

De verwachtingen voor Steendam/Tjuchem? 
Over enkele jaren zijn alle woningen ver-
sterkt en van het gas af ‘all-electric’, gevoed 
door eigen energie en warmtepompen die 
samen zorgen voor stroom en warm water. 
Die snelle internetverbinding hadden ze 
natuurlijk al. En dat vernieuwde dorpshuis in 
Steendam staat er dan ook. Gokje?

Christiaan Wiepkema en Mariska Goeree zijn de drijvende 
krachten achter “Dorp in eigen Hand”

Christiaan Wiepkema: “Het commitment van alle betrokken 

partijen is onverminderd groot”

Mariska Goeree: “We hebben afgedwongen dat alle woningen 

volgens dezelfde NPR-normen worden beoordeeld”
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Interview met een gedupeerde:

Schadeafhandeling
Bij de afhandeling van mijnbouwschades schakelt IMG expertisebureaus in. RTV-
Noord constateerde op 8 oktober 2021 dat de bureaus verschillend beoordelen. 
NIVRE C&P (NIVRE Calamiteiten & Projecten) viel op omdat zij het vaakst schade-
vergoedingen afwezen en lagere schadebedragen aangaven dan vergelijkbare bu-
reaus in vergelijkbare situaties. Onderstaand interview met een gedupeerde schetst 
een voorbeeld van de (soms treurige) gang van zaken. (Onze gesprekspartner wilde 
graag anoniem blijven. In dit geval respecteren wij dat). 

Hoe verliep de schadeafhandeling bij 
jullie?
Sinds 2013 hebben wij mijnbouwschade. 
De eerste jaren verliep de schadeafhande-
ling, toen nog door de NAM, vrij vlot. Een 
expert kwam, maakte foto’s en een rap-
port, en dan werd de schade hersteld. De 
problemen ontstonden toen het Centrum 
Veilig Wonen (CVW) zijn intrede deed. Hun 
expert oordeelde dat geen enkele schade 
mijnbouw gerelateerd was. Een contra-ex-
pert oordeelde precies andersom en de 
arbiter bodembeweging moest eraan te 
pas komen voordat de NAM de schade 
vergoedde.

In 2018 meldden jullie nieuwe schade
We meldden nieuwe schade op 8 janu-
ari 2018. Inmiddels was de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen 
(TCMG) aangetreden, een onafhankelijk 
instituut. Dat gaf hoop. De schade werd 
beoordeeld in maart 2019, na enke-
le uitstelbrieven. De meeste schades 
werden erkend. Een paar niet; die werden 
toegeschreven aan zettingsschade als 
gevolg van verschil in fundering van de 
bouwdelen.

Jullie dienden bezwaar in, er kwam een 
andere expert langs
We gingen in bezwaar, de bezwaarad-
viescommissie kwam in actie en een bij 
NIVRE aangesloten expert kwam langs. Hij 
bezocht de woning, bekeek de betwiste 
schade, maakte foto’s en schreef een rap-
port. Ook lieten we hem een funderingson-
derzoek zien waarin de samenstelling van 
de plaatselijke bodem was onderzocht en 
advies voor een nieuwe fundering werd 
gegeven. De NIVRE-expert erkende de 
schade niet.

Er kwam een hoorzitting
Het verschil van inzicht leidde tot een 
hoorzitting bij de Commissie Advise-
ring Bezwaarschriften Mijnbouwschade 
(CABM). Daarbij was weer een andere NI-

VRE-deskundige aanwezig. Deze had niet 
zelf de situatie bekeken, ging niet echt in 
op het funderingsrapport, maar stelde dat 
de trillingen van de mijnbouwactiviteiten 
geringer zouden zijn “dan die van een 
heimachine.” Ze konden geen schade 
hebben veroorzaakt. Hij noemde inklinking 
van de bodem als gevolg van de droge 
zomers als tweede oorzaak. Maar de 

schades waren al gemeld in januari van 
2018, vóór de droge zomers!

De bezwaaradviescommissie adviseerde 
negatief en IMG nam dit over. De schade 
werd niet toegekend. Uit niets bleek dat 
IMG onze bezwaren met verwijzingen naar 
rapporten van Deltaris, TNO en TU Delft 
had gelezen.

Er volgde contra-expertise
We gingen in beroep bij de bestuursrech-
ter. Omdat GBB had geschreven dat een 
beroep zonder contra-expertise kansloos 
zou zijn, schakelden we een contra-expert 
in die eveneens was ingeschreven in het 
register NIVRE. Deze oordeelde dat het 
aannemelijk was dat de schade mijn-
bouw gerelateerd was en hij verwonderde 
zich erover dat een schade in dezelfde 
scheidingsmuur aan de ene kant van de 
muur wél en aan de andere kant níet als 
mijnbouwschade was beoordeeld. On-
dertussen hadden we de gegevens over 
trillingssterkte van het KNMI opgevraagd 
bij IMG en ook daaruit kwam dat verwe-
kingsschade als gevolg van bevingen 
aannemelijk was.

Jullie gingen toen naar de bestuursrechter
Tijdens de zitting bij de bestuursrechter 
was een derde NIVRE-deskundige aanwe-
zig namens IMG. Deze had de situatie niet 
ter plekke beoordeeld maar constateerde 
op grond van foto’s van de bovenkant 
van de fundering dat er sprake moest zijn 
van corrosie van de veenlaag, waardoor 
inklinking was ontstaan. Toen de rechter 
vroeg waarop hij dat baseerde antwoorde 
hij: “Dat is gewoon zo”. 

De rechter neigde naar aanvullend onder-
zoek, maar vroeg zich wel af of de kosten 

niet hoger zouden zijn dan die van de 
betwiste schade. Uiteindelijk deed IMG 
een schikkingsvoorstel en vergoedde de 
schade zonder te erkennen dat die door 
mijnbouwactiviteiten werd veroorzaakt. Dit 
hebben we maar geaccepteerd.

Afkorting NIVRE
De voorzitter van NIVRE C&P, Ad Wester-
hof zei op 8 oktober 2021: “Je kunt ons 
instructies geven die je wilt, maar wij doen 
het zoals we denken dat het moet. Dat 
betekent ruimhartig en kijken of schade een 
andere oorzaak kan hebben dan aardbevin-
gen.” En: “We werken op haast wetenschap-
pelijk niveau.”

Ons is inmiddels wel duidelijk geworden 
dat de meeste NIVRE-deskundigen alle 
mogelijke moeite doen om andere oorza-
ken van schade te benoemen dan aardbe-
vingen, maar dat hun conclusies eerder 
op drijfzand berusten dan op wetenschap-
pelijk onderzoek. Juist dat laatste is in 
ons geval hardnekkig genegeerd of niet 
goed gelezen.

Verder is het jammer dat er verwarring be-
staat over de naamgeving. NIVRE kan be-
trekking hebben op het kwaliteitsregister 
van het Nederlands Instituut Van Register 
Experts, maar ook op het expertisebureau 
dat mijnbouwschade beoordeelt. 
De door ons ingehuurde contra-expert 
staat in het kwaliteitsregister ingeschre-
ven, maar wordt ongetwijfeld ook geasso-
cieerd met de gelijknamige organisatie.

Bij een nieuwe aanbesteding voor het 
beoordelen van schades willen we daarom 
IMG adviseren een nieuwe betekenis te 
geven aan deze letters: Niet Inhuren Voor 
Rechtvaardige Expertise. 
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Het verhaal van een gedupeerde

Achtergrond van het 
waarhuis in Kantens
In Kantens staat een eeuwenoud huis, een voormalig waarhuis. Sinds 1972 
door de eigenaren gedegen onderhouden, waar nodig gerestaureerd en verduur-
zaamd. Toekomstbestendig, ware het niet…….

In het huis vind je beschilderde bedstee-
wanden uit ca. 1810 met 17e-eeuwse 
stucschilderingen verscholen op de ach-
terwand van een bedstee.
Maar…. Ook vind je scheuren, meer 
en meer sinds de beving van 2012 in 
Huizinge. Scheuren in vloeren, muren, 
sponningen, het hele huis door, overal, 

ook in het nieuwgebouwde paviljoen. 
In 2014 ‘mocht’ van de NAM het huis 
worden hersteld. De gebarsten marmeren 
vloer van het paviljoen was volgens de 
schade expert ‘geen schade toch?’ Beetje 
plakken en bijpoetsen was wel genoeg.

Het hele huis moest leeg, alles werd los-
getrokken van de muren; ravage alom. De 
mooie voorkamer met de bedsteden, de 
gangen, slaapkamers, schuur, badkamers, 
overal brekerij.
Wat restte was een tegelrandje in de keu-
ken langs het aanrecht met de kookplaat. 
Zo kon ik toch een beetje kokkerellen. 
Mijn bed en twee klapstoeltjes werden 
door de bouwende bemanning dan eens 

hier dan eens daar gedropt, voor weer een 
nachtje avontuurlijk slapen.

In het nieuwgebouwde paviljoen dat nog 
intact was kon ik zo goed en zo kwaad nog 
een beetje werken: Ik rondde mijn EU-pro-
ject af en bereidde ik me voor op een 
onderzoeks-evaluatie in Finland, ook al 
was de vloer van het paviljoen aan flarden. 
Door al het bouwgedoe en de vele vragen 
die ik kreeg kon ik zelden voor het eind 
van de ochtend aan mijn werk beginnen, 
terwijl we toch zo vroeg waren gestart.

Het gevecht met de NAM over vergoeding 
van de schade aan het paviljoen zou nog 
jaren duren. Vier jaar later werd de mooie 
marmeren vloer aan barrels geslagen en 
de vloerverwarming eruit gesloopt. Op de 
nieuwe, aardbevingsbestendige ondervloer 
mochten we vervolgens drie maanden 
niets doen.
En toen dat eindelijk klaar was, kon de 
mijnbouw opnieuw aanvallen op het huis. 
Want de hoop dat het zou ophouden …… 
bleek ijdele hoop.

Jan Munneke:

“Wacht niet af en wees 
niet enkel toeschouwer”
Afgelopen zomer verscheen er in de GBB-krant een interview met Jan Munneke, 
gaswinningsgedupeerde en trouw GBB-lid. Zijn vrouw en GBB-medestrijdster van het 
eerste uur, Liefke Bos, was enkele weken ervoor overleden. Naast het grote verdriet 
door het wegvallen van Liefke had Jan zijn handen nog altijd vol aan de verbouwing 
van hun boerderij ’t Noorn in Krewerd, die momenteel een grote versterkingsoperatie 
ondergaat. Hoe gaat het nu met Jan en met de verbouwing van ‘t Noorn?

Jan: “Jaren geleden vertrokken Liefke en ik 
samen naar een huurwoning in Appingedam 
omdat onze boerderij niet meer veilig was. 
Je rekent erop nadien samen terug te keren. 
Dat ik dit straks alleen moet doen, is, en 
blijft, een groot verdriet, zeker omdat Liefke 
zo hard voor de boerderij heeft geknokt.” 
Toch voelt Jan zich nog altijd verknocht 
aan de boerderij waar zijn vrouw Liefke is 
opgegroeid. “Ik blijf hier zolang het kan. Het 
is een prachtige plek. Ik kijk er naar uit om 
terug te keren, al is het alleen al om onze 
spullen, die her en der staan opgeslagen, 
eens uit te gaan zoeken.”

Jarenlang werd het leven van Jan en Liefke 
grotendeels door de gaswinningsellende be-
paald. Inmiddels – vele jaren later - is Jan in 
de afrondende fase van de versterkingsope-
ratie van de boerderij beland. “Liefke en 
ik hebben nog samen met de NCG kunnen 
overeenkomen dat het woongedeelte van 
onze boerderij gesloopt en herbouwd wordt. 
Op dit moment, ruim een half jaar later, is 
het voorhuis tegen de vlakte. De nieuwe 
fundatie van beton en heipalen is gereed. 
Ik verwacht dat het woongedeelte eind dit 
jaar opgeleverd wordt. Dan is de boerderij 
eindelijk klaar.”

De boerderij keert terug in de oorspronkelij-
ke kop-hals-romp vorm. Bijkomend voordeel 
van het sloop-nieuwbouw traject is dat de 

aannemer de fundering meeneemt, zodoen-
de wordt de boerderij op duurzame wijze 
hersteld en is zij niet alleen bestand tegen 
mogelijke aardbevingen, maar ook tegen bo-
demwerking. Jan: “De fundatie van een huis 
is ontzettend belangrijk. Als dit niet aange-
pakt wordt blijf je van de regen in de drup 
vallen. Ik weet nu zeker dat de eeuwenoude 
boerderij weer jaren vooruit kan.” 

Jan, inmiddels noodgedwongen ervarings-
deskundige, heeft een aantal tips voor 
huiseigenaren in de versterkingsoperatie: 
“Wacht niet af en wees niet enkel toeschou-
wer. Ga bij anderen kijken, stel vragen, denk 
mee en win deskundig advies in. Zie toe op 
zoveel mogelijk duurzaam herstel door ook 
de fundering met je projectleider te bespre-
ken. En houd vooral de grote lijnen in de 
gaten!” Ook hoopt Jan dat politici eens gaan 
inzien wat er allemaal fout gaat binnen het 
gasdossier: “Er wordt krenterig en kortzich-
tig omgegaan met de problemen in Gronin-
gen. Doorpakken doen ze niet, in plaats 
daarvan worden alsmaar nieuwe rapporten 
opgevoerd. Ondertussen verdwijnt de omge-
keerde bewijslast steeds verder uit beeld. 
Ook laat de regering steken vallen door niet 
in te zetten op duurzaam herstel. Gronin-
gers hebben niet om deze ellende gevraagd; 
het wordt tijd dat zij nu eens worden ontzien 
bij alle aardbevingsellende.”

Jan Munneke: “Er wordt krenterig en kortzichtig omgegaan met de problemen in Groningen”
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bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl

Vastgelopen in uw 
versterkingstraject 
met NCG of IMG?

Wij geven deskundige ondersteuning en beoordelen
uw vaststellingsovereenkomt of normbesluit.www.gvagroningen.nl

info@gvagroningen.nl
050 211 54 74

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.  
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Ontdek de slimste 
duurzame mogelijkheden
voor uw woning
of bedrijfspand

Een breed advies op maat van experts 
uit de markt . Van warmtepompen tot  
ledverlichting en van zonnepanelen  
tot isolatie.

Bespaar direct op  
uw energiekosten!

Persoonlijke begeleiding van inventarisatie  
tot installatie én daarna. Inclusief het  
aanvragen van subsidies en BTW-teruggave.
 

Plan een gratis adviesgesprek op 

www.voortaanduurzaam.nl
Of bel 088-8182858

totaal-advies op maat
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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

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie,
met woningen voor 55-plussers. We helpen u graag bij het
vinden van een geschikte woning.  

Wonen, diensten en service
 koo ,gninow  elebatrofmoc nee tsaan u tdeib dnalredeN groznooW

-nemas ed rooD .ecivres  edneketstiu nee ne netsneid egidraawgooh
werking met diverse zorginstellingen, kunnen er vaak aanvullende 

 etsree teh si tnelusnocsrenoweb eD .nedrow nedobegnaa netsneid 
aanspreekpunt. Zij regelen de zaken omtrent verhuur van woningen.
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Hoe kennis beleid nauwelijks beter maakt
Steeds vaker komt uit onderzoeken naar voren dat dé oplossing voor de proble-
men in Groningen niet dichterbij komt door blind te varen op allerlei technische 
modellen en beoordelingsmethodieken. Ook wordt steeds beter in kaart gebracht 
wat er gebeurt als de stem en de kennis van de inwoners zelf niet gehoord wordt 
en door bestuur en beleidsmaker worden genegeerd. 

Dat blijkt ook weer uit het boek ‘Groningen 
en de bevingen’ van Wim Derksen en Ma-
riëlle Grebben. Daarin beschrijven zij hun 
reis langs de belangrijkste vragen die spe-
len rond de aanpak van de aardbevingspro-
blematiek. Zij voerden de afgelopen jaren 
een zestal zgn. Critical Reviews uit voor 
het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk 
Groningen in opdracht van de Nationaal 
Coördinator Groningen.

Daartoe organiseerden zij een dialoog 
tussen bewoners, wetenschappers en 
beleidsmakers rond hete hangijzers als de 
waardedaling en de aanpak van de verster-
king van erfgoed. Het boek is een samen-
vatting van alles wat zij hoorden. Met twee 
terugkerende vragen: hoe bruikbaar is de 
wel aanwezige kennis en op welke manier 
wordt die kennis ook gebruikt?

Zo kwam naar voren dat de overheid kon 
beschikken over heel veel kennis en mo-
dellen. 
Tegelijkertijd maakt de overheid daarvan 
ook selectief gebruik vanuit een eenzijdige 
definitie van het probleem. Niet de vraag 
hoe je de gevolgen van de gaswinning voor 

bewoners kan minimaliseren staat voorop. 
Wel de vraag hoe zoveel mogelijk gas veilig 
gewonnen kan worden.

Een andere bevinding is dat de overheid 
zich steeds weer verschuilt achter de we-
tenschap. Wim Derksen: “Terwijl onderzoek 
nooit toont wat er gedaan moet worden. 
Die weging is aan de politiek.” 
De aanpak van de versterking blijft, vol-
gens de schrijvers, een vat vol onzekerhe-
den. Want we weten nog steeds erg weinig, 
ook al suggereren experts en ingenieursbu-
reaus iets anders. Heel vaak logenstraft de 
praktijk de gemaakte keuzes. Zo kwamen 
op basis van de gehanteerde modellen 
slechts 50 van de geselecteerde 1400 
woningen in aanmerking voor versterking. 
Feitelijk onderzoek toonde aan dat álle 
woningen versterkt moesten worden. 
Inwoners staan daarbij aan de kant, 
worden niet gehoord. Zij hebben geen 
boodschap aan modellen, rekentechnie-
ken, het zoveelste onderzoek. Het gaat om 
hún huis, hún thuis. Zij weten na 50 jaar 
wonen vaak beter wat er met het huis aan 
de hand is en wat er zou moeten gebeuren 
om hun thuis te behouden, dan de expert 

die even met een iPad wat foto’s maakt. 
Mariëlle Grebben: “Zonder dialoog kom je 
er nooit achter wat er nodig is.”

Vandaar de hartenkreet: maak meer gebruik 
van de ervarings- en praktijkkennis bij bewo-
ners zelf, met een politiek bestuur dat zich 
niet meer achter technische modellen ver-
schuilt, maar eindelijk invulling geeft aan de 
zo beloofde en gewenste ‘ruimhartigheid’.

En zo zijn we weer bij die hartenkreet 
richting politiek, bestuur en beleidsmakers: 
stel het perspectief van de burger veel 
meer centraal dan nu het geval is.

NB deze weergave is een impressie van 
het webinar ‘Groningen en de bevingen’.
Zie https://www.kennisplatformleefbaar.
nl/webinar-groningen-en-de-bevingen

IMG Steunpunt

“Laagdrempeligheid is erg belangrijk” 
Onderweg naar het Steunpunt Anner-
veenschekanaal van het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen (IMG) bedenk ik 
dat de kans dat het daar druk zal zijn niet 
groot is. Het regent namelijk constant 
pijpenstelen. Een banner van het insti-
tuut wijst mij de juiste deur. Op maandag-
middagen van 13.00 – 17.00 uur is multi-
functioneel centrum (MFC) De Badde de 
locatie waar iedereen terecht kan voor 
informatie over schade als gevolg van 
bodembeweging door gaswinning in het 
Groningenveld of de gasopslag in Norg. 

Een tweetal zaakbegeleiders is dan 
aanwezig om alle vragen te beantwoorden 
en te helpen met een aanvraag voor een 
schaderegeling. Een prettige accommoda-
tie en een vriendelijke ontvangst. Indien 
gewenst een kopje koffie. Even later ben ik 
in gesprek met Griëtte Sinnige, één van de 
vier teammanagers zaakbegeleiders. 
Sinds 1 juli 2020 bestaat het IMG, de 
rechtsopvolger van de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen (TCMG), dat 
voorheen de mijnbouwschade afhandelde. 
“In september 2020 zijn de eerste IMG 
steunpunten in Appingedam en Loppersum 
geopend. Inmiddels zijn er ook andere 
steunpunten, waaronder nu ook het steun-
punt in Annerveenschekanaal, geopend in 
juli 2021.” Griëtte Sinnige legt uit dat het 
IMG alle schade als gevolg van bodembe-
weging door gaswinning in het Groningen-
veld of de gasopslag in Norg afhandelt. 
De Steunpunten zijn laagdrempelig en 

aanmelden is niet nodig. Griëtte: “We heb-
ben vanaf de start sterk de behoefte gehad 
om dicht bij de mensen te zitten die vragen 
hebben en hulp nodig hebben bij een 
schaderegeling. In de dorpen dus. Laag-
drempelig. De locaties zijn erg belangrijk. 
We hebben met gemeentes overlegd over 
geschikte locaties. MFC’s of dorpshuizen 
zijn bij uitstek geschikt.” Op dit moment 
heeft het IMG dertien steunpunten in de 
provincie Groningen en twee net over de 
provinciegrens in Drenthe, in  Annerveen-
schekanaal en Norg. Griëtte: “We bouwen 
het netwerk voorzichtig uit. Sinds twee 
weken is er om de week ook een tijdelijk 
Steunpunt geopend in Eexterveenscheka-
naal. Contacten met mensen die de inwo-
ners van de dorpen goed kennen zijn voor 
ons erg belangrijk.” Volgens Griëtte Sinnige 
zijn er globaal drie doelgroepen die de 
Steunpunten bezoeken. “Dat begint met de 
groep inwoners die digitaal niet zo vaardig 
is. Zij nemen de gegevens die ze moeten 
invullen mee naar het Steunpunt en dan 
kunnen de zaakbegeleiders en betrokkenen 
deze ter plekke invullen. De tweede groep 
waarvoor we ons inspannen zijn de mensen 
met complexe schadeproblematiek. Zij ko-
men vaker dan eenmaal langs. Soms gaan 
we ook bij hen thuis op bezoek om bij een 
kop koffie met de materie bezig te gaan. 
Tenslotte is er nog een groep gedupeerden 
die uit wantrouwen ten opzichte van de 
instituties zich nog nooit ergens gemeld 
heeft. Ook deze groep proberen we te 
bereiken en naar een Steunpunt te krijgen, 

zodat ze geholpen kunnen worden.”

Monique de Jong is vanmiddag, naast twee 
zaakbegeleiders, als gastvrouw actief op het 
Steunpunt Annerveenschekanaal. Ze doet 
dit werk ook op andere locaties. Ze bevestigt 
het belang van laagdrempeligheid. “Ik vang 
onze bezoekers op en wijs ze de weg. Als be-
zoekers even moeten wachten krijg ik soms 
hele verhalen te horen. Ik word af en toe 
geconfronteerd met schrijnende gevallen. 
Soms komen bezoekers geïrriteerd binnen 
en zie ik ze even later opgelucht vertrekken. 
Dan ben ik blij dat ik daaraan misschien een 
bescheiden bijdrage heb geleverd.” 
Janine Seibert is vanmiddag als één van de 
twee zaakbegeleiders aanwezig. “Ik werk op 
het Steunpunt, maar ga ook vaak bij gedu-
peerden op bezoek. Dat vindt men plezierig. 
Natuurlijk is het belangrijk dat de materiële 
zaken goed geregeld worden, maar betrok-
kenen hebben ook vaak behoefte aan een 
luisterend oor. Ze willen hun verhaal kwijt. De 
emoties gaan soms heel diep. Maar je moet 
natuurlijk wel zakelijk blijven om het schade-
afhandelingstraject goed te kunnen begelei-
den. Ik merk in mijn werk hoe verschillend 
mensen zijn. De één is nuchter, zakelijk, de 
ander gaat bijna aan emoties ten onder.” 

We krijgen het over de vraag waarbij het 
IMG nou precies als hulpverlener opereert. 
Griette: “We proberen iedereen te bereiken, 
die gebruik zou kunnen maken van bepaalde 
schaderegelingen. Gedupeerden moeten 
zélf hun schade melden, maar wij proberen 

zo laagdrempelig mogelijk te zijn en daar te 
helpen waar het kan bij het doen van een 
aanvraag. De eerste regeling van het IMG 
was fysieke schade, waarbij sinds november 
2021 ook de mogelijkheid bestaat een vaste 
vergoeding aan te vragen van €5000. Later 
kwamen daar de waardedalingsregeling en 
de vergoeding voor immateriële schade bij. 
Om welke regeling het ook gaat, we proberen 
alles goed, snel en eenvoudig te doen.” Bij 
het IMG komen zo’n 800 schadeaanvragen 
per week binnen. Het Steunpunt Annerveen-
schekanaal ontvangt maandelijks tussen 10 
en 34 bezoekers. Wat het werk van de zaak-
begeleiders op het Steunpunt Annerveen-
schekanaal anders maakt dan op andere 
Steunpunten is het gegeven dat in deze om-
geving sprake is van ‘gestapelde’ mijnbouw; 
er wordt niet alleen gas gewonnen maar ook 
zout. Griëtte Sinnige benadrukt dat in alle ge-
vallen van schade als gevolg van bodembe-
weging door gaswinning in het Groningenveld 
of de gasopslag in Norg contact opgenomen 
kan worden met het IMG voor informatie en 
hulp bij de aanvraag. “Wij denken dat er nog 
veel gedupeerden zijn die nog geen contact 
hebben gehad met het IMG voor een scha-
deregeling terwijl zij er misschien wel voor in 
aanmerking kunnen komen. Dat zoeken wij 
graag samen met hen uit”. 

Link naar de website: 
www.schadedoormijnbouw.nl

Algemeen telefoonnummer van het IMG: 
0800 4444 111
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Hoe gaat het verder met het Groningenveld?
Vaststellingsbesluit 2021-2022
Op 24 september 2021 heeft Stef Blok, de 
toenmalige minister van EZK (Economische 
Zaken en Klimaat), het vaststellingsbesluit 
genomen voor het gasjaar 2021-2022 (1 
oktober 2021 tot 1 oktober 2022). De NAM 
moet 3,9 miljard kuub winnen, bij gemid-
delde temperatuur. Alleen in een strenge 
winter mag er meer gewonnen worden; of 
in geval van technische problemen bij GTS. 
Verder wordt in het besluit de sluiting van de 
locatie Tjuchem aangekondigd. Het gasjaar 
2021-2022 is het laatste ‘normale’ gasjaar. 
Er wordt uitgelegd dat na 1 oktober 2022 
het Groningenveld nog enige tijd de functie 
van waakvlam zal houden. Onderzocht gaat 
worden of de berging Grijpskerk een opslag 
kan worden voor laagcalorisch gas van Gro-
ningse kwaliteit. 

Beroep
De GBB was het niet eens met het besluit, 
en is in beroep gegaan bij de Raad van Sta-
te. De GBB ziet het liefst dat het Groningen-
veld op 1 oktober 2022 helemaal gesloten 
wordt. Opvallend is dat de GBB de NAM aan 
haar zijde vindt. Ook de NAM wil het veld 
graag helemaal dicht hebben per 1 oktober 
2022. De waakvlam daarna is onwenselijk 
en onnodig, aldus de NAM. De NAM heeft 
daar natuurlijk andere belangen bij: het is 
veel te duur zo´n groot veld draaiende te 
houden als er zo weinig gas wordt gepro-
duceerd. Dan wordt er niet genoeg geld 
verdiend.

Nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief
Op 10 januari trad het nieuwe kabinet Rutte 
IV aan. Daarin is een aparte staatssecreta-
ris onder EZK aangesteld voor de Mijnbouw 
in Groningen, Hans Vijlbrief.

Brief Stef Blok 7 januari 2022
Als zijn laatste beleidsdaad stuurde de 
demissionair minister van EZK op 7 januari 
een brief naar de Tweede Kamer waarin hij 
aankondigde dit gasjaar 2021-2022 waar-
schijnlijk 7,6 miljard kuub te gaan winnen, 
in plaats van 3,9. Hij zegt in de brief dat zijn 
opvolger een besluit zal nemen voor 1 april. 
De extra winning is vooral nodig omdat de 
stikstoffabriek in Zuidbroek door corona niet 
klaar is op 1 april, maar pas in de zomer, 
dat kost 2,6 extra, en omdat er 1,1 miljard 
extra vraag uit Duitsland is.  

Met grote boosheid is in Groningen op 7 ja-
nuari op dit voornemen gereageerd. Temeer 
omdat er in oktober en november 2021 al 
veel aardbevingen waren. Die boosheid werd 

nog groter in Groningen bij de hopeloze rijen 
voor de € 10.000 subsidie van SNN op 10 
januari. De gezamenlijke onvrede kwam ma-
gistraal tot uiting in de massale fakkeltocht 
in Stad op 15 januari.

Tweede Kamerdebat 9 februari
In het debat met de Tweede Kamer, op 9 
februari, gaf Hans Vijlbrief aan dat hij zijn 
best gaat doen de extra productie zo ver 
mogelijk te verminderen. Hij wil het besluit 
zo snel mogelijk nemen. Hij gaf ook aan dat 
op 1 oktober 2022 de reguliere productie in 
het Groningenveld definitief stopt. Daarna 
is er nog een periode van de waakvlam. 
In die periode worden vijf productieloca-
ties open gehouden om, in geval van een 
strenge winter, extra gas te kunnen leveren. 
Als waakvlam wordt er ongeveer 1,5 miljard 
kuub als ‘minimumflow’ per jaar gewon-
nen. Als de opslag in Grijpskerk gevuld is 
en goed werkt, dan kan Grijpskerk deze 
bufferfunctie overnemen. Hans Vijlbrief gaf 
aan dat het Groningenveld daarna definitief 
dichtgaat. Dat is óf op 1 oktober 2023, óf 
op 1 oktober 2024.

Raad van State
De Raad van State had aanvankelijk een 
zitting op 8 maart 2022 ingepland om de 
beroepen te behandelen van GBB, NAM en 
de particulieren tegen het Vaststellingsbe-
sluit 2021-2022. Ze heeft dit nu aangehou-
den. Ze wacht het nadere besluit van Hans 
Vijlbrief over de verhoging af.

Sluiting van de putten

Volgens verwachting gaat dus op 1 
oktober 2023 of 1 oktober 2024 het 
Groningenveld definitief dicht. Er zijn nog 
22 productielocaties in het Groningenveld 
die een voor een gesloten gaan worden. 
Ten Post is al gedemonteerd, De Paau-
wen en ´t Zandt worden opgeruimd, de 
andere locaties volgen. 

De boorbuizen worden bij de sluiting op 
twee plaatsen volgestort met cement-
pluggen: op ongeveer 2,5 kilometer diep-
te, en honderd meter onder het maaiveld. 
Drie maanden nadien wordt nauwkeurig 
gecontroleerd of de sluiting volledig is, of 
er niets lekt.  
Zo´n sluiting is definitief. De buis is na 
de cementstorting voorgoed onbruikbaar.  

Aardbevingen
Als het veld dicht is zijn de aardbevingen 
nog niet voorbij. Het Groningenveld is een 
erg groot veld, en in de ondergrond, op 3 
km diepte, zijn er nog grote drukverschil-
len. Bij de start van de winning was de 
druk ondergronds 350 bar, maar door de 
jarenlange gaswinning is die nu flink lager. 
Onder Loppersum, waar sinds 2015 niet 
meer gewonnen wordt, is de druk rond de 
90 bar. In de gebieden waar wel gewon-
nen wordt, met name in het zuidoosten, 
is de druk verder gedaald naar ongeveer 
50 bar. Het gas stroomt ondergronds van 
gebieden met hoge druk naar gebieden 
van lage druk. Dat heet drukvereffening. 
Doordat er ondergronds veel breuklijnen 
zijn blijven aardbevingen bij deze breuk-
lijnen mogelijk. Hoe lang dat proces 
nog doorgaat weet men niet. Sommige 
deskundigen denken dat het tientallen 
jaren kan duren, sommigen verwachten 
dat na een paar jaar het ergste voorbij is. 
De deskundigen zijn het er wel over eens 
dat de kans op aardbevingen (en daarmee 
ook de kans op zware aardbevingen) elk 
jaar minder wordt. De meeste en zwaarste 
aardbevingen worden in het gebied rond 
Loppersum verwacht, maar ook bij Froom-
bosch kan de bodem onrustig blijven.

Zolang er aardbevingen blijven kunnen 
huizen schade oplopen. Het IMG (Insti-
tuut Mijnbouwschade Groningen) heeft al 
aangegeven niet te gaan stoppen. Zolang 
er schades optreden zal het IMG ze afhan-
delen. 

Nazorg
De NAM is als mijnbouwonderneming 
verplicht het gesloten veld te monitoren 
ook na de sluiting. Het SodM (Staatstoe-
zicht op de Mijnen) heeft aangegeven hier 
kritisch op te gaan toezien. In het moni-
torings- en surveillanceplan van de NAM 
staat dat er in tien locaties drukmeters 
geplaatst zijn, die eenmaal in de drie jaar 
afgelezen worden.

Wat vindt de GBB?
De GBB is van mening dat een aparte 
staatssecretaris Mijnbouw gunstig voor 
Groningen kan uitpakken als de nieuwe 
staatssecretaris over de nodige dossier-
kennis beschikt en de drive heeft om op 
te komen voor Groningers. Toch zijn er 
ook een aantal zorgen: in het verleden 
zagen we dat wijzigingen altijd voor 
vertragingen zorgden, en dit is wel het 
laatste waar de Groningers nu op zitten 
te wachten! Het is daarnaast nog niet 
duidelijk of er extra geld beschikbaar 
is, maar alleen met extra geld kan op 
ruimhartige wijze de problematiek in 
Groningen aangepakt worden.

Wat vindt de GBB?
De GBB heeft onmiddellijk in een brief 
aan Hans Vijlbrief aangegeven dat 
-  alles in het werk moet worden gesteld 
om de winning op 3,9 te houden

-  het veld zo snel mogelijk geheel geslo-
ten moet worden

-  er tot die tijd zo min mogelijk gewon-
nen moet worden

-  Grijpskerk onder het wettelijk bewijs-
vermoeden moet worden gebracht 

In het daarop volgende gesprek met de 
staatssecretaris is deze inzet benadrukt.

Wat vindt de GBB?
Dit vindt de GBB onvoldoende. Omdat 
de drukvereffening de belangrijkste 
factor is voor de toekomstige seismi-
sche dreiging is intensieve monitoring 
van de gasdruk essentieel. Bovendien 
ontbreekt een meetpunt in het Lop-
persumgebied. Het Loppersumgebied 
heeft immers de hoogste druk, en de 
hoogste seismische dreiging. De GBB 
heeft dit ook bij het SodM aange-
kaart, en het SodM een brief gestuurd 
met andere veiligheidsissues die zij 
graag goed gemonitord wil hebben. 
Veel vragen staan volgens de GBB 
nog open, met name ook tijdens de 
waakvlamperiode. Wat gebeurt er dan 
in een ‘nood-breekt-wet’-situatie? Op 
welke locatie wordt dan gewonnen, wie 
besluit daarover?

Alle reden, volgens de GBB, om de 
waakvlamperiode zo kort mogelijk te 
houden, en het veld zo snel mogelijk 
definitief te sluiten.

Bron: NAM

Het einde van een gas put

Bron: NAM
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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.

Bij de waardedalingsregeling geldt 1 januari 2019 als peildatum. Het IMG laat nieuw 
onderzoek uitvoeren naar de waardedaling per 1 januari 2021.
Mogelijk leidt dit tot aangepaste percentages waardedaling. Houdt de website in de gaten 
en kijk voor meer informatie op www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling.

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).

IMG-Waardedaling-Fysieke-schade-spread-adv-580x380-2022.indd   1IMG-Waardedaling-Fysieke-schade-spread-adv-580x380-2022.indd   1 15-02-2022   10:3715-02-2022   10:37
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Steunpunten

schadedoormijnbouw.nl
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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 uur - 17:00 uur en donderdag 16:00 uur - 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 • Woensdagavond gesloten en 

donderdag geopend van 13:00 uur - 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 d’Olle Schoul, Valgeweg 7, Feerwerd • Open vrijdag 9:00 uur - 13:00 uur

Gemeente Noordenveld
15 De Brinkhof, Brink 1, Norg • Open woensdag 13:00 - 17:00 uur

In verband met de geldende COVID-19 

maatregelen is het tonen van een geldige 

QR-code op de meeste locaties verplicht’.
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Kenmerken Vergnes Expertise
•  Wij komen op voor uw belangen
•  Vakkundige schadeopname
•  Onafhankelijk
•  Objectieve bouwkundige ingenieurs
•  Ruime ervaring met mijnbouwschades
  (o.a. gaswinningsschade)

Mijnbouwschade?

Laat u bijstaan!

Wat kunnen we voor u betekenen?
•  Een contra-expertiserapport opstellen
•  Opstellen zienswijze / bezwaarschrift IMG
•  Begeleiding tijdens schade-opname IMG
•  Deskundige beoordeling van herstelwijze
•  Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
•  Een nulmeting uitvoeren

Wij zijn het regionale expertisebureau dat opkomt voor de  belangen van 
iedereen die getro�en 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.

                                                    U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen

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

Aangesloten bij 
de kamer van

EXPERTISE BV
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