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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.

Ecologie en biodiversiteit op een zonnepark
Er moet iets gebeuren: De noodzaak om de energietransitie te versnellen 
is hoog. Op dit moment wordt het steeds duidelijker dat onze energie-
voorziening de zwakke plek van Nederland is. Er moet snel, veel gebeuren 
om onszelf van een zonnige toekomst te verzekeren. 

Gaat dit ten koste van onze natuurlijke 
omgeving? Of kunnen we aan de omgeving 
juist extra meerwaarde geven? Dat willen 
we ontdekken in een grootschalig, vijfjarig 
onderzoek naar ecologie op een zonne-
park. In samenwerking met Rijksuniversi-
teit Groningen en provincie Groningen.  

AAN DE SLAG
We hoeven niemand hier te vertellen dat 
Groningen al een flinke geschiedenis heeft 
als het gaat om energiewinning. En die 
geschiedenis is niet altijd rooskleurig. We 
begrijpen dan ook maar al te goed dat bij-
voorbeeld een zonneproject als ‘niet weer 
hè’, kan worden ervaren. Toch moeten we 
door.

CREATIEF MET RUIMTE
We hebben een klein landoppervlak dat we 
optimaal willen benutten. Daarom moeten 
we in overleg met belanghebbenden, 

ruimte maken voor nieuwe energiekansen. 
Daarbij kijken we bij het ontwikkelen van 
zonneprojecten veel naar dubbelfuncties 
van de ruimte. Van een grote solar carport 
bij Lowlands, tot pilots met fruitteelt en 
overhangende panelen: creativiteit biedt 
veel oplossingen. 

Het zou zonde zijn om kansen voor het 
creëren van meerwaarde niet te benutten. 
Eén van de kansen voor dubbel ruimte-
gebruik is het creëren van ecologische 
meerwaarde. Zeker op intensief gebruikte 
agrarische percelen is al jaren het dalen 
van de insectenpopulatie (en daarmee ook 
andere plant- en diersoorten) een groot 
probleem.

GROOTSCHALIG ONDERZOEK
We weten dat een zonenpark een bijdrage 
levert aan een duurzame toekomst. En we 
weten dat een zonnepark impact heeft op 

de leefomgeving en ecologie. Ons stre-
ven is dat een zonne-installatie altijd een 
positieve bijdrage moet leveren aan de bio-
diversiteit en natuurlijke waarden van een 
gebied. Bovendien denken we dat dit met 
de juiste inpassing en toepassingen kan. 

Toch is het op dit moment nog een ver-
wachting, want er is nog bijna geen lang-
durig wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de inrichting van zonneparken en de 
ecologische situatie. We weten dat er nog 
veel grootschalige zonprojecten in Neder-
land gaan komen om onze klimaatdoelstel-
lingen te halen. Maar we weten nog niet 
op basis van onderzoek hoe we een park 
optimaliseren, zowel boven als onder de 
grond. Het gaat hierbij niet alleen om het 
ontwerp, maar ook om het beheer van het 
park. Daarom hebben we besloten om hier 
nu wetenschappelijk onderzoek naar te 
doen en dus zijn wij initiatiefnemer van dit 
grootschalig ecologisch onderzoek.

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen 
en Provincie Groningen maakt Solarfields 
een vijfjarig ecologisch onderzoek mo-
gelijk naar de effecten van verschillende 
inrichtingen van zonneparken op verschil-
lende planten, vogels, zoogdieren, insecten 
en bodems in de Provincie Groningen. 
Hiervoor zullen meerdere zonneparken 
gemonitord worden en zullen de onder-
zoeksresultaten openbaar gepubliceerd 
worden.

DE TOEKOMST
Om klimaatverandering tegen te gaan, is 
het belangrijk om energie op een duurza-
me manier op te wekken. Zonne-energie 
kan hier een belangrijke rol in spelen, maar 
de effecten voor de natuur zijn groten-
deels onbekend. Vormen zonneparken 
een bedreiging voor de diersoorten die nu 
in het agrarisch gebied voorkomen, zoals 
akkervogels, of biedt het juist kansen voor 
versterking van het leefgebied? Dit onder-
zoek moet antwoord geven op deze vraag.

Zo komen we stapsgewijs – en hopelijk zo 
snel mogelijk – bij een duurzame energie-
voorziening. Een energievoorziening die 
niet ten koste gaat van de omgeving, maar 
die dankzij onderzoek, zelfs meervoudig 
kan bijdragen aan de omgeving. 

Wil je meer weten? Neem dan online een 
kijkje voor het laatste nieuws.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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Van de redactie
 
Respect voor Groningen! - zo klonk het tijdens de laatste fakkeltocht. Groningen was weer 
in het nieuws. Het respect kwam, maar niet voor lang. Groningen bleef in het nieuws, niet 
op de manier zoals je zou willen. De oorlog in Oekraïne werd aanleiding voor de oproep om 
de gaskraan open te houden en het resterende gas op te pompen. Gevoed door meningen 
van experts - vaak met een Shell verleden - en sommige politici. Dat doet pijn.

Wat misschien nog meer pijn doet, is dat er 
steeds weer verwezen wordt naar een enquête 
onder Groningers die in meerderheid bereid 
zouden zijn de gaskraan open te houden. Met 
dank aan ‘ons’ Dagblad van het Noorden. 
Een aan alle kanten rammelende enquête. Zo 
ontstond een veenbrand, waarbij de uitslag 
telkens weer als alibi gebruikt wordt voor het 
pleidooi om het gas uit Groningen te blijven 
gebruiken.
Wat nog meer steekt, is dat het Dagblad tot op 
de dag van vandaag weigert hiervoor rekenschap 
af te leggen. Ook een gesprek hierover met de 
GBB gaat ze uit de weg.
Dat staat in scherp contrast met het spitwerk 
van journalisten (ook van het Dagblad) met 
onthullingen over het doelbewust extra winnen 
van gas na de beving van Huizinge en de 
verraderlijke rol daarin van NAM, Shell en een 
hoge ambtenaar van het ministerie.
Tot nu toe houdt staatssecretaris Mijnbouw, 
Hans Vijlbrief, de rug recht. Onze veiligheid is 
immers in het geding. Ook nu: Tom Postmes 
van de Rijksuniversiteit Groningen liet op 
basis van onderzoek weten dat mogelijk 
jaarlijks 16(!) mensen zijn overleden aan de 
gevolgen van stress door de bevingen en de 
schadeafhandeling. Weliswaar is tot nu toe 
nog niemand omgekomen door een balk op zijn 
hoofd, maar misschien is dit wel veel erger.

En voor al diegenen die een mening hebben 
over de gaswinning en de gevolgen daarvan: 
hang deze uitspraak van Theodor Kockelkoren 
(SodM) boven je bed: “Een hoge gasprijs kun je 
compenseren, een onveilige situatie niet”.

Deze krant? Een greep uit de inhoud:
We staan stil bij de voornemens van de nieuwe 
coalities in de gemeenten. Hopelijk gaan 
gemeenten nu eindelijk doen wat ze altijd al 
hadden moeten doen: besturen.
Dat zoiets niet vanzelf gaat, zeker als je de 
gedupeerde bewoner het stuur in handen 
wilt geven, blijkt uit het onderzoek van het 
Kennisplatform Leefomgeving én uit de reacties 
van NCG en IMG daarop. Het verhaal van Krewerd 
laat zien hoeveel bloed, zweet en tranen dat kost 
naast incasserings- en doorzettingsvermogen. 
En dat er maar één cruciale factor de doorslag 
geeft: de bewoner zelf.
Pieter Bouwman en Gretha Medema vertellen wat 
het met hen doet als dat niet goed gaat.
We blikken terug op de activiteiten van de GBB in 
het afgelopen jaar. Er zijn columns en…we halen 
een aantal reacties rond Breien voor Groningen 
terug: want een warme deken hebben we nodig.

Veel ‘leesplezier’. 
En tot slot zijn we van mening dat de Mijnraad 
moet worden opgeheven.

De waarheid boven tafel…?
Eind juni zijn de openbare verhoren van de parlementaire 
enquêtecommissie Gaswinning Groningen begonnen. Na 
meer dan een jaar voorbereiding, documenten verzamelen en 
besloten verhoren kunnen we nu de hoofdrolspelers in het 
gasdossier horen en zien. Jarenlang hebben we als GBB voor 
een parlementaire enquête gepleit om de waarheid boven 
tafel te krijgen. Waarom alle geheimzinnigheid over de relatie 
tussen Rijk en Olies? Wie had de hand in de verhoging van 
de gaswinning na de beving van Huizinge? Waarom was veilig-
heid tot 2015 geen issue boven het dichtstbevolkte gasveld 

ter wereld? Waarom verlopen schadeaanpak en versterking zo moeizaam? Het eindrapport van 
de commissie zal volgend jaar het geleden onrecht, de miskenning en het leed niet teniet doen, 
maar we verwachten wel erkenning.

Daarmee zullen niet alle problemen opgelost zijn. De overheid is niet in staat een crisisaanpak 
op te tuigen. De toeslagenramp – affaire is te zacht uitgedrukt – laat dat ook zien. Niet alleen 
houden we voorlopig schade, versterking, bureaucratie, traagheid en daaruit voortvloeiende 
spanningen, maar worden we telkens opgeschrikt door de dreiging dat de gaskraan verder open 
moet. De geopolitieke situatie brengt deskundigen tot aan het officiële adviesorgaan van de 
regering, de Mijnraad, er toe het verder opendraaien van de Groninger gaskraan te bepleiten, 
‘… mits de Groningers ruimhartig gecompenseerd worden voor schade’. Nog los van slechte 
ervaringen met ruimhartige compensatie, compensatie is niet het punt. Onveiligheid kùn je niet 
compenseren met een zak geld! Met een Maserati op de oprit slaap je niet rustiger in je onveili-
ge huis! Als je dat niet beseft dan ben je ofwel niet deskundig of heb je een volkomen gebrek 
aan empathie.

Staatstoezicht op de Mijnen reageerde gelukkig prompt op dergelijke uitlatingen en stelde 
duidelijk: ‘Gaswinning in Groningen kan niet op een veilige manier en daarom moet de kraan 
dicht’. En sinds staatssecretaris Vijlbrief de contouren van zijn beleid schetste in zijn eerste 
Kamerbrief in februari is hij consequent in zijn uitlatingen. Dat is bemoedigend, maar we zullen 
zeker ook zijn advies volgen dat hij op 9 juni gaf in Garrelsweer: ‘Geloof geen woord van wat 
hier vanavond is gezegd. Uiteindelijk moet u ons afrekenen op resultaten en niet op beloftes.’

Coert Fossen
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: oktober 2022

een vuist maken!
Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!

Voor E10,- per kalenderjaar ben  
je lid van de Groninger Bodem 
Beweging. De nota wordt thuis-
gestuurd, bij voorkeur via e-mail. 
Het lidmaatschap eindigt per 
direct bij schriftelijke wederop-
zegging. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

w w w . g r o n i n g e r - b o d e m - b e w e g i n g . n l

Colofon
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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.  

 

Uithuizen

Middelstum
Loppersum

Eenrum

Norg

Appingedam

Roden

Baflo

Ten Boer

WinschotenHoogezand
Scheemda

Veendam Oude Pekela

Midwolda

Wagenborgen

Noordbroek

Muntendam

Slochteren

W a d d e n z e e

Dokkum

Eelde-
Paterswolde

Zuidhorn

Burgum

Leek

Damwoude

Stadskanaal
Gorredijk

Haren

Musselkanaal

Gieten

Ter Apel

Winsum

Oosterwolde

Delfzijl

Beilen

Surhuisterveen

Buitenpost

Rolde

Beetsterzwaag

Kollum

Assen

Drachten

Emden

Groningen

DokkumDokkumDokkumDokkum

BurgumBurgumBurgum

Damwoude

SurhuisterveenSurhuisterveenSurhuisterveenSurhuisterveenSurhuisterveenSurhuisterveen

BuitenpostBuitenpostBuitenpostBuitenpostBuitenpostBuitenpost

BeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaagBeetsterzwaag

KollumKollumKollumKollum

DrachtenDrachtenDrachtenDrachtenDrachtenDrachtenDrachtenDrachten

EmdenEmden

Zuidlaren

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.

Aard-
bevings-
schade?

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

DENK BENK

Groningse gastvrijheid & 
sfeervol genieten

KWALITEIT ENPERSOONLIJKE TOUCH7 DAGEN PER WEEK!63 premium
hotelkamers 
Meerdere zalen voor
events
Heerlijk ruim terras
Culinair genieten
Verrassend luxe SPA
7 luxe long stay
appartementen

www.hotelspoorzichtspa.nl
Molenweg 11

9919 AE Loppersum
0596 571 592

info@hotelspoorzichtspa.nl
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Gaan gemeenten (eindelijk) besturen?
Kunnen onze gemeentebestuurders de 
komende vier jaar eindelijk het verschil 
maken?

Zoekgeraakt vertrouwen
Tien jaar geleden schudde Huizinge ieder-
een wakker. Maar niet wakker genoeg. Ook 
al trokken overheden het repareren van de 
schade en de versterking van onveilige huizen 
naar zich toe, het leed is nu, tien jaar later, 
nog steeds niet geleden. Zo is het vertrouwen 
in de overheid zoek geraakt. Dat had niet 
gehoeven. Toen de NAM opzij werd gezet en 
‘de overheid’ aan het stuur kwam, gloorde 
er hoop. Het zou nu beter gaan. Helaas, Den 
Haag, de provincie, de gemeenten blijken tot 
op de dag van vandaag onmachtig om deze 
‘crisis in slow motion’ het hoofd te bieden. 
Een crisis die ze bovendien samen met de 
NAM hebben veroorzaakt. Ondertussen worden 
gedupeerde bewoners met mooie woorden als 
‘de inwoner centraal’ steeds minder gehoord; 
zij hebben weinig tot niets in te brengen als 
het gaat om hun eigen huis dat buiten hun 
schuld beschadigd en onveilig is. Wat gaan de 
nieuwe gemeentebesturen hieraan doen?

‘Ons’ gemeentebestuur
Elke vier jaar kiezen we wie ons vertegenwoor-
digt in de gemeenteraad. De burgemeester en 
de wethouders voeren het beleid uit binnen 
de kaders die de gemeenteraad meegeeft. De 
raad controleert of dat goed genoeg gebeurt. 
Én: gemeenteraadsleden zijn en blijven ook 
volksvertegenwoordiger. Als het niet goed 
gaat met het herstellen van schade of met 
de versterking kun je bij hen aankloppen. De 
gemeente is de directe opdrachtgever voor 
de NCG en zit dus direct aan het stuur van de 
versterkingsoperatie. Voor de schadeafhande-
ling ligt dat - hoe verzin je het? - weer anders. 
Het IMG is onafhankelijk en doet wat het wil 
binnen de kaders die het meekrijgt vanuit Den 
Haag. Nu de verkiezingsdampen zijn opgetrok-
ken zoeken we een antwoord op de vraag hoe 
de komende vier jaar onze gemeentebestuur-
ders eindelijk het verschil gaan maken.

Verkiezingen
Wat voor hoop viel er uit de verkiezingspro-

gramma’s te putten? Als we onze politieke 
sneltest gaswinningsschade (zie vorige editie) 
zouden toepassen op alle verkiezingsprogram-
ma’s, dan is de oogst heel erg mager. Soms 
bijna niets, iets vaker de ‘bekende’ uitspraken 
als ‘de gaskraan dicht’, ‘het moet sneller en 
beter’, ‘beloftes moeten worden nagekomen’. 
Een paar citaten:  
“Versterking en het gasloos maken van 

woningen moet hand in hand gaan met het 

opknappen van dorpen” (Gemeentebelangen 

Het Hogeland).

“De gemeente moet zichtbaar en voelbaar 

achter de getroffen inwoners blijven staan” 

(GroenLinks Het Hogeland).

“Alle mijnbouwschade door gas- en zoutwinning 

en bodemdaling door menselijk handelen moet 

worden vergoed door de veroorzaker en/of het 

ministerie van Economische Zaken” (Gemeen-

tebelangen Midden-Groningen). 

“Vergoeding van schade veroorzaakt door de 

gestapelde mijnbouw” (Partij voor het Noorden 

Oldambt).

“Er moet een crisisaanpak voor Groningen 

komen” (SP Groningen Stad).

“De gemeente moet haar bestuurlijke gewicht 

in de schaal leggen om tot meer eenvoud en 

snellere uitvoering van de gedane beloftes te 

komen” (GroenLinks Groningen Stad).

Het blijft verbazingwekkend hoe weinig er te 
halen is uit de meeste verkiezingsprogram-
ma’s. Laat staan dat je concrete ideeën vindt 
over hoe het anders moet en kan. De meeste 
urgentie spreekt uit de programma’s van de 
SP (zie boven) en die van de Partij voor de 
Dieren (Groningen Stad): “De gemeente roept 
de noodtoestand uit vanwege de gevolgen van 
de mijnbouwschade door gaswinning en de 
daardoor ontstane aardbevingen in de regio.” 
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen was met 51,9% iets beter dan in 2018 
(50,3%). Maar in 1978 was die nog 79%… 
Lokale partijen winnen fors in Het Hogeland 
en in Midden-Groningen. Behalve in Groningen 
Stad leveren de landelijke partijen in.

Naar een nieuw gemeentebestuur
Dan begint de zoektocht naar een nieuw 
gemeentebestuur: wie doet het met wie (de 

coalitie) en met welk bestuursprogramma (de 
kaders voor burgemeester en wethouders). 
In alle vier gemeenten zijn die programma’s 
inmiddels bekend inclusief de bijbehorende 
wethouders. De titels lijken erg op elkaar: 
‘Samen bouwen’ (Het Hogeland), ‘Samen aan 
de slag!’ (Midden-Groningen) en ‘Zaaien en 
oogsten’ (Oldambt). Eemsdelta had al eerder 
na vervroegde verkiezingen vanwege de her-
indeling het voorbeeld gegeven met ‘Samen 
werken aan onze toekomst’. Groningen Stad 
doet het op zijn stads: 'Het begint in Groningen 
- Voor wat echt van waarde is'

We schetsen kort hoe het in de verschillende 
gemeenten is gegaan.
In Het Hogeland trekken de winnaar van de 
verkiezingen, Gemeentebelangen en de PvdA 
de kar met als resultaat dat zij samen met 
GroenLinks en VVD het nieuwe gemeentebe-
stuur gaan vormen. Met een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen waarbij zij partijen en inwoners 
oproepen om het samen uit te werken. 
De grote winnaar in Midden-Groningen, Markus 
Ploeger van Gemeentebelangen, pakt het 
anders aan. Hij zet in op een raadsakkoord: 
een stuk of vijf grote thema’s waarbij de raad 
het voortouw neemt in samenspraak met 
bewoners. Op 14 april konden bewoners 
aangeven welke thema’s voor hen belangrijk 
zijn. Zo kwamen grote en kleine onderwerpen 
langs als energie, huisvesting, participatie en 
ouderenvoorzieningen. Dit wordt de komende 
tijd verder uitgewerkt. Half mei is ook hier 
de coalitie rond: GemeenteBelangen en de 
andere grote winnaar de Boer & Burger Partij 
Midden-Groningen, samen met CDA en VVD 
leveren vijf wethouders.
De verkiezingsuitslag in Oldambt levert een 
lappendeken van twaalf partijen op. Toch 
lukt het ook daar om een coalitie te vormen 
van PvdA, Partij voor het Noorden, VVD en 
Gemeentebelangen - in de raad de kleinst 
mogelijke meerderheid.
Groningen Stad doet het met een links college 
met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij 
voor de Dieren en SP .

De goede voornemens
Wat kun je als inwoner nu verwachten? Opval-

lend is in ieder geval dat de teksten over de 
mijnbouwschade heel wat steviger zijn dan in de 
eerdere verkiezingsprogramma’s was te lezen.
Een bloemlezing:
Het Hogeland - “Versterking en dorpsvernieu-
wing zo opzetten en vormgeven dat het een 
brede bijdrage levert aan de leefbaarheid van 
het dorp” en “Geen extra gaswinning, ook niet 
als gevolg van de oorlog in Oekraïne”. 
Midden-Groningen - “Wij willen dat de verster-
king nu volgens plan wordt uitgevoerd, schade 
op tijd wordt afgehandeld en de gaswinning 
stopt in 2023. We ondersteunen de integrale 
dorpsplannen van Steendam en Tjuchem. Wij 
willen een einde maken aan vertraging, bureau-
cratie en overbodige regelgeving”. Verder stevi-
ge taal over NCG en IMG als “verlengstuk van 
de Haagse ambtenarij”, “Bewoners centraal en 
niet de organisaties” en “Afspraken gericht op 
het oplossen van een probleem of opgave in 
plaats van budgetgestuurde afspraken”. Ook 
wordt verwezen naar het door de raad omarm-
de Sociaal Handvest dat de inwoner centraal 
stelt. En de zoutwinning moet stoppen.
Oldambt - “De problematiek met het bewijsver-
moeden blijven we voorleggen aan de Staats-
secretaris Mijnbouw en aan het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen om hen te bewegen 
tot actie over te gaan”. En “Aandacht voor de 
problematiek van gestapelde mijnbouw, de 
funderingsproblematiek en de bodemdalings-
problematiek”. 
Groningen Stad belooft geen wonderen, maar 
schrijft wel dit: “Inwoners die schade heb-
ben door mijnbouw en aardbevingen, wiens 
huis versterkt moet worden of wiens dorp 
vernieuwd zal worden, verdienen een lokale 
overheid die pal voor ze staat. Het is aan ons 
om naar onze inwoners te luisteren en ze bij 
te staan. Er is jarenlang aan Groningen ver-
diend. Het is dus niet meer dan normaal dat 
de gaswinning zoals beloofd zo snel mogelijk 
wordt beëindigd én schadeafhandeling en 
versterking rechtvaardig verlopen”.

Tussen droom en daad
Gaan gemeentebesturen (eindelijk) het ver-
schil maken?
Betrekken ze van het begin af aan bewoners 
bij de aanpak van hun beschadigde of onvei-
lige woningen? Gaan zij verscheurde dorpen, 
wijken en straten nu als geheel aanpakken? 
Worden beloftes nu eindelijk ingelost?
Schieten bewoners er echt iets mee op?
Want papier is geduldig en de praktijk is o zo 
weerbarstig: tussen droom en daad staan al 
heel lang wetten en praktische bezwaren.
Gloort er licht met de door staatssecretaris 
Vijlbrief omarmde dorpenaanpak in Garrels-
weer, Zeerijp, Wirdum en Leermens? 
Jammer dat de dorpen het ook nu weer uit de 
krant moesten lezen. En dat ‘eigen kracht’ ini-
tiatieven als Steendam/Tjuchem en Krewerd 
blijkbaar niet als voorbeeld voor een dorpen-
aanpak gelden. 

Dus bewoners: verenigt u! Trek de nieuw geko-
zen raadsleden net zo lang aan hun jas dat er 
óf scheuren in komen óf dat er echt iets gaat 
veranderen.

de verkiezingen
de versterkingsopgave

nu komt alles goed?
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Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden beslist  
dat de NAM (verder) moet worden vervolgd
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 
het openbaar ministerie (OM) op 22 mei 
opdracht gegeven tot verdere strafrechtelij-
ke vervolging van de NAM. In maart 2021 
maakte het OM kenbaar af te willen zien 
van de verdere vervolging. Dat verzoek is op 
22 mei door het gerechtshof (gedeeltelijk) 
afgewezen. In de uitspraak overweegt het 
hof onder andere:  

‘Ten aanzien van beklaagde (NAM) is de ver-

denking gerezen dat zij een ernstig strafbaar 

feit heeft begaan. Deze verdenking rechtvaar-

digt in beginsel dat beklaagde zich daarvoor 

tegenover de strafrechter verantwoordt. De 

omstandigheid dat inmiddels ná de periode 

waarop de verdenking ziet tot gewijzigde 

politieke inzichten is gekomen ten aanzien 

van de gaswinning laat dit onverlet, nog 

daargelaten dat het volledig afbouwen van 

de gaswinning slechts een voornemen is dat 

tot nu toe niet is gerealiseerd.’

Wat ging hieraan vooraf?
Al in 2015 doet advocaat Gerard Spong 
namens de GBB aangifte tegen de NAM. 
De GBB is namelijk van mening dat de NAM 
moedwillig mensenlevens in gevaar bracht 
door het ophogen en continueren van de 
gaswinning in de periode tot 2015. De NAM 

was zich bewust van de gevaarlijke effec-
ten van de gaswinning op de huizen in het 
bevingsgebied. Tóch werd de gaswinning 
niet teruggebracht, maar zelfs onvermin-
derd voortgezet. De aangifte wordt in eerste 
instantie afgewezen door het OM, maar na 
een ‘artikel 12’ procedure besluit het ge-
rechtshof in april 2017 dat het OM de NAM 
tóch moet vervolgen.

Wat volgt is een strafrechtelijk onderzoek 
van jaren. In maart 2021 deelt het OM haar 
besluit mee aan het Gerechtshof. Het OM 
komt dan tot de conclusie dat de NAM geen 
strafbaar feit heeft gepleegd, en dient een 
‘bewilligingsverzoek’ in. Hierin verzoekt het 
OM af te zien van strafrechtelijke vervolging 
van de NAM bij het gerechtshof. Dit verzoek 
is nu gedeeltelijk afgewezen door het Hof. 

Hoe nu verder? 
Het OM is door het gerechtshof verplicht 
om één casus binnen het strafrechtelijk 

onderzoeksdossier verder te onderzoeken 
op te duchten levensgevaar. De casus lijkt 
hiervoor ernstig genoeg, maar er ontbreekt 
nog relevante informatie in het dossier. 

Wanneer er daadwerkelijk te duchten levens-
gevaar binnen deze casus is vastgesteld 
dan kan de NAM op dit punt strafrechtelijk 
worden vervolgd. Als het OM voldoende 
kan onderbouwen dat dit níet het geval is 
geweest, dan kan zij nogmaals een bewilli-
gingsverzoek indienen. Op dit moment wordt 
er aanvullende informatie verzameld om tot 
een beslissing te komen.  
 
De GBB is in beraad met advocaten Emile 
van Reydt en Gerard Spong om voor nu de 
juiste strategie te bepalen. Op dit moment 
zijn we meer casussen aan het verzamelen 
waarbij sprake is geweest van te duchten 
levensgevaar. 

We zetten de ‘juridische strijd’ voort en 
we houden jullie hierover natuurlijk op de 
hoogte! Wil je ons hierbij steunen? Kijk dan 
op www.rechtvoorgroningen.nldie  gasregentendie  laten het  af wetensteeds  meer  en steeds  weer 

Steun Recht voor Groningen

Met jouw donatie kunnen gedupeerden in 
Groningen beter voor hun rechten vech-
ten! Steun daarom Recht voor Groningen. 

Doneer via de website:
www.rechtvoorgroningen.nl of stort recht-
streeks een gift op: NL 32 RABO 0309 
0818 31 t.n.v. “Recht voor Groningen”. 
Recht voor Groningen heeft een ANBI-sta-
tus; giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Bewijsvermoeden
Wie ooit een zienswijze heeft ingediend of een procedure via de bestuursrechter 
voerde tegen een IMG-besluit, kent ongetwijfeld de term ‘wettelijk bewijsvermoeden.’ 
De ‘Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen’ is op 1 januari 2017 van kracht 
geworden. De regeling dat alle procedures via de bestuursrechter lopen, is door 
minister Wiebes afgekondigd bij instelling van de TCMG (later IMG) en overname van 
de schadeafhandeling door de Staat, per 30 januari 2018. Op beide zaken is en wordt 
nog steeds gemengd gereageerd. En terecht. Want de praktijk wijst inmiddels uit dat 
er precies uitkomt wat door critici al werd voorspeld: het IMG krijgt (bijna) altijd ge-
lijk. Niet om inhoudelijke redenen, maar om procedurele redenen. En kwaad worden 
op de rechter heeft geen zin. Die handelt ‘naar de wet,’ zoals dat heet.

400 mensen
Bij het IMG werken op de afdeling ‘Juridi-
sche Zaken’ 400 mensen (DvhN, 9 april 
2022) om samen met ‘experts’ het ‘bewijs-
vermoeden’ op voorhand onderuit te halen. 
We willen hier graag een poging doen om 
onze lezers te wapenen tegen de overmacht. 
Geen garantie dat het helpt. Want de ‘rech-
ter’ toetst alleen maar of het IMG ‘op basis 
van de aangeleverde rapporten in gerede tot 
zijn beslissing had kunnen komen.’ 
Vele gefrustreerde eigenaren die meenden 
terecht een schadeclaim in te dienen, ko-
men daarmee van een koude kermis thuis. 
Zelfs de advocaten van mensen die een 
beroep doen op hun rechtsbijstandsverzeke-
ring raken er door van slag. 
Waar gaat het in de wet om? De wet bestaat 
uit een wijzigingen van bestaande wetten, 
speciaal voor de situatie in Groningen. 
Cruciaal is het toegevoegde artikel in het 
Burgerlijk Wetboek:

Artikel 177a

1. Bij fysieke schade aan gebouwen en 

werken, die naar haar aard redelij-

kerwijs schade door beweging van de 

bodem als gevolg van de aanleg of de 

exploitatie van een mijnbouwwerk ten 

behoeve van het winnen van gas uit het 

Groningenveld zou kunnen zijn, wordt 

vermoed dat die schade veroorzaakt is 

door de aanleg of de exploitatie van dat 

mijnbouwwerk.

2. De benadeelde kan zich slechts be-

roepen op het vermoeden, bedoeld in 

het eerste lid, indien hij de exploitant, 

bedoeld in artikel 177, op diens verzoek 

de relevante bescheiden betreffende het 

gebouw of werk ter inzage geeft indien 

hij daarover beschikt, en de exploitant 

genoegzaam gelegenheid geeft de scha-

de te onderzoeken.

En daarin zit precies de angel. 
Maar ook de kans:
‘beweging van de bodem als gevolg van …..’
In de schadeclaim staat de inwoner van Gro-
ningen ogenschijnlijk op voorsprong. Immers 
het IMG moet aantonen, dat de schade niet 
het gevolg is van bodembeweging. En daar 
gebruiken ze die ‘experts’ en een juridische 
afdeling van 400 mensen voor!

Bezwaarprocedure
Voor de bepaling van de ‘schade door mijn-
bouw’ zijn door het IMG ‘experts’ ingehuurd. 
Deze experts komen uit het hele land. Als 
het IMG u niet afkoopt met een vast bedrag, 
dan neemt zo’n expert de schade op en 
doet daarvan verslag aan het IMG. Het IMG 
bepaalt of uw schadeclaim wordt toegekend. 
Tegen een besluit van het IMG kunt u een 
zienswijze indienen/bezwaar aantekenen. 

Wordt dit bezwaar afgewezen, dan staat de 
weg naar de bestuursrechter open. 

In de meeste gevallen kijkt de rechter alleen 
maar naar de procedure: heeft het IMG, op 
grond van het rapport van de expert, het bij-
behorende besluit genomen en is dat rapport 
op de juiste wijze aangeleverd. De rechter 
oordeelt dus niet of de beslissing juist is, 
alleen of het IMG ‘redelijkerwijs en aanvaard-
baar’ tot het besluit heeft kunnen komen.
De argumenten om uw schadeclaim af te 
wijzen zijn meestal dezelfde:
verzakking, slechte fundering, achterstallig 
onderhoud, verander(en)d grondwaterpeil, 
verkeerd gebruik, etc.

Van onze kant geven we graag een aantal 
handvatten om u voor te bereiden. Bewijs-
materiaal is vaak op internet – o.a. site van 
de NAM – te vinden.
Ga eerst na hoe lang uw huis al schadevrij 
bestaat, voordat u schade constateerde.
Bepaal zo goed mogelijk het ontstaan van 
de schade of het tijdstip waarop u de scha-
de constateerde. Geef aan dat de schade 
aardbeving-gerelateerd, liefst met datum. 

En kunt u die directe aanleiding niet vinden, 
vraag u dan af, waardoor die schade kan zijn 
ontstaan. Schade kan ook nog ontstaan ver 
nadat een aardbeving heeft plaatsgevonden. 

Bodemdaling
Onderzoek hoever onder uw woning de 
bodem is gedaald:

Wat het grondwaterpeil betreft: 

https://www.noorderzijlvest.nl/grondwater 
en download de folder.

Op deze site van Noorderzijlvest staat ook 
heldere uitleg over de verantwoordelijkheid.

Tips
Een paar tips, die we hopelijk de komende 
maanden weten aan te vullen:

-  Zorg in uw bezwaar/zienswijze altijd voor 
onderbouwing; de bewering “nooit eerder 
schade en nu na deze aardbeving plotse-
ling wel…” is niet voldoende

-  Probeer per argument het rapport van de 
expert onderuit te halen:
• De wijze waarop uw woning is onder-

zocht
• De deskundigheid van de ‘expert’ 

(hij kan nooit op alle terreinen even 
deskundig zijn)

• Het gesprek (maak een verslag) 
tijdens het onderzoek

• Schade door mijnbouw kan ontstaan 
door aardbevingen, bodemdaling, ver-
anderende waterhuishouding, (onder)
grondverschuiving, etc en soms pas 
na verloop van tijd

• Bekijk de beweringen in het rapport 
één voor één kritisch 

• Kijk op de websitesites (NAM, KNMI, 
fluxenergy, seismischekrachten, etc.) 
naar aanknopingspunten voor uw 
specifieke geval

• Laat eventueel de mensen van de 
Stichting Stut-en-Steun u hierbij 
helpen: 

• https://www.stutensteun.nl/
• Wijs uw advocaat op onze redenering 

en op de aangegeven bronnen
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gemeenten aan zet
in  een ‘n ieuwe’ regierol
de boer  p loegde voort…

Geef bewoners weer perspectief
Jaar in jaar uit is er beloofd de bewoner meer centraal te stellen bij schadeherstel en 
versterking. De praktijk is een andere. Tegen die achtergrond vroeg het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Kennisplatform Leefbaar 
en Kansrijk Groningen om een onderzoek. Hoe wordt het bewonersperspectief op dit 
moment betrokken in de versterking en hoe kan dat beter? De onderzoekers van het 
Kennisplatform spraken met verschillende betrokkenen, organiseerden een Experti-
seLab en schreven een advies. We lazen de eindrapportage ‘Perspectief van bewo-
ners in de versterking’ en we spraken met één van de auteurs Nienke Busscher.

De analyse
Er valt veel te verbeteren aan de positie van 
bewoners en maatschappelijke organisaties. 
Zowel bij individuele versterkingstrajecten als 
bij gebiedsgerichte aanpakken van dorpen of 
wijken en ook bij het maken van beleid en re-
gels rond versterking en toekomstperspectief.
Uit het onderzoek blijkt dat er veel steun is 
voor het verbeteren van participatie op deze 
drie niveaus, maar er zijn flinke beren op de 
weg ernaar toe. Verbetering van de participa-
tie is in de huidige omstandigheden moeilijk, 
zo niet onmogelijk door het gebrek aan ver-
trouwen. Dit terwijl participatie geen gunst is, 
maar een wettelijk recht van inwoners als het 
gaat om beslissingen over hun eigen woning. 
Snelheid, kwaliteit én de financiële kaders 
zijn onverenigbaar voor een goede uitvoering 
en laten ook weinig ruimte voor participatie.

Er is veel oud zeer. Maatschappelijke 
organisaties worden steeds minder of niet 
betrokken bij regelingen en akkoorden.
Het rapport vat samen: Gebroken beloftes, 
de lange duur, de ongelijkheid die ontstaat 
maken het wantrouwen groot. Herstel van 
vertrouwen zou in iedere aanpak centraal 
moeten staan. Er komt pas ruimte voor par-
ticipatie als mensen zich erkend en gehoord 
voelen en als beloftes worden nagekomen. 
Én als je het herstel verbindt aan een 
leefbare woonomgeving, want daar zijn veel 
bewoners warm voor te krijgen.
Nienke Busscher: “De puzzel is hoe je 
bewoners ontzorgt, terwijl je ze tegelijkertijd 
zeggenschap en inspraak geeft. Gezien de 
druk vanuit Den Haag om snelheid te maken 
lijkt dit een lastige opgave”.

Aanbevelingen
Het onderzoek geeft aanleiding tot verschil-
lende aanbevelingen en inzichten. Participa-
tie van inwoners en maatschappelijke orga-
nisaties in het versterkingsproces moet veel 
beter. Zo niet, dan zullen bewoners afhaken, 
dan zullen zij zich steeds verder afkeren van 

hun lokale bestuur en wordt de leefbaarheid 
onherstelbaar aangetast.
• Verbeteren van de participatie kan door 

je met z’n allen te richten op toekomst-
bestendige woningen en een toekomst-
bestendige wijk. Of je nu NCG bent, IMG, 
gemeente of bewoner.

• De gebiedsgerichte aanpak kan kansen 
genereren voor bewoners en hun leefom-
geving.

• Belangrijke voorwaarden zijn een duidelij-
ke rolverdeling en heldere afspraken die 
tot het eind toe worden gehanteerd.

• Maak het voor bewoners behapbaar, bij-
voorbeeld door voor hen ondersteuning bij 
het beheer van budgetten te regelen.

• Geef professionals die direct contact heb-
ben met bewoners de ruimte en breng ze 
in positie om te doen wat nodig is.

Nienke Busscher: “Het verruimen van het 
mandaat van bewonersbegeleiders gaat 
mogelijk heel erg helpen. Zij zien en weten 
veel als het gaat om wat bewoners nodig 
hebben. Er kan in een organisatie als de 
NCG veel beter geluisterd worden naar de 
mensen in de uitvoering. Geef hen de ruimte 
om maatwerk te bieden en initiatieven van 
bewoners te ondersteunen.”

Het ExpertiseLab
Tegelijk boog een tiental externe experts van 
uiteenlopende pluimage zich over de vraag 
hoe de participatie te verbeteren.  
De belangrijkste aanbevelingen zijn: wees 
bereid om de huidige systeemwereld los te 
laten en ontwerp die opnieuw samen met 
bewoners. 
Centraal moet staan de bewoner als regis-
seur van zijn eigen woonsituatie, zeker ook 
als het gaat om het collectieve welzijn van 
Groningen. 
Bouw voort op, maak de verbinding met het 
sociale kapitaal, de rijke cultuurhistorie en 
de verhalen van Groningen. Pas dan krijgt 
het Nationaal Programma Groningen ook de 
juiste inbedding om betekenisvol voor elke 
Groninger te zijn.

Daarnaast worden een aantal concrete acties 
voorgesteld als ‘experimenteer met het bun-
delen van de aanpak van schade, versterking 
en toekomstperspectief’. En ‘heb aandacht 
voor het wantrouwen en verdriet en ontwerp 
samen met experts en bewoners een proces 
dat bijdraagt aan herstel en heling’. En ‘toets 
samen met bewoners de NCG-werkwijze aan 
de voorwaarde dat de bewoner de regie heeft 
en beslist over zijn directe leefomgeving’.

Kansen
Nienke Busscher gaf nog een verdere inkleu-
ring van het advies. “Ik zie steeds meer pro-
fessionals die last krijgen van het systeem 
waarin ze werken, terwijl zij zich met hart en 
ziel inzetten. 

Wat echt nodig is, is het inbouwen van tijd 
voor reflectie. Al het beleid dat nu wordt 
uitgevoerd - het Bestuursakkoord, de ver-
schillende pilots - is onder enorme druk en 
in haast gemaakt, waardoor het perspectief 
van bewoners veel te weinig is meegenomen. 
Binnen de NCG hebben professionals bijvoor-
beeld ook veel te weinig momenten om stil 
te staan bij wat ze doen, om van elkaar te 
leren en om samen te kijken hoe het anders 
kan. De fysieke werkelijkheid wordt nu vaak 
voorop gesteld in het beleid, maar het gaat 
om mensen, die verder willen met hun leven. 
Het is van belang om transparant te zijn naar 
bewoners over wat zij kunnen verwachten 
tijdens de versterking van hun huis en dorp. 
Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
randvoorwaarden hetzelfde blijven tijdens dit 
proces. In de algehele operatie mist een ge-
zaghebbende persoon met mandaat, overzicht 
en een onafhankelijke positie. Iemand die zich 
inzet voor de rechten van bewoners en die 
de verschillende facetten zoals leefbaarheid, 
veiligheid en toekomstperspectief verbindt”.

Hoe verder
In maart is het advies door staatssecretaris 
Vijlbrief naar de Kamer gestuurd. Concrete 
werkafspraken over het vervolg zijn nog 
niet gemaakt. Die zijn zeker nodig. Want 
het wordt tijd dat bewoners weer met hun 
leven verder kunnen in een veilig huis in een 
mooie leefomgeving. Wat daarvoor nodig is 
weten bewoners zelf maar al te goed.
De titel van het rapport is: Busscher, 
N., Postmes,T., Hupkes, S., Adams, W.J. 
(2021). Perspectief van bewoners in de 
versterking. Groningen: Kennisplatform 
Leefbaar en Kansrijk Groningen.
Het is te downloaden via: www.kennisplat-
formleefbaar.nl/project-bewonersperspectief

Gevangen in hun eigen werkelijkheid - de reacties van NCG en IMG

Wij vroegen de NCG om een reactie. Ook 
het IMG stelden we in de gelegenheid te 
reageren gezien de grote raakvlakken van 
schadeherstel en versterking. De reacties 
zijn heel verschillend. Alleen al het aantal 
woorden: NCG heeft er zo’n 400 voor no-
dig, het IMG 3600 oftewel 10 A4-tjes…
Het voert veel te ver om de reacties hier 
volledig weer te geven. Wel iets over de 
rode draad in beide reacties.

Allereerst de NCG: die ziet de eindrappor-
tage als ‘een belangrijk document’, als 
‘input om de bewonerscommunicatie te 
verbeteren’, ‘ziet de noodzaak’ van bewo-
nersparticipatie en ‘is daarmee aan de 
slag gegaan’. Verwijst naar de ‘als positief 
ervaren dorpenaanpak’ in Woltersum en 
Steendam/Tjuchem. De ‘verbeteradviezen 
zijn meegenomen in de acties van de werk-
groep bewonerscommunicatie’. Is ‘hard 
aan de slag gegaan’ met de betrokkenheid 
van bewoners: een bewonersadviesraad, 
‘een bewonersportaal wordt onderzocht’.

Het klinkt positief, maar het is nog steeds 
bureaucratische strooptaal. Om bewoners 
een volwaardige plek te geven is veel meer 
nodig. Leer voor een echte dorpenaanpak 
van Krewerd. 

En dan het IMG: hun reactie lijkt te balan-
ceren tussen die van een miskend genie 
en een verwend klein kind. Voor het IMG 
valt er van alles op het onderzoek aan te 
merken: eenzijdig, te algemeen. Wat vooral 
lijkt te steken is dat dit soort onderzoek 
geen aandacht heeft voor - aldus het IMG 
- een ‘andere werkelijkheid waarin er ook 
veel wel lukt en goed gaat’. Geen aandacht 
voor die ‘grote meerderheid van Gronin-
gers en Drenten die tevreden is met de 
wijze waarop hun schade wordt vergoed en 
afgehandeld’. Toch ziet ook het IMG dat het 
systeem op onderdelen niet goed werkt, 
zoals de scheiding van de afhandeling van 
schade en versterking. Maar ‘de mogelijk-
heden tot vergaande participatie zoals de 
onderzoekers die concreet voorstellen, zijn 

bij het IMG binnen de huidige wettelijke 
kaders beperkt.’

Beide reacties laten zien hoe beide 
organisaties in hun eigen werkelijkheid 
gevangen zitten. De NCG reactie ademt 
nog de bekende wollige ‘de adviezen 
worden meegenomen’ houding. Terwijl er 
veel meer voor nodig is om de bewoner 
weer een volwaardige positie te geven. 
Het IMG reageert als zelfstandig open-
baar bestuursorgaan (zob) vanuit een 
totaal andere positie. Als door een horzel 
gestoken reageert het IMG als de Alge-
mene Rekenkamer de scheve verhouding 
signaleert tussen het geld dat uiteindelijk 
bij gedupeerden terecht komt en alle 
overhead die daarvoor nodig is. Een eigen 
werkelijkheid in de kern gebaseerd op 
wantrouwen. Het zou zo anders kunnen.

(We zullen de reacties op de GBB website 
publiceren, zodat iedereen zelf zijn of haar 
oordeel kan vormen.) 
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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!

Erfgoedloketfair: duurzaam behoud van erfgoed 
Donderdag 30 juni 2022 

Wij nodigen u van harte uit voor de Erfgoedloketfair: duurzaam behoud van erfgoed. 
 
Op deze fair kunt u uw vragen over erfgoed in het bevingsgebied stellen aan de medewerkers van het Erfgoedloket Groningen en haar partners. 
Daarnaast  organiseren wij een lezingen/workshopprogramma over het duurzaam behouden van uw erfgoed. 
 
Op het fair terrein vindt u naast onze vaste partners ook verschillende specialisten die een demonstratie geven van hun ambacht. Ook daar kunt 
u natuurlijk uw vragen stellen over het onderhoud van uw pand, materiaal keuze en restauratie. 
 
De fair wordt gehouden op het binnenterrein van Openluchtmuseum Het Hoogeland (Schoolstraat 4) te Warffum, op zichzelf natuurlijk al een 
plek boordevol erfgoed! Indien u zich van te voren aanmeldt is de toegang tot de fair én het museum gratis. 
 
Wilt u vast een voorproefje? Of wilt u zich aanmelden? Op www.erfgoedloketfair.nl kunt u het programma van de fair bekijken en kunt u zich 
aanmelden. Daarnaast kunt u daar de lezingen/workshops van vorig jaar terugkijken én kunt u in de bibliotheek en bioscoop veel publicaties en 
video’s vinden die u op weg kunnen helpen bij het duurzaam onderhouden van uw pand! 
 
Wij hopen u 30 juni te mogen ontmoeten! 

Bezoekadres 
Hoge der A 5 
9712 AC Groningen 

050—313 27 09 
info@erfgoedloketgroningen.nl 
www.erfgoedloketgroningen.nl 
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Pieter Bouwman en Kirsten de Jong:

‘We hebben van de nood een deugd gemaakt’
Vrijdag 3 juni 2022. Ik zit met Pieter 
Bouwman (43) aan een tafel naast de 
groene verhuistrailer waarin hij samen met 
zijn vrouw Kirsten de Jong (45) en twee 
jonge kinderen van acht en tien zijn intrek 
heeft genomen. Het is aan de Knolweg 
ten noorden van Kantens. Het weggetje 
is zo smal dat twee auto’s elkaar amper 
kunnen passeren. Het uitzicht is prachtig. 
De weidsheid van het Groningerland. Even 
eerder heeft Pieter mij het interieur van 
de trailer laten zien. Hij noemt het een 
tinyhouse. Een complete woning met alles 
erop en eraan, maar dan in miniformaat. 
Zelf gebouwd. Het tijdelijke onderkomen 
staat op het erf van een vriendin, van wie 
de boerderij versterkt wordt. Ik bezoek 
Pieter in de week dat zijn eigen boerderij 
in Siddeburen, waar hij zijn mobiele onder-
komen heeft gebouwd, is verkocht. Zijn 
toekomst en die van zijn vrouw en kinde-
ren ligt in Portugal. In Albufeira om precies 
te zijn. De week nadat ik op bezoek ben 
geweest vertrekken ze. Ze zijn er klaar 
voor. Drieduizend kilometer. Drie dagen 
rijden met een zeven persoons bus met 
een grote aanhanger met spullen. Vlakbij 
de trailer staat de bus klaar voor vertrek. 

Het verhaal van Pieter Bouwman en de 
gaswinning begint in 2014. Hij constateert 
voor de eerste maal door een aardbeving 
veroorzaakte schade aan zijn boerderij in Sid-
deburen, waar niet alleen hijzelf woont met 
zijn gezin, maar waarin ook nog vijf apparte-
menten bewoond worden. Pieter weet waar 
hij het over heeft. Hij is bouwkundige, die 
eerst als werknemer en later als ondernemer 
voor diverse bouwbedrijven, toeleveranciers 
en toezichthoudende overheidsdiensten 
heeft gewerkt. Zijn vrouw heeft een juridische 
achtergrond. Mooi meegenomen als je in 
conflicten over schaderegelingen en verster-
king verstrikt raakt. Aanvankelijk was er niets 
aan de hand. Pieter Bouwman: ‘Die eerste 
schade van ons heeft de NAM goed afgehan-
deld. We kregen daarna nog verschillende 
malen opnieuw schade en ook dat is ade-
quaat geregeld, terwijl het bij anderen vaak 
fout ging. Misschien komt dat mede door de 
wijze waarop wij ons hebben gemanifesteerd. 
Ik ben verbaal sterk en weet wat ik wil en 
Kirsten heeft juridische kennis en is goed in 
het papierwerk. Dat heeft ons vast geholpen.’ 

Vanwege zijn betrokkenheid bij de aardbe-
vingsmaterie en z’n bouwkundige ach-

tergrond ging Bouwman begin 2015 als 
erfgoedspecialist bij het Centrum Veilig 
Wonen (CVW) aan de slag. ‘Toen kwam 
ik er al snel achter dat het CVW niet zo 
onafhankelijk was als altijd werd beweerd. 
De NAM keek met alles mee. Bemoeide 
zich overal mee. Het is nu 2022 en er is 
nog steeds niets veranderd, ook al is het 
CVW in 2019 gestopt. De NAM bepaalt nog 
steeds heel veel. Moet nog altijd in allerlei 
kwesties het laatste woord hebben.’ Omdat 
Pieter Bouwman zich bij het CVW regelmatig 
kritisch opstelde, met name in de richting 
van de NAM, werd hij volgens hem in juni 
2015 op non-actief gesteld. ‘Ik attendeerde 
hen steeds op de kwalijke rol van de NAM 
en dat stoorde de leiding van het CVW. Ik 
was van mening – en dat ben ik nog steeds 
– dat de Groningers belazerd werden. Ik 
heb het CVW wel de Firma List en Bedrog 
genoemd. Dat werd me natuurlijk niet in 
dank afgenomen.’

Nadat de eerste door aardbevingen veroor-
zaakte schades aan de boerderij van Pieter 
Bouwman in Siddeburen soepel werden 
vergoed, ging het hier even later ook mis. 
‘De boerderij moest versterkt worden en 
werd onveilig verklaard door de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG). ‘Wijzelf en 
de bewoners van de vijf appartementen 
in de boerderij kregen in 2017 een brief 
met de mededeling dat we in een onveilig 
huis woonden. Twintig mensen moesten 
halsoverkop weg. Ik was gedwongen hun 
de huur op te zeggen. Die huurders waren 
vrienden geworden. We kenden hen goed. 
We hadden veel contact. En toen moesten 
ze plotseling weg. Sommigen konden niet 
meteen onderdak vinden. Dat raakte ons 
heel erg.’ 

Vanaf 2017 zijn Pieter en Kirsten bezig 
geweest om het met de instanties eens te 
worden over de versterking van de boer-
derij. Dat lukte niet. ‘Uiteindelijk heeft de 
NCG de boerderij gekocht om de impasse 
te doorbreken. Daarvoor had deze een jaar 
te koop gestaan, maar niemand durfde het 
aan. Doordat de huurinkomsten wegvielen 
konden wij de boel ook niet meer goed 
onderhouden. Dat alles vrat aan ons. We 
trokken het niet meer. Ik heb zelfs nog drie 
maanden bij een psycholoog ‘gelopen.’ 
Daar heb ik veel aan gehad. Gisteren is de 
akte gepasseerd en hebben we afscheid 
genomen van de boerderij waar we het zo 

naar onze zin hebben gehad. Ik ben ook net 
gestopt met m’n laatste baan als toezicht-
houder bij de brandweer in Groningen. 
Volgende week vertrekken we naar Portugal. 
De onvrede zit zo diep dat we weg moeten. 
We zijn helemaal klaar met de bureaucratie. 
Willen niets meer horen over de aardbevin-
gen hier en alle ellende die daaruit voort-
komt. Ik wil het er zelf ook niet meer over 
hebben. We nemen letterlijk afstand.’ 

Natuurlijk krijgen we het over de keuze voor 
Portugal, een land dat Pieter en Kirsten 
goed kennen van diverse vakanties die ze 
er hebben doorgebracht. ‘We hebben een 
appartementencomplex in het centrum 

van Albufeira gekocht. Villa Victória. Naast 
woonruimte voor onszelf zitten er – net als 
in de boerderij in Siddeburen – vijf apparte-
menten in die we voor kortere of langere tijd 
gaan verhuren. Tot eind oktober zitten we 
al vol. Het is bijzonder, maar dat zijn vooral 
Groningers. Kirsten blijft haar werk digitaal 
doen en ik probeer daar een baan bij de 
brandweer te krijgen. Als dat niet lukt ga ik 
in de bouw aan de slag. Ik heb al de nodige 
contacten. De komende twee jaren blijft 
de trailer hier op het erf staan. Dat is ons 
onderkomen als we eens in Nederland zijn. 
Zonder al die aardbevingsellende waren we 
nooit naar Portugal gegaan. We hebben van 
de nood een deugd gemaakt.’  

Deskundige 
hulp nodig?
Stut-en-Steun biedt hulp. Stut-en-Steun helpt waar het kan. GRATIS!

In deze krant vertellen we iets over Stut-en-Steun dat in 2016 werd opgericht om bewo-
ners van het aardbevingsgebied te ondersteunen.

Organisaties bij afhandeling mijnbouwschade
We hebben in het aardbevingsgebied te maken met allerlei verschillende instanties. Zo-
veel, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet: vroeger de NAM en het CVW, toen 
de TCMG, nu NCG, IMG, SNN, het Ministerie van Economische Zaken … en dan nog is de 
opsomming vast niet compleet. Voor de gemiddelde gedupeerde is het nog niet eenvoudig om 
precies te achterhalen bij wie je moet aankloppen. Gelukkig zijn er twee organisaties die aan 
de kant van de bewoners staan: het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging. 
Het Gasberaad is een bundeling van maatschappelijke organisaties, en de GBB is er voor de 
collectieve belangenbehartiging van de Groningers. Voor hulp aan individuele gedupeerden 
hebben het Gasberaad en de GBB gezamenlijk in 2016 het steunpunt Stut-en-Steun opgericht. 

Voor wie?
Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van aardbevin-
gen door de gaswinning, en biedt ondersteuning o.a. bij:

• afhandeling van schade
• vragen over de veiligheid van de woning
• versterking
• de verschillende regelingen en subsidies
• een luisterend oor

Stut-en-Steun is laagdrempelig doordat mensen vooraf geen afspraak hoeven te maken 
maar er zo binnen kunnen lopen. Door corona moest Stut-en-Steun gedeeltelijk op slot 
en kwamen de inloopspreekuren te vervallen. Deze zijn sinds 14 mei weer opengesteld 
en ze worden gehouden in Loppersum, Grijpskerk, Kolham en Uithuizen. Iedereen kan 
binnenlopen om met een medewerker te praten over de eigen situatie.

Contactgegevens
Hebt u het gevoel dat u helemaal vastloopt? Dan kunt u op de volgende manieren con-
tact opnemen met Stut-en-Steun:
Telefonisch: 050-2112044 
Per e-mail: welkom@stutensteun.nl 
Via de website: www.stutensteun.nl

De adressen van de steunpunten en de tijden van de inloopspreekuren staan in het 
schema hieronder.

Plaats Adres Inlooptijden Tijdstip

Loppersum* Molenweg 58a Maandagmiddag 13.30-16.30

Grijpskerk MFC De Nieuwe Wier-
de Burmanniastraat 1 Dinsdag 9.30-12.30

Kolham ’t Mainschoar
Oosterstationsstraat 14 Vrijdagmiddag 13.30-16.30

Uithuizen De Fakkel
Oosterstationsstraat 14 Woensdagochtend 9.30-12.30

*In Loppersum kunnen ook MKB-ondernemers terecht voor advies.

Websites
Meer informatie is o.a. te vinden op de sites van:
Stut-en-Steun: stutensteun.nl/
Groninger Gasberaad: gasberaad.nl/
Groninger Bodem Beweging: groninger-bodem-beweging.nl/
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Wat deed de GBB in 2021?
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INFORMATIEVOORZIENING
GBB Bulletin
De GBB is begonnen met een meer frequente digitale nieuwsbrief onder de naam ‘GBB Bulletin’. 
Dit jaar verschenen er 32 bulletins. Het bulletin wordt verzonden naar GBB-leden en naar 
alle niet-leden die zich hiervoor hebben opgegeven via nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

De GBB gaf drie kranten uit in 2021
In maart verscheen de eerste GBB-krant van het jaar, met als thema’s o.a. de verkiezingen, het 
sociaal handvest en de parlementaire enquête. In de zomer verscheen de tweede GBB-krant, 
met ditmaal o.a. informatie over regelingen, de GBB als ‘burgerbeweging’ en verhalen van 
gedupeerden. In de laatste krant, uitgebracht in november, leest men o.a. over het dorp Over-
schild, het afscheid van Jelle van der Knoop en de landelijke GBB-advertentie van 16 augustus. 

Maar liefst 125.000 adressen in de provincie Groningen ontvangen de krant. Ook is de krant 
digitaal via de website van de GBB te bekijken. Behalve huis aan huis bezorgd wordt de krant 
ook neergelegd op centrale punten (gemeentehuis, bibliotheek, dorpshuis, supermarkt) - mits 
geopend bij corona. De krant wordt goed ontvangen, en voorziet duidelijk in een behoefte.

In de media
De GBB is met regelmaat in de media verschenen. Dit is een van de manieren waarop de GBB 
de gaswinningsproblematiek in Groningen onder de aandacht blijft brengen. Zo zat de GBB 
meerdere malen aan tafel bij RTV Noord en verkondigde de GBB haar standpunten in het NOS 
journaal, het RTL Nieuws en Hart van Nederland. Ook werd de GBB regelmatig geciteerd in 
nieuwsartikelen van regionale en landelijke kranten. 
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JURIDISCHE STAPPEN 

Strafzaak tegen de NAM 
Inmiddels loopt er al zeven jaar een juridische procedure tegen de NAM. In 2015 deed 
de GBB en een aantal medeklagers met advocaat Gerard Spong aangifte tegen de NAM. 
De aanklacht: NAM was zich bewust van ‘te duchten levensgevaar’ door de gaswinning, 
maar heeft hier niet adequaat naar gehandeld, en zo moedwillig mensenlevens in gevaar 
gebracht. 

In maart maakte het OM kenbaar de NAM niet strafrechtelijk te willen vervolgen: ‘Het OM 
Noord-Nederland komt na intensief onderzoek naar de vraag of klagers door de gaswin-
ning concreet gevaar voor hun leven te duchten hebben gehad, tot de conclusie dat er 
geen bewijs is van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM.’ Dit is te 
lezen in het door het OM ingediend bewilligingsverzoek. In navolging op het ingediende 
bewilligingsverzoek werden de GBB en medeklagers in juli in de gelegenheid gesteld te 
reageren op het verzoek en de argumentatie van het OM. Advocaat Gerard Spong hield 
een overtuigend betoog van twee uur waarom het verhaal van het OM niet klopt. 

De NAM mocht in november in een besloten zitting bij het Gerechtshof Leeuwarden haar 
weerwoord op het betoog van Gerard Spong geven. Naast de advocaat van de NAM legde 
de directeur van de NAM, Johan Atema, een verklaring af. Hij gaf daarbij aan dat de NAM 
een grote rol heeft gespeeld bij het ontstaan en verergeren van de gaswinningscrisis, de 
frequentie en magnitude van de bevingen heeft onderschat en de schade te technisch 
heeft benaderd en daarbij te weinig oog heeft gehad voor de emoties van de bewoners. 
Niettemin bleef de NAM bij haar standpunt: er was geen te duchten levensgevaar.

Het gerechtshof heeft inmiddels een uitspraak gedaan over de strafrechtelijke vervolging 
van de NAM.

Beroep tegen vaststellingsbesluit 2020-2021 
Op 1 juni diende het beroep tegen het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 
2020-2021 bij de Raad van State in Den Haag. De GBB had, net als zes andere partijen,   
beroep aangetekend tegen het besluit van de minister van EZK om de gaswinning in het 
gasjaar 2020-2021 vast te stellen op 8,1 miljard kuub. De belangrijkste bezwaren van de 
GBB tegen het besluit zijn samengevat: het besluit is onzorgvuldig genomen, de verster-
king is nog steeds niet goed op gang gekomen, ook dit keer gaat de leveringszekerheid 
weer vóór de veiligheid van de Groningers en, tot slot, de sluiting van twee productieloca-
ties is niet definitief geregeld in het besluit. Jewan de Goede trad als advocaat namens de 
GBB op. De Raad van State heeft het beroep afgewezen. 

Beroep vaststellingsbesluit 2021-2022 
Elke voortzetting van de gaswinning houdt het levensgevaar in stand, en is daarom   

ontoelaatbaar, vindt de GBB. Daarom gaat de GBB elk jaar in beroep tegen het vaststel-
lingsbesluit. Naast de behandeling van het beroep tegen het besluit 2020-2021, diende 
de GBB in de zomer dan ook haar zienswijze in tegen het ontwerp-vaststellingsbesluit 
2021-2022. Tegen het definitieve besluit, 3,9 miljard kuub, is door onze advocaat Jewan 
de Goede beroep ingediend. Normaliter wordt dit pas in de zomer behandeld, maar op 
verzoek van de NAM, die ook een zienswijze indiende, is dit vervroegd. In de behande-
ling wordt ook de in begin januari 2022 aangekondigde verhoging betrokken. 

Proefprocessen waardedalingsregeling 
De GBB vindt dat de waardedalingsregeling van het IMG niet voor iedereen even recht-
vaardig uitpakt en heeft daarom samen met advocaat Jewan de Goede de mogelijkhe-
den voor proefprocessen onderzocht. Zo is er een groep gedupeerden die een grote 
daling van de WOZ-waarde hebben. Voor deze mensen doet de waardedalingsregeling 
onvoldoende recht. Ook heeft de GBB de mogelijkheid tot proefprocessen voor deel-
nemers van de NAM waarderegeling onderzocht, zij mogen namelijk geen aanspraak 
maken op de IMG waardedalingsregeling, en lopen hierdoor geld mis. De onrecht-
vaardige situatie voor deze twee groepen gedupeerden is door de GBB meermaals 
aangekaart bij het IMG en politici. 
Eind 2020 stelde demissionair minister Eric Wiebes een onderzoek in om na te gaan 
of de NAM waarderegeling deelnemers gecompenseerd dienden te worden. Na maanden 
onderzoek (o.a. onder demissionair minister Bas van ’t Wout) heeft demissionair              
minister Stef Blok dan toch aangekondigd dat er een compensatieregeling komt de 
deelnemers aan de NAM waarderegeling (hoewel deze waarderegeling rechtmatig was 
uitgevoerd). Dit is goed nieuws! De GBB heeft het proefproces voor deze groep op 
‘pauze’ gezet, als de regeling onverhoopt toch niet gunstig uitpakt, pakt de GBB het 
proefproces weer op. 
De groep met een grote WOZ-waardedaling bleek helaas te klein voor een succes-
vol proefproces. Het bereiken van het doel was jurisprudentie (dus een uitspraak die 
gunstig uitpakt voor een grote groep gedupeerden), maar dat bleek niet mogelijk. Dit 
proefproces is dan ook definitief stopgezet. 

Agrarische tafel 
De Agrarische Tafel is een juridische procedure gestart over een scheefgezakte garage 
uit 1960 als bijgebouw van een 20e -eeuwse woning in het wierdedorp Stitswerd. De 
garage heeft een scheefstand van meer dan 12 cm, maar de claim is door IMG afgewe-
zen op basis van de notitie van Van Staalduinen en Everts. Binnen dit proces trekken 
het Groninger Gasberaad, de Agrarische Tafel en de GBB samen op. 
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Fakkel voor Groningen 
In november werd Groningen opgeschrikt door een zware beving. Dit was voor velen 
geen grote verrassing, want in de provincie voelden we al enige tijd de spanning in de 
ondergrond oplopen. En inderdaad, na circa 20 ‘lichtere’ bevingen in de anderhalve 
maand ervoor was daar de zware klapper: een beving 3.2 op de schaal van Richter,         
16 november, nabij Garrelsweer. De beving valt in het rijtje van zwaarste gasbevingen die 
ooit zijn waargenomen in Groningen. 

De GBB riep iedereen op om op 17 november, om 17:30 uur, een fakkel voor het huis 
te branden, om zo kenbaar te maken dat Groningen in Den Haag urgentie verdient. De 
omliggende kerken luidden op dat tijdstip de ‘noodklok’. De actie werd breed opgepakt. 
Onder de hashtag ‘FakkelvoorGroningen’ deelden honderden een foto van een brandende 
fakkel. De hashtag was zelfs enige tijd nr. 1 ‘trending topic’ op Twitter! 

Toenmalig minister EZK Stef Blok kwam diezelfde dag naar Groningen, waar hij onder 
andere met de GBB sprak. De GBB heeft in dit gesprek benadrukt dat de beving bij 
Garrelsweer eens te meer aantoont dat de onveilige situatie in Groningen nog altijd 
voortduurt – de versterkingsoperatie moet daarom topprioriteit zijn, naast zo spoedig 
mogelijke sluiting van het veld. 

Advertentie in landelijke kranten 
Op 16 augustus was het negen jaar geleden dat de zware beving in Huizinge plaatsvond. 
Sindsdien veranderde het besef over de grote gevolgen van de mijnbouw in Groningen. En 
hoewel het inmiddels alweer negen jaar geleden is, is er nog schrikbarend weinig gedaan 
aan alle problemen waar gedupeerden mee te maken hebben. Sterker nog, bureaucratie 
en alsmaar complexere dossiers drijven veel Groningers inmiddels tot wanhoop. Om hier 
landelijk ‘corona-proof’ aandacht voor te vragen plaatste de GBB een paginagrote adver-
tentie in de Volkskrant, het AD en in Trouw. De advertentie besloeg een goed gevulde 
pagina aan tekst, waarin uitvoerig beschreven stond wat er allemaal misgaat in Groningen 
– en dat is veel! 

‘Luisteren = goed, doen = noodzaak’ 
Een groot deel van 2021 hadden we te maken met een demissionair kabinet, informateurs 
hebben na de landelijke verkiezingen in maart uiteindelijk nog héél 2021 nodig gehad om een 
nieuw kabinet te vormen. De informateurs kwamen in dit proces begin november voor 
overleg naar het Provinciehuis Groningen. De GBB heeft tijdens dit bezoek samen met de 
OnVeiligheidsRegio actie voor het provinciehuis gevoerd, met als motto ‘luisteren = goed, doen = 
noodzaak!’ Ook mocht de GBB aanschuiven bij de onderhandelingstafel van de informateurs, 
om zo een aantal ‘eisen’ voor Groningen kenbaar maken. Deze eisen heeft de GBB in dezelfde 
week ook kenbaar gemaakt in een brief gericht aan de commissie EZK van de Tweede Kamer. 



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 11
L

O
B

B
Y

O
V

E
R

L
E

G
PA

RL
EM

EN
TA

IR
E 

EN
Q

U
ÊT

E 

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE 

Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen
In februari 2021 is de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen van start ge-
gaan. De parlementaire enquêtecommissie doet grondig onderzoek naar de besluitvor-
ming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. Naar 
verwachting zal de commissie het resultaat van het onderzoek in de zomer van 2023 
voorleggen aan de Tweede Kamer.

Vorderingsverzoek aan de GBB
De PE-commissie begon haar onderzoek met het opvragen van alle relevante informa-
tie over de gaswinning in Groningen. Ook de GBB werd door de commissie om infor-
matie gevraagd middels een officieel vorderingsverzoek. In maart en april is er door de 
GBB-bestuursleden keihard gewerkt om alle relevante documenten en gegevens uit het 
11-jarige GBB-archief te verzamelen en te categoriseren. Een bijna 100 pagina’s tellend 

chronologisch verslag en meer dan 1100 bijbehorende bestanden zijn door de GBB bij de 
enquêtecommissie in Den Haag afgeleverd. 

Enquêtecommissie bezoekt Groningen 
Op 14 en 15 juli bracht de voltallige enquêtecommissie een bezoek aan het bevingsge-
bied. De GBB heette de commissieleden woensdagochtend welkom in Vita Nova in Mid-
delstum. Daar werd door GBB-bestuurslid Coert Fossen een presentatie gegeven over de 
situatie in Groningen en de betekenis van de Groninger Bodem Beweging. Hierna stap-
ten de commissieleden en een deel van het GBB-bestuur op de fiets en startte een door 
de GBB uitgestippelde fietsroute. Zij brachten een bezoek aan onder meer Huizinge en 
Westerwijtwerd. Onderweg is stilgestaan bij een aantal gestutte panden en werd er met 
enkele bewoners gepraat. 

OVERLEG

LOBBY

Sociaal Handvest
In februari 2021 doen de GBB, het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis in een 
gezamenlijk handvest een dringend beroep op de Tweede Kamer om de wijziging van de 
Tijdelijke Wet Groningen niet in de huidige vorm aan te nemen. ‘Plaats eerst de Groningse 
inwoners voorop!’ Dit ter voorbereiding op een belangrijke Kamerdebat over de Groningse 
gaswinning dat plaatsvond op 10 februari.
In een stevig Sociaal Handvest, gericht aan politiek en bestuurders, geven de drie organi-
saties aan met welke mensgerichte uitgangspunten de problemen in Groningen per direct 
moeten worden aangepakt om na acht jaren van gesteggel en vertraging het vertrouwen 
van de bewoners terug te winnen. De twaalf uitgangspunten in het Handvest zijn voor de 
drie bewonersorganisaties de toetssteen voor alle voornemens, besluiten en afspraken 
die vanuit de wetgever, bestuurders en instanties de Groningse gedupeerden raken. 

Ook na het Kamerdebat blijkt het Sociaal Handvest nog van waarde. Op dit moment is de 
GBB met betrokken partijen (EZK, BZK, IMG en NCG) in overleg over het ondertekenen van 
het Sociaal Handvest. Zodoende hoopt de GBB deze partijen aan de voorwaarden van het 
Sociaal Handvest te houden bij het nemen van toekomstige beslissingen.

Kritiek op Instituut Mijnbouwschade Groningen
Meermaals liet de GBB zich kritisch uit over nieuwe regelingen en werkwijzen van het IMG. 
Dit deed de GBB in brieven gericht aan het IMG en aan de leden van de vaste Kamercommissie 
EZK. De kritiek ging met name over de volgende punten: 

Wijziging regeling voor fysieke schade
Het IMG voerde dit jaar een vernieuwde werkwijze in. Met de wijzigingen wil het IMG de 
‘efficiency’ van haar werk vergroten en de kosten verlagen. Dat gaat echter ten koste van 
een rechtvaardige toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. De GBB heeft in mei via 
een brief het IMG gewaarschuwd om niet dit pad op te gaan. Niet de ‘efficiency’ van het 

IMG of verlaging van de kosten moeten centraal staan. Ruimhartig recht doen aan gedu-
peerde Groningers – dat behoort de missie van het IMG te zijn. Ook kleven er risico’s aan 
de vaste vergoeding van 5000 euro. Gedupeerden zijn namelijk geen schadedeskundigen, 
en kunnen daarom vaak moeilijk zelf inschatten of dit vaste bedrag afdoende is. Ook kan 
hierna niet zomaar een nieuwe schademelding worden gedaan. 

Immateriële schadevergoeding
De regeling voor immateriële schadevergoeding is dit jaar gefaseerd van start gegaan. In 
het afgelopen jaar heeft de GBB kennis genomen van de benadering van het IMG bij de 
bepaling van de immateriële schade van de gedupeerden door de gaswinning, en heeft 
hierop tijdens de bilaterale overleggen met het IMG steeds kritisch gereageerd. Dit betrof 
vooral de hoogte van de uit te keren vergoedingen en de meetmethodiek van het beoogde 
instrument, dat in de visie van de GBB geen meetinstrument is, maar een classificatie van 
de groep van bewoners.
In een in september verstuurde brief heeft de GBB het IMG wederom gewezen op een 
aantal tekortkomingen van de regeling, waaronder het niet meewegen van het ‘te duchten 
levensgevaar’ bij het vaststellen van de vergoeding. 

Helaas moest de GBB concluderen dat er onvoldoende inzichten en ervaringen van maat-
schappelijke organisaties worden betrokken bij besluitvorming en vaststelling van gene-
rieke regelingen binnen het IMG.

Tweede Kamerverkiezingen
Ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen in maart deed de GBB onderzoek naar 
het stemgedrag bij gaswinningsmoties, om zo inzicht te geven in het stemgedrag van de 
diverse partijen op het thema gaswinning. De resultaten zijn in infographics verwerkt en 
via verschillende kanalen gedeeld. Op deze manier heeft de GBB kiezers op een neutrale 
manier kunnen voorzien van een ‘stemadvies’.

De GBB zit geregeld als adviseur aan tafel bij alle 
betrokken partijen
Het hele jaar door vinden er allerlei bilaterale gesprekken plaats tussen GBB en het minis-
terie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen (IMG), het ACVG, het SodM en af en toe met de lokale bestuurders. 
De rol van de GBB is die van adviseur waarbij ze de belangen van gedupeerden behartigt. De 
gesprekken dienen ook om informatie over de gang van zaken op te halen. Zonder dit kan de 
GBB haar rol van adviseur niet waarmaken. De GBB heeft geen bestuursverantwoordelijkheid. 
 
Het Maatschappelijk Beraad
De GBB is regelmatig ontevreden over hoe er met haar adviezen rekening wordt gehou-
den. Soms haakt de GBB af als ze haar adviseursrol niet goed kan invullen, bijvoorbeeld 
doordat alles al vooraf in kannen en kruiken is. Dat was onder ander het geval bij het 
Maatschappelijk Beraad. Dit is een overleg tussen bestuurders van de regio en de twee 
betrokken ministeries EZK en BZK, IMG, NCG, GBB en het Groninger Gasberaad.
De GBB is van mening dat binnen dit Beraad geen goede invulling werd gegeven aan haar 
adviesrol. Niettemin acht de GBB het betrekken van de maatschappelijke organisaties bij 
de vormgeving van het beleid cruciaal, want veel van de knelpunten in het beleid raken de 
positie en belangen van bewoners. Naar de mening van de GBB heeft voortzetting van het 
Maatschappelijk Beraad alleen zin als er sprake is van een meer structurele informatie-
voorziening vooraf, een bereidheid van alle betrokken partijen tot een open discussie en 
wanneer toelichting door alle betrokken partijen op gemaakte keuzes wordt gegeven. Dit 

heeft de GBB kenbaar gemaakt in een brief aan alle deelnemende partijen. 
Het Maatschappelijk Beraad is kort hierna ‘on hold’ gezet, waarna het beraad door alle 
betrokkenen is geëvalueerd. Hierna is besproken welke (nieuwe) functie en invulling het 
Maatschappelijk Beraad moet krijgen. In de loop van 2022 moet dit meer vorm gaan krijgen. 
De GBB blijft erop toezien dat haar rol als adviseur serieus genomen wordt, en dat het 
overleg in die zin ook ‘nut’ heeft. 

Zorgen over het vervolg van het Groningenveld
De GBB heeft haar zorgen over de periode na de productie in het Groningenveld geuit in 
een brief aan de minister van EZK. Daarbij gaat het zowel om de periode van de ‘waak-
vlam’ – 1 of 2 jaren na beëindiging van de gewone productie - als de periode van nazorg, 
waarin de putten afgesloten zijn - 30 of meer jaren. Wie bepaalt bijvoorbeeld of er sprake 
is van ‘nood-breekt-wet’ in de periode van waakvlam? Welke kranen worden dan open 
gedraaid? Hierover is vervolgens met EZK overlegd. 
Ook zijn de veiligheidsissues voor deze perioden in een brief aan SodM puntsgewijs        
benoemd. Deze brief en de antwoorden zijn met medewerkers van SodM doorgenomen.

Nationale Ombudsman
Met de Nationale Ombudsman is ook indringend overleg geweest. De Nationale Ombudsman 
heeft in oktober een kritisch rapport uitgebracht. De Nationale Ombudsman heeft vanaf eind 
2021 de taken van de Onafhankelijke Raadsman overgenomen. Mensen kunnen nu met al hun 
klachten over schadeafwikkeling en versterking bij de Nationale Ombudsman terecht.
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schadedoormijnbouw.nl

Instituut
Mijnbouwschade
Groningen Steunpunten

Waardedaling van uw woning of 
fysieke schade door gaswinning?

Meld dat bij ons
De waarde van uw woning heeft zich mogelijk minder goed ontwikkeld door 
gaswinning. Of u heeft mijnbouwschade aan uw woning. Bij ons vraagt u eenvoudig 
een vergoeding aan.

Waardedaling
Een vergoeding voor waardedaling van uw woning aanvragen? Dat kan als:

  de woning in het gebied staat waar waardedaling is geconstateerd;
  u eigenaar was tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019;
  u een woning heeft geërfd van iemand die toen eigenaar was.

Actualisatie
De waarde van woningen blijft zich ontwikkelen. Het IMG heeft laten onderzoeken wat 
die ontwikkelingen betekenen voor de waardedaling van woningen in het aardbevings-
gebied. Mogelijk leidt dit tot aangepaste percentages waardedaling. Kijk voor meer 
informatie en het laatste nieuws: 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).
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Adressen en openingstijden
Gemeente Aa en Hunze
1  De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal • Open maandag 13:00 - 17:00 uur

Gemeente Eemsdelta 
2  Cadanz Welzijn, Burgemeester Klauckelaan 16, Appingedam 

Open woensdag 13:00 - 17:00 uur en donderdag 16:00 - 20:00 uur
3 Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 23, Loppersum • Open woensdag 09:00 - 13:00 uur 
 en vrijdag 13:00 - 17:00 uur  
4 Dorpsherberg Lanting, Hoofdstraat 27, Meedhuizen • Open dinsdag 11:00 - 15:00 uur

Gemeente Het Hogeland
5 De Meenschaar, Kapelstraat 9, Bedum • Open donderdag 13:00 - 17:00 uur
6 De Mencke, Sportlaan 4, Uithuizen • Open 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

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   In de gemeente Westerkwartier zitten we weer op onze eigenlijke locatie nu de verbouwing daar klaar is. 

Het adres is: Dorpshuis Ezinge, Nieuwestreek 33, 9891 AB Ezinge • Open vrijdag 09:00 - 13:00 uur

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

A  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

A
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Stand van zaken subsidies: uitstel, meer uitstel, afstel? Geduld is een schone zaak!
In onze vorige krant vond u een overzicht van subsidies en regelingen voor inwoners van het 
aardbevingsgebied. Ondertussen zijn hier en daar wat dingen veranderd. 
Het gaat om de volgende subsidies:
• 750 euro voor huurders;
• 3000 of meer voor huurders voor reparatie zelfgemaakte bijgebouwen e.d.;
• 10.000 euro voor woningverbetering: budget verhoogd, aanvraagtermijn verlengd;
• regeling immateriële schade: vertraagd.
De regeling voor huurders is uitgebreid naar bewoners die huren van een particuliere  
eigenaar. Ook zij kunnen nu een tegemoetkoming aanvragen bij SNN. Ook schade aan zelfge-
maakte bijgebouwen valt nu onder de schaderegelingen. Dat was eerst niet zo. Van de andere 
twee  regelingen zijn alleen de data veranderd waarop subsidie kan worden aangevraagd (stand 
17-05-2022). 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 huurders van een sociale huurwoning van een particulier, 
eenmalig 750 euro. Deze regeling is op 1 april j.l. opengesteld voor huurders die op 1 juli 
2021 een woning in het sociale stelsel huurden van een particuliere eigenaar. Zij kunnen 
op  snn.nl/tegemoetkominghuurders nagaan of deze nieuwe regeling ook voor hen geldt.

Tegemoetkoming huurders voor “zelfaangebrachte voorzieningen”. Vast bedrag 
3000 euro. Kan meer zijn, maar dan moet de huurder dat met bonnetjes aantonen. 
Loopt tot en met 31 december 2028. Aanvragen bij NCG. 

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 regel-
ling voor getroff enen 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 ach-
terstallig onderhoud weg te werken. Aanvragen bij SNN. Openstelling per gemeente, 
vanaf 6 juli. Deze subsidie leidde op 10 januari 2022 tot tenenkrommende taferelen 
toen voornamelijk 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. Aanvragen bij IMG. Let op! Er komt mogelijk een nieuwe waardedalingsregeling.

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.
Let op! Er komt mogelijk een nieuwe waardevermeerderingsregeling.

Vaste vergoeding voor schade aan woningen, 5.000 euro. Heet ook wel VES-regeling.
Soort van afkoopregeling voor snelle afhandeling van eenvoudige schades. IMG beoor-
deelt 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. Start in september

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 5.000 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.
Eemsdelta kan nu aanvragen. Zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/
immateriele-schade/wanneer-aanvragen

Gemeente (Verwachte) Start

Het Hogeland juni-september 2022

Groningen september-december 2022

Midden-Groningen oktober-december 2022

Oldambt en 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.

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
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Perspectief 
voor Krewerd!
Er lijkt geen dossier te vinden waarin enthousiaste zelfwerkzaamheid en zelfred-
zaamheid zoveel frustraties opleveren als het versterkingsdossier. Nergens anders 
staan tussen droom en daad zoveel wetten en regels in de weg. Het is er ook nog 
niet veel beter op geworden sinds de NCG het na NAM en CVW heeft overgeno-
men. Er lijkt momenteel veel te gebeuren, maar achter de schermen kunnen maar 
weinig mensen hun geloof in de goede afloop tot het einde toe vasthouden. Er zijn 
maar enkelen die de uitdaging omzetten in tomeloze energie om door te gaan. In 
onze vorige editie kwamen de dorpen Overschild en Steendam aan de orde. Deze 
keer: Krewerd. Een dag na de vertoning van de film van Liefke Knol op RTV-Noord 
spraken we met drie van de huidige hoofdrolspelers achter de collectieve aanpak 
van de versterking en face-lift van dit eeuwenoude Wierdedorp: Fons Verheijen, 
Willem Smink en Marleen Jansema. De hamvraag: gaat Krewerd het redden?
 

Drie vriendelijk lachende gezichten 
tegenover mij op het beeldscherm: Fons 
Verheijen (initiator), Willem Smink (voorzit-
ter dorpscoöperatie Krewerd) en Marleen 
Jansema (bestuurslid). De aanleiding: de 
film “Experiment Krewerd” van Liefke Knol 
is in het dorp bekeken en goed ontvangen. 
Maar belangrijker: de uitvoering van alle 
plannen die de afgelopen jaren met bloed, 
zweet en tranen zijn gemaakt, komt steeds 
dichterbij.

Willem Smink bijt het spits af: “Vorige 
week was het dorp redelijk optimistisch. 
Er lijkt lucht te komen in de bouwwereld 
en we hebben inmiddels contact met vier 
aannemers uit de regio voor de aanpak 
van sloop/nieuwbouw voor negen wonin-

gen en voor versterking van de rest. Verder 
is afgesproken met de NCG dat alsnog 
naar de fundering van de woningen wordt 
gekeken.”
Fons Verheijen: “Zodra die funderingen zijn 
geïnspecteerd, willen we ook met de rest 
van start. We hebben Bedrijfsbureau JBG 
uit Groningen gevraagd de bouwdirectie te 
voeren en in onderling overleg tussen alle 
partijen wordt de volgorde verder bepaald.”

Wanneer is Experiment Krewerd klaar?
Willem: “We hebben wel afgeleerd om de 
factor tijd een doorslaggevende rol te laten 
spelen. Tijd blijkt steeds weer een frustre-
rende factor als zaken nooit binnen  afge-
sproken termijnen worden afgehandeld. 
We zijn maar opgehouden daar rekening 
mee te houden. De medewerkers willen 
wel, maar onnaspeurbare blokkades leiden 
altijd weer ergens tot vertragingen.”
Marleen: “Krewerd is klaar als alle huizen 
zijn versterkt, iedereen weer veilig woont 
in een vertrouwde omgeving.” Ook zij 
noemt nog geen tijdstip. Het lijkt telkens 
weer een iteratief proces: twee stappen 
voorwaarts, één terug. Soms zelfs meer. 
Geduld is een belangrijker karaktereigen-
schap dan haast.

Waarom zijn twee buitenstaanders belan-
geloos in zo’n megaproject gestapt?
Fons Verheijen is helder: “Met de stichting 
Archi Scienza (zie kader) stimuleren we 
bouwprojecten in Nederland. Ik werd als 

voorzitter van de stichting getriggerd door 
wat Groningen wordt aangedaan. Samen 
met Gerard Beukema (ex-burgemeester 
Delfzijl) heb ik met behulp van Google 
Maps, uit een groep van vijf dorpen, uitein-
delijk voor Krewerd gekozen. En zo kwam ik 
bij inwoner Tom Roggema, de man aan de 
wieg van dit dorpsproject, maar die helaas 
op de bureaucratie is stukgelopen."

Willem Smink voegt toe: “De stichting 
heeft alle aanvangskosten voor haar 
rekening genomen. Zonder dekking van die 
aanloopkosten had Krewerd niets in gang 
kunnen zetten. Toen ik instapte, was de 
zaak in het dorp al min of meer op de rails 
gezet. Dat was toen de dorpscoöperatie 
werd opgericht.“
“Fons en ik staan er iets verder vanaf,” 
meent Willem. “We hebben geen persoon-
lijke belangen; we kijken er wat zakelijker 
tegenaan en kunnen er wat relaxter in 
staan. Met onze knowhow, onze netwerken 
en onze contacten kunnen we soms ook 
wat betekenen.

Marleen is blij met de ‘buitenstaanders’: 
“Ze zorgen voor goede onderlinge verhou-
dingen, voor voortgang in het hele proces 
en brengen menselijkheid en deskundig-
heid mee. Daarmee zijn we opgewassen 
tegen mensen die ons overrulen vanuit 
hun expertise. Nu zit er ook deskundigheid 
aan onze kant. Ook organisatorische zijn 
we als dorp tegen zo’n ingewikkelde klus 

niet opgewassen. Deze mensen hebben 
daar duidelijk ervaring mee. Ook met de 
psychologische en sociale kanten van zo’n 
proces.”

Ook wat de dorpscoöperatie betreft is 
Marleen helder: “Zo’n dorpscoöperatie 
is een uitstekende opzet. Wij beheren nu 
de dorpsportemonnee. De coöperatie is 
opdrachtgever voor alles wat er moet ge-
beuren. Sluit alle contracten. De inwoners 
hebben het alleen nog druk met de verster-
king, verduurzaming en veranderingen aan 
hun eigen huis en worden daarin vanuit de 
coöperatie door architecten en bouwbege-
leiders ondersteund.”

De planvorming is klaar voor versterking 
en schadeafhandeling van de huizen, 
maar ook voor de dorpsvernieuwing en de 
aanleg van energievoorzieningen voor een 
‘aardgasvrij dorp.’
De bijbehorende budgetten zijn groten-
deels vastgesteld. De coöperatie zit op de 
kas. 
De NCG en subsidiegevers storten bij wijze 
van spreken het afgesproken geld daarin. 
Nu de aannemers nog. 

Over enkele jaren kan de eeuwenoude 
wierde Krewerd, met als vast middelpunt 
de Mariakerk, hopelijk weer eeuwenlang de 
tand des tijds en der menselijke activitei-
ten doorstaan.

“Experiment Krewerd”
Archi Scienza is de stichting van Fons Verheijen, die zich over Krewerd heeft 
ontfermd en de versterking en ontwikkeling van het dorp in een stroomversnelling 
heeft gebracht. 

Op de website van Archi Scienza staat te 
lezen: “Experiment Krewerd wil de opge-
drongen aardbevingsproblematiek op een 
positieve manier ombuigen tot een kans. 
De versterkingsoperatie en de energietran-
sitie zijn aanleiding om het dorp in één 
keer toekomstbestendig te maken. De 
bewoners willen bij alle veranderingen het 
vertrouwde eigen karakter van hun dorp 
behouden en, niet bang voor vernieuwing, 
waar nodig verbeteren.”
En vervolgens: 
“Reeds negen jaar wordt er in Groningen ge-
steggeld, komen er geen projecten probleem-
loos van de grond en worden bewoners tot 
wanhoop gedreven. Juist als klein overzich-
telijk dorp wil Krewerd proeftuin zijn om aan 

te tonen dat dingen op een andere, betere 
manier wél van de grond kunnen komen. Met 
als gevolg trotse en tevreden bewoners.”

De aanpak is een experiment:
• Een bottom-up aanpak: de bewoners 

doen het zelf en de bewoners centraal.
• Een versnelde versterkingsaanpak 

zonder uitgebreide onderzoeken.
• Bewoners worden bijgestaan door 

eigen architecten: ontwerp kwaliteit en 
onafhankelijkheid. 

• Energietransitie op dorpsniveau.
• Versterking, dorpsvernieuwing en 

energietransitie in één onlosmakelijk 
proces.

Wie denkt dat dit zonder slag of stoot ging, 
komt bedrogen uit. Ook hier – net als in 
Overschild en Steendam – zijn (tot nu toe) 
alle soorten beren op de weg verschenen:
onwil, bureaucratie, wantrouwen, vertraging, 
verdriet, argwaan, kinne sinne, fundering 
uitgesloten, prijsstijgingen, geldgebrek, 
‘geen mijnbouwschade’, en noem maar op. 
Maar: doorzettingsvermogen, ‘vredesconfe-
renties’, pragmatisme, overtuigingskracht 
lijken het tot nu toe te winnen! 

Na twee jaren van voorbereiding heeft de in 
augustus 2019 opgerichte Dorpscoöpera-
tie – waar het hele dorp achter staat – de 
organisatie voortvarend ter hand genomen. 
Op alle drie fronten (versterking, verduurza-
ming en dorpsvernieuwing) zijn met behulp 
van deskundigen plannen gesmeed, die 
met het dorp zijn besproken. 

Volgende fase
Het project is nu de volgende fase ingegaan. 
De eerste 550.000 euro voor de uitvoering 

is door het Nationaal Programma Groningen 
uitgekeerd. Tegelijkertijd pakt het dorp ook 
de andere grote opgave aan: de energie-
transitie van het dorp. Het door het dorp 
ontwikkelde transitieplan is gesubsidieerd 
als proeftuin in het kader van het landelijke 
programma ‘Gasvrije Wijken’ (5,1 miljoen 
euro, samen met twee andere dorpen). Indi-
vidueel worden mensen ondersteund in de 
aanpak van de versterking, verduurzaming 
en koppelkansen voor hun eigen woningen. 

Alle woningen blijken versterkt (soms 
vervangen) te moeten worden, de plannen 
worden nu uitgewerkt met de door bewoners 
zelf gekozen architect uit een pool van 20 
architecten uit de regio. Hun ontwerpen voor 
nieuwbouw en verbetering stemmen zij niet 
alleen af met eigenaren/bewoners. Ze hou-
den zich ook aan de visie die dorpsbreed is 
neergelegd op het aanzien dat Krewerd na 
de grootscheepse facelift moet hebben.

Willem Smink

Fons Verheijen

Marleen Jansema
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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. Veel angst, 
zorgen, spanning, boosheid, stress en/of slapeloosheid. Ben je getroffen door 
aardbevings-problematiek? Kimberley van Oossanen, Lianne Douma, Mathijs van 
der Molen en Myléne Piek zijn aardbevingscoaches bij Mensenwerk Hogeland in 
gemeente Het Hogeland. Zij kunnen helpen!

Myléne: ‘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. De men-

sen staan centraal.’ 

Versterkingsoperaties
De komende jaren vinden in de dorpen Kan-

tens, Zandeweer, Uithuizen en Uithuizermeeden 

versterkingsoperaties plaats. Mathijs: “Dat is een 

spannende en onzekere tijd voor de inwoners. Men-

senwerk Hogeland wil de getroffen inwoners graag 

ondersteunen met alles wat komt kijken bij het 

verhuizen naar een tijdelijke woning en weer terug!”. 

Aanwezig in dorpen
In Kantens en Uithuizen is er al een begin gemaakt 

met de versterkingsopgave. Kimberley: “Wij 

hebben spreekuren in een leegstaande woning 

in deze dorpen. Zo kunnen inwoners ons vinden 

als ze vragen hebben of graag even hun verhaal 

willen doen. Ook maken we regelmatig rondes 

door Kantens, Uithuizen en Zandeweer om zoveel 

mogelijk zichtbaar te zijn voor de inwoners. Wij 

zijn te herkennen aan kleding met het logo van 

Mensenwerk Hogeland. Je kunt ons op straat dan 

ook altijd aanspreken.”

Contact
Woon je in Het Hogeland en wil je contact met de 

aardbevingscoaches? Aarzel dan niet, ze staan 

voor je klaar! Je kunt ze bereiken via

info@mensenwerkhogeland.nl of bel naar telefoon-

nummer (0595) 745 090. Kijk ook eens op 

https://www.mensenwerkhogeland.nl/meer/

aardbevingscoach/ 

foto Peter Russchen

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl
www.mijnbouwschadeadvocaat.nl 

Mijnbouwschade of
versterkingsprobleem?

Wij geven deskundige ondersteuning en beoordelen
uw vaststellingsovereenkomst of normbesluit.

HYPOTHEEK 
NODIG? 

GRATIS 
ORIËNTATIE-

GESPREK

B�  ons kies je uit meerdere hypotheekaanbieders. Wel zo handig: zo 
hebben we alt� d een hypotheek die past b�  jouw persoonl� ke situatie 
en wensen. Mét scherpe rente. Ook als je je hypotheek wilt oversluiten. 
Kom eens langs om erover te praten, of maak een afspraak voor een 
online gesprek. Het oriëntatiegesprek is gratis en vr� bl� vend.

AFSPRAAK MAKEN?
Dat kan op snsbank.nl/afspraak. Of bel ons: 030 - 633 30 00. 
We staan voor je klaar.

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

VERHUISBEDRIJF

OMA
24-UURSERVICE, 
MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG

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

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

AARDBEVINGSSCHADE?
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Versnelling, bouwnormen 
en koppelkansen
Versnelling in de versterkingsoperatie! Hoe vaak hebben we die aankondiging al gehoord 
van NCG, bestuurders en politici? Telkens weer is de nieuwe aankondiging, waar we alle-
maal blij van worden, gekoppeld aan een nieuwe aanpak, een andere voorkeursbehandeling 
of méér zelf doen. Een van die ‘uitvindingen’ heet dan ook “Bouwimpuls.” Zes aannemers 
zijn betrokken bij een ‘versnellingsprogramma’ van de NCG. Samen hebben ze een bedrijfs-
bureau BI opgericht dat de versnelling en de bewoners moet begeleiden. Ben je eenmaal 
ingeloot, dan mag je kiezen met welke aannemer je in zee gaat. Hoewel ….. Vaklui, want 
allemaal voldoen ze aan de strenge (NAM?)criteria die de NCG voor hun selectie heeft 
opgesteld. En allemaal zijn ze bereid om binnen het NCG-keurslijf aan de slag te gaan.

De deelnemers aan ‘Bouwimpuls” zijn uiter-
aard hoopvol gestemd. Want vanaf nu zitten 
ze met hun te versterken woning in een flow. 
Het einde is in zicht. Voortvarend gaan de 
teams aan de slag. 

Maar dan komt het:
Met de deelname aan “Bouwimpuls” blijken, 
tegen de beloften in, opeens alle andere 
geneugten van de versterkingsoperatie 
automatisch overboord te zijn gegooid: extra 
verduurzaming, koppelkansen, eigen verbou-
wingsplannen……… Je mag ze inbrengen, 
maar….. de aannemer mag in Bouwimpuls 
geen vertraging oplopen. 
En er komt nog wat bij: Je moet zelf de keu-
ze maken volgens welke standaard je woning 
moet worden versterkt: NPR 2015, 2017, 
2018-1, 2018-2, 2020-1, 2020-2 …… en je 
krijgt te maken met de doorlopend aange-
paste bouwnormen. Elke nieuwe norm geeft 
een vermindering aan van de noodzakelijk 
geachte versterkingsingrepen. Dus ook van 
de versterkingskosten. Kies je voor de laat-
ste norm, dan krijg je 13.000 + 17.000 euro 
om wat extra dingen voor jezelf te regelen. 
Deels vrij te besteden. Deels te besteden 
aan extra bouwkundige maatregelen. 

De keuze voor de wijze van versterken – als 
je die al zelf mag maken, want dat geldt voor 
lang niet iedereen – moet je binnen enkele 
weken melden. 
Hoe maak je die keuze? Dat zal de NCG en 
het Bedrijfsbureau BI worst wezen. 
En hoe kom je aan een vergelijking tussen de 
gevolgen van jouw keuze tussen één van de 
opties? Ook dat zal ze kennelijk worst wezen. 
Verzoeken aan het Bedrijfsbureau om helde-
re informatie om je keuze te kunnen maken, 
worden stelselmatig genegeerd.

(Uit diverse bronnen ontvangen) teksten van 

telefoongesprekken met BBI zijn heel helder:

“ U heeft nog maar drie dagen tijd om uw 

versterkingskeuze te maken!”

“ Kunt u mij de verschillen tussen beide op-

ties aanleveren? Daar heb ik al enkele keren 

om gevraagd.”

“ Nee. Zover is uw versterkingsplan nog niet in 

detail uitgewerkt”

“ Hoe moet ik dan een keuze maken als ik 

niet weet waarvoor ik kies?”

“ Dat weet ik niet.”

“ Mag ik mijn bouwbegeleider vragen dat uit 

te zoeken?”

“ U doet maar.”

“ Hoeveel tijd krijg ik daarvoor?”

“ Ik kan u tot eind volgende week geven. An-

ders komen wij met de planning in de knoei.”

“Ik hoop dat het lukt.”

(een week later)

”Heeft u al een keuze kunnen maken?”

“ Nee, ik heb de informatie nog niet ontvangen.”

“ Zal ik uw woning dan uit de planning halen? 

Dan wordt het niet eerder dan 2024 of 

2025. Tenzij u er nu al voor kiest om hele-

maal niet te versterken.”

“ Maar die versterking is toch nodig, volgens 

al die onderzoeken?”

“ Ja, maar u houdt zich niet aan de spelregels. 

Dus ik kan u niet verder helpen. Wij moeten 

verder. De aannemer moet verder.”

(We besparen u het verdere verloop van dit 

gesprek. Maar het is nog niet ten einde).

Koppelkansen en bouwimpuls
En de koppelkansen? “Mag ik die tegelijker-
tijd door dezelfde aannemer laten uitvoeren?”
Ja hoor, dat mag. Onder één voorwaarde: 
“De aannemer mag in het programma Bou-
wimpuls binnen de planning geen vertraging 

oplopen! Anders wordt het voor ons alleen 
maar duurder.”
Het mag dus wel. Maar het kan dus niet.
Weg versnelling (voor jou). Weg koppelkan-
sen, verduurzaming, bouwwensen…..
De enige impuls die je d’r van krijgt is vlie-
gende koorts. 
En of je dan nog zin hebt om na de verster-
king van je huis nogmaals een andere aan-
nemer over de vloer te krijgen om je eigen 
wensen alsnog uit te voeren …..?
Als je die al kunt vinden.
De versnelling van ‘Bouwimpuls’ is alleen 
gericht op versterking van de zelfgenoeg-

zaamheid van de NCG. Niet op genoegdoe-
ning voor Groningers.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.
nl/eigenaar/projecten-binnen-de-verster-
king/bouwimpuls-bi

Lees het ronkende verhaal van NCG op de 
eigen website en vergelijk dat met uw eigen 
ervaringen. Houd ons op de hoogte:
communicatie@groninger-bodem-beweging.nl

Cadeautje voor jouw ‘gasregent’
Ineke Noordhoff schreef onlangs Ontaard Land. Het boek gaat over de strijd 
van een gaswinningsgedupeerde tegen de ‘gasregenten’. Tijdens de Leden voor 
Leden in Loppersum afgelopen april sprak Ineke met GBB-leden over haar boek en 
ontstond er een gesprek over de - voor velen herkenbare - ‘strijd’ van gedupeer-
den in bevingsgebied. Hieronder is Ineke aan het woord over Ontaard Land. 

Op de ledenbijeenkomst van de Groninger 
Bodem Beweging was de eerste vraag 
uit de zaal: wat verstaat u onder ‘gasre-
genten’? Ontaard land; de strijd van een 
Groninger tegen de gasregenten is de titel 
van mijn nieuwe boek. 

Ontaard land is het persoonlijke verhaal 
van een aardbevingsgedupeerde. Ik reisde 
drie jaar lang op de bagagedrager van 
Henk Tienkamp uit Woltersum mee. In het 
boek beschrijf ik niet alleen hoe zijn huis 
‘onveilig’ wordt verklaard, wat voor post 
Henk krijgt en hoe hij bejegend wordt door 
experts, ambtenaren, bewonersconsulen-
ten en bestuurders. Maar het gaat ook over 
hoe dat allemaal bij Henk binnenkomt, hoe 
het zijn leven overneemt. De lezer beleeft 
het als het ware zelf mee via het verhaal. 

Ik wilde de impact van het aardbevingsdra-
ma bij een grotere groep mensen brengen. 
Waar dat met een droog feitenrelaas van 
de Nationale Ombudsman en de Rekenka-
mer amper lukt en incidenten op radio en 
tv soms enige opwinding, maar doorgaans 
weinig impact meer lijken te hebben, kan 
deze ‘journalistieke documentaire’ mis-
schien op een andere manier mensen be-
reiken. Dat was ook het motief voor Henk 
om mij drie jaar lang toe te laten in zijn 
persoonlijke leven. Hij wil dat bureaucra-

ten en bestuurders beter snappen wat ze 
teweegbrengen. Om ze ertoe aan te zetten 
om het beter te doen. En hij wil Groningers 
laten zien dat je je niet hoeft te voegen 
naar onredelijke procedures.

Ontaard land gaat over Henks strijd. De 
term ‘gasregenten’ heb ik gemunt om 
duidelijk te maken tegen wie hij het op 
moest nemen. Het was vaak niet eendui-
dig wie zijn ‘vijand’ was. Enerzijds vocht hij 
tegen de NAM, die aardgas uit de bodem 
pompt. Een bedrijf dat zoals veel andere 
ondernemingen probeert geld te verdienen 
door de aarde te exploiteren en daarbij 
weinig oog heeft voor de neveneffecten van 
hun business op burgers. Anderzijds nam 
Henk het op tegen de overheid. Het rijk 
gaf vergunning om gas te winnen en toen 
die gaswinning de veiligheid van burgers in 
gevaar bleek te brengen, koos de regering 
voor het gasbedrijf en niet voor haar inwo-
ners. De industrie spande de politiek voor 
zijn karretje, en vervolgens probeerde de 
minister de nadelige gevolgen zelfs buiten 
beeld te brengen. Misschien voorstelbaar 
in het licht van de vele honderden miljar-
den aan baten die het rijk inde, maar onfair 
naar de Groningers wier veiligheid in de 
waagschaal werd gelegd. In de verweven-
heid van marktmacht (NAM) en overheid zit 
voor mij het ‘regenteske’.

Tijdens de ledenbijeenkomst van de 
GBB noemde iemand Ontaard land 
een belangrijk boek omdat het de 
menselijke maat in het aardbevings-
drama brengt. ‘Laten wij Ontaard land 
via diezelfde route naar bestuurders 
brengen’, suggereerde zij. Haar idee: 
Koop allemaal twee exemplaren van 
dit boek, lees het ene en geef het an-
dere persoonlijk aan een bestuurder. 
Bel twee weken later op en ga van 
mens tot mens met elkaar in gesprek 
over de inhoud.

Menselijke maat
Atlas Contact stelt twintig exemplaren 
van Ontaard land ter beschikking. 
Wil je een boek met een persoonlijke 
brief erbij schenken aan een bestuur-
der, om daarna over de inhoud in 
gesprek te gaan? Zend je brief met 
de naam van de bestuurder waar hij 
naartoe moet naar: krantredactie@
groninger-bodem-beweging.nl  
Het boek en jouw brief worden naar 
de gasregent verstuurd. Zo zorgen we 
samen dat Ontaard land bij de door 
jou uitgekozen bestuurder aankomt! 
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Ineke Noordhoff

ONTAARD 
LAND

De strijd van een  
Groninger tegen  
de gasregenten

Ineke Noordhoff is 
econoom en land-
schapshistoricus,  
tot 2021 was ze 
hoofdredacteur van 
Noorderbreedte. Ze 
schreef diverse boe-
ken over de verhou-
ding tussen de mens 
en zijn woongebied, 
waaronder Op het 
land, Natuurmakers  
en Schaduwkust. W

at als de plek waar je woont gevaar-
lijker is dan je had gedacht? Het 
overkwam Henk Tienkamp, die een 
huis kocht in het Groningse Wolter-

sum. Niet alleen de gevolgen van de aardgas-
winning zorgen voor scheuren in zijn muren, 
ook het eeuwenlange onverantwoorde 
gebruik van de bodem eist zijn tol. Mense-
lijke exploitatiedrift leidt ertoe dat het land 
steeds meer inklinkt en het water steeds 
hoger tegen de dijken klotst. Eén aardbeving 
kan het beslissende zetje betekenen voor zijn 
huis – of voor de regio.
 Hoewel de overheid de winst van de 
bodemexploitatie in haar zak heeft gestoken, 
kijkt ze nu de andere kant op. Mensen zoals 
Henk krijgen te maken met een hardvoch-
tige aardbevingsbureaucratie. In plaats van 
samen aan een nieuwe en veilige toekomst 
te bouwen, wordt de burger vermorzeld door 
een systeem dat enkel in grootheden van 
euro’s kan denken. Henk Tienkamp pakt de 
strijdbijl op, maar wat begin je in je eentje? 
 In Ontaard land schetst Ineke Noordhoff 
een genadeloos beeld van het menselijk 
gemorrel in de Groninger bodem en de 
onmacht van overheden om op de lange ter-
mijn te handelen. 
 Overtuigend laat ze zien dat het niet alleen 
anders moet, maar dat het ook anders kan.

W W W. ATL A SCONTAC T.NL
W W W.INEKENOORDHOFF.NL

‘MET DIT BOEK BRENGT INEKE  
NOORDHOFF DE MENSELIJKE MA AT 
WEER TERUG IN ONS DENKEN OVER  
DE A ARDBEVINGEN IN GRONINGEN.’ 

–  J A C Q U E S  W A L L A G E ,  O U D - B U R G E M E E S T E R  
V A N  G R O N I N G E N
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Column
Tekst: Eric Nederkoorn

De pistolen zijn 
uit de holsters
Als u dit leest zijn de eerste dagen van de 
openbare verhoren voorbij. De ‘Parlementaire 
enquête aardgaswinning Groningen’ is los. Dit 
stukje is eerder geschreven, maar ik ga er blind 
van uit dat deze dagen al zeker voor een jaar 
aan ongeloof, ergernis en woede hebben opgeleverd. 

Niet door de wijze van verhoren. Enquêtecommissies, samengesteld uit Kamerleden, hebben 
bewezen dat ze het onderste uit de kan willen. Tijdens hun vooronderzoek voelen ze zichzelf 
gestaag groeien in hun rol van rechercheurs, gebrand op het ontmaskeren van geboefte.
In die zin is ‘verhoren’ dus een rake term. Hang them high. Ik wed dat de leden ter voorberei-
ding veel rechtbankdrama’s op Netflix hebben opgevreten. 
De parlementariërs in zo’n commissie willen in alles de indruk vermijden dat ze de daders 
sparen. Ook al betreft het soms goede bekenden. Als ze een gevierde partijgenoot moeten 
neersabelen, vooruit met de geit. Wel is het vreemd dat de eerste verhoorsessies voor 27 juni 
tot 1 juli op de rol zijn gezet en er vervolgens direct twee maanden aan vakantiestop worden 
gevierd. Pas op 29 augustus, tot half oktober, mogen de pistolen weer uit de holsters.
Zo’n agenda riekt naar het bedrijf dat slecht nieuws bewaart tot zo laat mogelijk op de vrijdag-
middag, zodat niemand meer tijd heeft om boos te reageren en de storm een weekend lang 
kan luwen. Maar goed, dat zal wel mijn ingebakken wantrouwen zijn, gevoed door alles rond 
(de leugens over) de gaswinning, (het traineren van) de versterking en (het gesjoemel met) de 
schadeafhandeling. Intussen wachten we de ontwikkelingen qua gasvoorraad dankzij Vladi de 
Verschrikkelijke ongeduldig af. Ook wat dat betreft kan er tussen dit schrijven en het uitkomen 
van deze krant veel zijn gebeurd. Wel voorspel ik alvast het aftreden van Hans Vijlbrief als 
staatssecretaris van Aardbevingen.

‘Laat ik het nog een keer helder zeggen, het is onveilig om gas te winnen in Groningen’, zei hij 
in een Kamerdebat. Maar zijn premier zei al vaker: ‘Alleen als het niet anders kan’. Drie keer 
raden. Straks volgt het argument dat we niet ‘meer’ boren, maar ‘minder minder’. Op Vijlbriefs 
hand heb je het Staatstoezicht op de Mijnen, erboven staat chef Rutte met eeuwig slechts dat 
ene belang: ‘het mijne’. Dat gaat botsen tussen die twee. Dan weet je wel wie straks sneuvelt. 
Maar goed, nu eerst die verhoren volgen. Kijken hoe de schuldigen zich onder hun vonnis uit 
willen schutteren. Sowieso bijzondere televisie.

*Eric Nederkoorn is redacteur van Dagblad van het Noorden en schrijft deze column op persoonlijke titel.

Beste Agnes…
Het zijn kille tijden nu verschillende me-
dia voor veel onrust zorgen. Immers: met 
de oorlog in Oekraïne zou een ‘meerder-
heid van de Groningers’ bereid zijn om 
de gaskraan weer open te draaien. Dan 
moeten ze ‘natuurlijk’ wel flink gecom-
penseerd worden. 

Die zogenaamde ‘meerderheid’ hebben we 
nota bene te danken aan één van onze eigen 
regionale media. Die bedacht bij het uitbreken 
van de oorlog in de Oekraïne een aan alle 
kanten rammelende opiniepeiling met die 
zogenaamde ‘meerderheid’ als twijfelachtig 
resultaat. Hoe anders voelde het een aantal 
jaren terug met acties als ‘Breien voor Gro-

ningen’ en ‘Gas, we breien er een eind aan’. 
Honderden mensen uit heel het land breiden 
uit solidariteit met de Groningers in het aard-
bevingsgebied mee aan een deken voor het 
kleinste huisje van Groningen in Rottum. Ook 
werd er voor het gebouw van de Tweede Kamer 
een deken van 500 vierkante meter gelegd. 

De gebreide lapjes vielen bij Agnes Bakker 
op de deurmat, vergezeld van meest kleine, 
bijzondere briefjes. Ze begonnen vaak met 
“Beste Agnes’…

Een aantal van die hartverwarmende re-
acties brengen we op de volgende pagina 
opnieuw bij elkaar. 

Respect  
voor Groningen

Op 16 augustus vragen we om Respect voor Groningen! De actiegroep die 
begin dit jaar de Fakkeltocht in stad organiseerde heeft de koppen weer 
bij elkaar gestoken! Op 16 augustus zal er een nieuwe actie plaatsvinden. 
Ditmaal niet een dag, maar een maand lang. Het blijft hard nodig om actie te 
voeren. Nog altijd zijn er veel onopgeloste problemen voor Groningers en is 
er een voortdurende discussie over het verder opendraaien van de gaskraan. 
Het is tijd voor respect voor Groningen! 

Waarom gaan we op  
16 augustus actievoeren?  
Alweer bijna tien jaar geleden, op 16 
augustus 2012, beefde de aarde in en 
rond Huizinge. Sindsdien is er meer be-
wustwording over de grote gevolgen van 
de gaswinning in Groningen. Veel bewo-
ners zijn inmiddels niet alleen de dupe 
geworden van de aardbevingen, maar 
ook van een volledig tekortschie-
tend beleid om de problemen 
op te lossen. Al in februari 
2013 achtte de toenmalige 
minister van Economische 
Zaken, Henk Kamp, het 
noodzakelijk om woningen 
te versterken, 
om zo de veilig-
heid in Gronin-
gen te waarbor-
gen. Na bijna 
10 (!) jaar is 
echter nog geen 18% van de 27.165 
huizen in de versterkingsoperatie daad-
werkelijk versterkt.

De problemen in Groningen duren onver-
minderd voort. Zo is het risico op zwaar-
dere bevingen niet verdwenen, ook al 
gaat - zoals het nu lijkt - op korte termijn 
de gaskraan dicht. Het is daarom cruciaal 
dat zwakke huizen snel worden versterkt. 
De versterkingsoperatie komt echter 
niet op gang. De aanpak is ontzettend 
complex: de regie is over te veel partijen 
verdeeld.

Het ‘wettelijk bewijsvermoeden’ is inge-
voerd om de rechten van Groningers te 
versterken: alle schade waarvoor geen 
andere oorzaak kan worden vastgesteld, 

moet vergoed worden als zijnde mijnbouw-
schade. Het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) heeft echter sinds vorig 
jaar een nieuwe werkwijze ingevoerd, 
waardoor het wettelijk bewijsvermoeden 
wordt beperkt. Een groeiend aantal be-
woners – murw geworden – meldt schade 
niet eens meer. Ook blijft er nog altijd 

een grote stapel on-afgehandelde 
schadedossiers liggen. 

Bewoners krijgen bij schade-
afhandeling en versterking 

te maken met een reeks 
van professionals: scha-
de-experts, zaakbegelei-

ders van het 
IMG, eventuele 
bezwaar-com-
missies, bewo-
nersbegeleiders 
van het NCG, 

ingenieurs, bouwkundigen, projectleiders, 
externe adviseurs en tenslotte de aanne-
mers bij schade en versterking. Veel be-
woners worden psychisch zwaar belast en 
krijgen te maken met gezondheidsklach-
ten, zo blijkt uit onderzoek. Al jarenlang 
wordt er ontzettend veel van gedupeerden 
gevraagd. Veel Groningers ervaren dit als 
een zeer zware last op hun schouders. En 
alle discussie rondom het verder open-
draaien van de gaskraan draagt hier niet 
in positieve zin aan bij! 

Respect voor Groningen
Wil jij op de hoogte gehouden worden over 
de aankomende actie, startende op 16 
augustus? Houd hiervoor 
www.respectvoorgroningen.nl en onze 
social media in de gaten!
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nl.bauhausBornholmstraat 15
9723 AW Groningen

Kies montage bij je materiaal!

DE GROOTSTE EN VOORDELIGSTE 

BOUWMARKT!

tuinafdeling!
Ontdek onze

badkamer en toilet!
Alles voor je

gereedschap!
Groots in

mooiste verlichting!
Kies jouw

nieuwe vloer!
Jouw mooie

perfecte kleur!
Altijd de

Méér dan een bouwmarkt!

nl.bauhaus

Kies montage bij je materiaal!

Met 16 speciaalzaken onder één dak heb je ruim de keus bij BAUHAUS: voor elke klus kun je bij ons 
terecht. En wanneer je liever een vakman of -vrouw hebt voor montage of installatie, kun je dat natuur-
lijk ook gewoon bij ons regelen. Wij zijn namelijk meer dan een bouwmarkt! 

Vakmannetje geregeld? Onze allerbeste vaklui komen bij jou thuis en zorgen voor de perfecte monta-
ge van je klus. Onze montagecoördinator doet de planning en houdt contact met de vaklui, zodat jij je 
verder nergens druk om hoeft te maken. Jij hoeft alleen maar het matiaal uit te zoeken!

Kom dus eens langs bij BAUHAUS; voor het beste materiaal en de beste vakmannen.

EVEN LANGS BAUHAUS

VAKWERK NODIG?

Montageservice
• Persoonlijk advies
• Vaste, lage prijzen
• Eén contactpersoon
• Professionele uitvoering
• 5 jaar BAUHAUS-garantie

Een greep uit onze montageservices:

• laminaat- en parketvloeren leggen

• wand- en plafondplaten plaatsen

• ramen, deuren en trappen plaatsen

• tegels leggen

• behangen en schilderen

• rolgordijnen en jaloezieën ophangen

• markiezen en zonneschermen monteren

• gereedschapsschuurtjes en blokhutten opbouwen

• paden en terrassen bestraten

• garagedeuren monteren

• badkamers renoveren, geheel of gedeeltelijk

• gevels herstellen

Meer info: nl.bauhaus/montageservice

Mail ons voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek of voor het plannen van een montageklus:
montageservice.460@nl.bauhaus
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beloofd is  beloofd
spelregels  weer  gewi jz igd

steeds die  wi l lekeur

Het laat je niet los
Het verhaal van Gretha Medema uit Middelstum

“De gevolgen van de zware beving in Huizinge nu tien jaar geleden, laten mij niet los. 
Ik heb er ook fysiek last van. Dat laatste uit zich in evenwichtsstoornissen en overge-
voeligheid voor harde geluiden. Ik heb stress vanwege de alsmaar durende onzeker-
heid, de loze beloftes, de ongelijke behandeling en de ontwrichting in de dorpen. Het 
Bestuursakkoord, waarmee inwoners geld kunnen krijgen voor achterstallig onder-
houd omdat ze zo lang moeten wachten op een versterkingsadvies, was voor mij aan-
leiding een brief te schrijven aan de gemeente Eemsdelta. Door het Bestuursakkoord 
ontstaan grote verschillen in de uit te keren bedragen, waardoor opnieuw ongelijkheid 
en onrecht wordt gecreëerd. En ik kan niet tegen onrecht en ongelijkwaardigheid.

Brief aan de gemeente
In mijn brief van 31 januari 2022 aan de 
gemeente schreef ik over de fakkeltocht, 
over de afschuwelijke beelden van mensen 
die voor een subsidie van €10.000 in de rij 
moesten staan en over de roep om de gas-
winning weer omhoog te schroeven. En over 
mijn bezwaren tegen het bestuursakkoord.

Onze situatie
Hoe ging het met onszelf? Ons huis in Mid-
delstum is onderdeel van tien gelijksoortige 
huizen. Acht daarvan zijn geïnspecteerd, 

maar wij zijn net als onze buren ‘gevali-
deerd’. Terwijl onze woning volledig anders is 
uitgebouwd. Dat was in het laatste kwartaal 
van 2017. Onze vraag om een volledige in-
spectie liep op niets uit, ook niet via de onaf-
hankelijk raadsman. Dan blijkt maar weer dat 
je weinig te zeggen hebt over je eigen woning 
en totaal geen grip hebt op je veiligheid. We 
hebben de NCG meermalen gevraagd naar 
het versterkingsadvies, maar steeds kregen 
we te horen: “Heb geduld”. Dan lees je in de 
‘versterkingsopgave gemeente Loppersum 
2020’ dat er voor ons soort huizen geen 

beoordelingscapaciteit 
beschikbaar is. En nog 
steeds is er geen 
versterkingsadvies 
en weten we niet of 
ons huis veilig is.

De gevolgen van het 
Bestuursakkoord
Ook schreef ik de 
gemeente, dat ik fysiek 
en mentaal ziek ben van de hele 
situatie. Door de bureaucratische afhande-
ling waarbij iedereen besluiten kan nemen, 
behalve de mensen om wie het daadwerkelijk 
gaat, is het toch niet vreemd, dat ik me niet 
serieus genomen voel. Het Bestuursakkoord 
werd met veel bombarie gepresenteerd. 
Mooie woorden als “Rijk en regio willen be-
woners veiligheid, duidelijkheid en een nieuw 
perspectief bieden.” En “Bewoners hebben 
behoefte aan rust, duidelijkheid en voorspel-
baarheid.” In plaats van dat ik eindelijk weet 
of ik veilig woon, of dat de gaswinning naar 
nul gaat. Nee, je leest over de ‘nieuwste 
inzichten’, een nieuwe Nederlandse Prak-
tijkrichtlijn (NPR) waardoor er waarschijnlijk 
weinig tot geen huizen meer versterkt gaan 
worden. Terwijl ik nog steeds niet weet waar 
ik aan toe ben en nog steeds een onveilig 
gevoel heb. 

Vervolgens worden woningen in drie blokken 
verdeeld: A, B en C. Blok A wordt versterkt 
volgens de oude versterkingsadviezen of 
kan kiezen voor herbeoordeling en dan 
€ 30.000 aanvragen. Blok B heeft recht 
op €17.000 voor onderhoud plus een vrij 
te besteden bedrag van €13.000. Blok B 
huizen zijn door de gemeenten geselecteerd 
om verschillen binnen dorp, wijk of straat 
te voorkomen. Blok C heeft alleen recht op 
de €17.000. En zo ontstaat weer nieuwe 
verdeeldheid. Wij vallen nu onder Blok C 
en zo wordt ons een bedrag van €13.000 
ontnomen. Maar ons dorp is ook ontwricht 
en er zijn grote verschillen in buurten en er 
is strijd tussen inwoners. Mensen durven 
bijna niet meer met elkaar over de verster-
king en de bijbehorende bedragen te praten, 
omdat er al vele ruzies door zijn ontstaan. 
Gemeente kunt u beargumenteren waarom 
u onze woning in blok C hebt ingedeeld?

Antwoord van de gemeente
Twee weken later krijg ik antwoord van de 
gemeente. “Ik zal niet volledig ingaan op 
de door u aangedragen ‘pijnpunten’, maar 
we horen en zien deze punten ook. Door de 
verandering van de spelregels door de jaren 
heen zijn er grote en moeilijk uitlegbare 

verschillen ontstaan in onze gemeente. De 
bestuurders van onze gemeente hebben altijd 
geprobeerd, voor zover dat mogelijk en binnen 
hun macht lag, te staan voor hun inwoners. 
Ook tijdens de besprekingen over het be-
stuursakkoord.” 
Omdat er geen blok A woningen in onze straat 
staan, zijn we in blok C ingedeeld (verster-
kingsadvies nieuwe stijl plus recht op €17.000 
die je zelf moet aanvragen). De blokken kun-
nen volgens de gemeente niet worden herzien.
Het antwoord van de gemeente voelt voor mij 
kil en zakelijk, waarbij wordt voorbij gegaan 
aan wat mij en de meeste inwoners bezig-
houdt. Het enige waar de brief voor zorgt is 
een nog groter verdriet en gevoel van on-
macht. En: het is niet mijn schuld dat ik niet 
over een oud versterkingsadvies beschik.

Afschrift aan de CdK
Ik heb mijn brief ook doorgestuurd naar 
onze Commissaris van de Koning, René 
Paas. Twee weken later ontving ik een mail 
van zijn bestuursadviseur: “Hartelijk dank 
voor uw mail. Naar aanleiding van de mail 
van een inwoonster uit Zeerijp wil de CdK 
in een gesprek met de NCG bekijken wat 
ervoor nodig is om inwoners zoals zij en u 
in elk geval duidelijkheid te geven over de in-
spectie en het versterkingsadvies. Dus wan-
neer u dat kunt krijgen. Ik hoop u daarover 
binnenkort informatie te kunnen geven.”
Geen woord over het Bestuursakkoord. 
Nog steeds na al die jaren: geen verster-
kingsadvies. 
Ook nu - maanden na het contact met ge-
meente en CdK - niet.”

Tot zover Gretha Medema uit Middelstum
Een verhaal dat staat voor dat van zovelen.
Zich niet gehoord voelen, wel mails en brie-
ven, maar geen persoonlijk contact, geen 
echt antwoord op alle vragen, gebroken 
beloftes, geen duidelijkheid.
Wat haar het meeste dwarszit: de ontwrich-
ting van de dorpen, de ongelijkheid en de 
verdeeldheid die daardoor ontstaat, de 
onderlinge jaloezie en zelfs ruzies.
“Ik had net besloten om het los te laten, 
toen je contact met mij zocht over mijn be-
richten op Facebook. Maar het verhaal moet 
verteld blijven worden.”

scoop
"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle

www.bouwscoop.nl



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 23

SCHEUREN DOOR 
GRONINGEN

Drie Routes
Door het hart van het 
aardbevingsgebied

18,4 km.

37,6 km.

117,6 km.
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Groningse gaswinning 
voor dit gasjaar vastgesteld 
op 4,5 miljard kuub
Het definitieve winningsniveau voor dit gasjaar (van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 
2022) is op dit moment vastgesteld op 4,5 miljard kuub, zo werd op 1 april bekend. 

Op 14 maart heeft staatssecretaris 
Mijnbouw Hans Vijlbrief de Tweede Kamer 
al ingelicht over de gaswinning in Groningen. 
In deze brief lichtte de staatssecretaris toe 
dat het winningsniveau in het Groningenveld 
voor het gasjaar 2021-2022 waarschijnlijk 
uitkomt op 4,6 miljard kuub gas. Dat is aan-
zienlijk minder dan de 7,6 miljard kuub waar 
het vorige kabinet in januari jl. voor moest 
waarschuwen, maar meer dan oorspronkelijk 
werd vastgelegd voor dit gasjaar. Oorspron-
kelijk zou er namelijk niet meer dan 3,9 
miljard kuub gas gewonnen worden. 

De staatssecretaris gaf in de brief aan 4,6 
miljard kuub gaswinning toe te staan, maar 
pas nadat toezichthouder Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) advies uitbracht over 
deze voorgenomen winning. Het advies van 
SodM luidt dat de verhoging niet extra veilig-
heidsrisico’s met zich meebrengt. Het SodM 
blijft echter wel benadrukken dat pas ná de 
afbouw van de gaswinning, en als alle hui-
zen die dat nodig hebben versterkt zijn, het 
even veilig is in Groningen als in de rest van 
het land(!). De uiteindelijke gaswinning is na 
de Kamerbrief nog iets lager vastgesteld, 
namelijk op 4,5 miljard kuub. 

Grijpskerk wordt dit jaar gevuld met Gro-
nings gas
De staatssecretaris heeft ervoor gekozen om 
al dit jaar de gasopslag in Grijpskerk te vullen 
met laagcalorisch gas (tot nu toe werd deze 
opslag gevuld met hoogcalorisch gas). Als 
gevolg hiervan komt het winningsniveau voor 
het gasjaar 2021-2022 iets hoger uit, máár 
dit betekent ook dat het definitief sluiten van 
het Groningenveld in 2023 binnen bereik ligt. 
De gaswinning zal in dat geval ná 1 oktober 
2022 overgaan op de waakvlam, er zal dan al-
leen nog een ‘minimum flow’ van naar schat-
ting 1,5 miljard kuub gas gewonnen worden. 

Hoe zat het ook alweer?
Sinds begin dit jaar is er veel onzekerheid 
over het winningsniveau in het Groningen-
veld. Er is landelijk – en zelfs internationaal 
- aandacht voor Gronings gas. Maar we zien 

ook dat er buiten de Groningse provincie-
grenzen veel onwetendheid is over de gas-
winning. Zo horen we bijvoorbeeld regelmatig 
‘de gaswinning is daar toch allang gestopt!?’
Sinds de beslissing in 2018 van voormalig 
minister Eric Wiebes om de gaskraan te 
sluiten, wordt er toegewerkt naar het defini-
tief dichtdraaien van de gaskraan. Elk jaar 
wordt er in een vaststellingsbesluit vastge-
legd hoeveel gas er in het komende gasjaar 
gewonnen wordt. We zien in de vaststellings-
besluiten elk jaar een forse afname in de 
gaswinning. Zo is bijvoorbeeld het winnings-
niveau ten opzichte van vorig jaar met onge-
veer de helft verminderd. Het winningsniveau 
hangt af van verschillende factoren. Zo moet 
er bijvoorbeeld voldoende energievoorziening 
zijn voor de Nederlandse huishoudens. Maar 
ook de bouw van de stikstoffabriek Zuid-
broek, de afbouw van gas door grootverbrui-
kers en de bevoorrading van gasopslagen 
worden hierin meegenomen. 

GBB pleit voor een wettelijk vastgelegde 
einddatum voor de gaswinning
Op elk moment kan de staatssecretaris een 
wijzigingsbesluit nemen en het winnings-
niveau bijstellen. Dit maakt de definitieve 
sluiting van het Groningenveld onzeker. 
Door geopolitieke ontwikkelingen en door 
de vertraging van de bouw van de stikstoffa-
briek in Zuidbroek wordt regelmatig gespro-
ken over ophoging van de gaswinning. Toch 
benadrukt de staatssecretaris – gelukkig! 
- keer op keer dat meer gaswinning in Gro-
ningen alleen als uiterste redmiddel ingezet 
zal worden. Ook het SodM is duidelijk: meer 
gaswinning in Groningen is onverantwoord.  
Eén ding weten we zeker: pas als de 
gaskraan definitief is dichtgedraaid en 
de huizen die dat nodig hebben versterkt 
zijn, dán pas zal het even veilig in Gronin-
gen zijn als in de rest van het land. Pas 
dan weten we zeker dat gedupeerden niet 
meer worden geconfronteerd met jarenlange 
schadeprocedures, versterkingsoperaties 
en de daarbij behorende stress en onzeker-
heid. De Groninger gaskraan moet zo snel 
mogelijk definitief dicht.  

Oplevering stikstoffabriek 
opnieuw vertraagd
Slecht nieuws over de stikstoffabriek 
in Zuidbroek. De oplevering is weer ver-
traagd, zo heeft de Gasunie aan staats-
secretaris Hans Vijlbrief laten weten. 
De stikstofinstallatie bij Zuidbroek 
maakt het mogelijk om ‘hoogcalorisch’ 
gas uit het buitenland - door bijmenging 
met stikstof - om te zetten naar ‘laag-
calorisch’ gas, zoals het gas uit het 
Groningenveld. Dit omgezette gas wordt 
‘pseudo’ laagcalorisch gas genoemd. 
Vrijwel alle Nederlandse huishoudens en 
de industrie van ons land maken gebruik 
van laagcalorisch gas. Op die manier kan 
de fabriek het tekort door het dichtdraai-
en van de Groningse gaskraan deels 
opvangen. De stikstoffabriek in Zuid-
broek is dus een belangrijke maatregel 
om Nederland van het Gronings gas af te 
helpen en het Groningenveld te sluiten.

Volgens de Gasunie is de fabriek nu 
voor 90% klaar. Gasunie heeft Hans Vijl-

brief geadviseerd om de gaswinning uit 
het Groningenveld met 1,2 miljard kuub 
gas te verhogen, om zo de ‘leveringsze-
kerheid’ van gas (volgens de Gasunie) 
te kunnen waarborgen. Dit zou beteken 
dat het winningsniveau dit gasjaar 
nogmaals verhoogd wordt. Hans Vijlbrief 
is hierover in gesprek met de Gasunie, 
maar heeft de Kamer laten weten de 
gaswinning niet te willen verhogen.

Wat vindt de GBB?
De GBB vindt het onacceptabel dat het 
winningsniveau nogmaals(!) wordt ver-
hoogd, en rekent erop dat Hans Vijlbrief 
er alles aan doet om dit te voorkomen. 
Ook de provincie Groningen, een groot 
aantal gemeenten en de besturen van 
de Veiligheidsregio en de waterschap-
pen in Groningen willen dat een mo-
gelijke verhoging van de gaswinning in 
Groningen helemaal van tafel gaat. 

Ook dit jaar weer op pad met 
‘Scheuren door Groningen’! 
Op zoek naar een leuke en informatieve 
route door Groningen? De Groninger Bo-
dem Beweging heeft twee jaar geleden 
een autoroute, fietsroute en wandelrou-
te door het aardbevingsgebied in Gro-
ningen samengesteld onder de noemer 
‘scheuren door Groningen’. De routes 
zijn ook dit jaar weer te volgen! 

Niet alleen kun je genieten van het prach-
tige Groninger land, ook leer je veel over 
de situatie in het aardbevingsgebied. Leuk 
om te doen tijdens je vakantie of weekend-
je weg in Groningen. Zowel auto-, fiets- als 
wandelroute komen langs bezienswaardig-
heden.

De uitgebreide routebeschrijvingen op de 
routepagina’s bevatten veel informatie over 
wat je zoal ziet. Zo kom je door het epicen-
trum van het aardbevingsgebied; voorma-
lig gemeente Loppersum, zie je o.a. een 
gaslocatie, huizen die versterkt (moeten) 
worden, wisselwoningen, verloren erfgoed, 
rijksmonumenten en monumentale kerken. 
En ondertussen kun je genieten van het 
prachtige Groninger land. 

Kijk voor de actuele routes op de website 
van de GBB, www.groninger-bodem-bewe-
ging.nl. Je vindt de routebeschrijvingen 
onder het kopje ‘actueel’. Ook liggen de 

flyers van de verschillende 
routes verspreid door de 

provincie, bijvoorbeeld 
bij VVV kantoren, 

restaurants en 
campings. 

verscheurd vertrouwen

beloftes steeds gebroken

crisisaanpak nu!
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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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