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Stuitingsbrief NAM
Sommige Groningers hebben na de beving van Huizinge op 16 augustus 2012 de
NAM aansprakelijk gesteld voor de schade (zowel gemelde, als nog niet gemelde
schade). 

Vanuit deze aansprakelijkstelling ontstaat juridisch een vordering op de NAM. Zo'n
vordering verjaart echter na 5 jaar. Die verjaring kan ‘gestuit’ worden (daarmee wordt
de vordering verlengd) met een zogeheten stuitingsbrief. Vandaar dat veel
Groningers rond 16 augustus 2017 een stuitingsbrief aan de NAM hebben
gestuurd. De NAM heeft toen als reactie deze verklaring op haar site gezet. 

Voor deze Groningers is op 16 augustus 2022 opnieuw een termijn van 5 jaar
verstreken. Vandaar dat de GBB hen adviseert te overwegen opnieuw een
stuitingsbrief aan de NAM te verzenden. Baat het niet, schaadt het niet. Een
voorbeeld van de stuitingsbrief kun je hier downloaden. 

Loopt jouw schadeafhandeling niet via de NAM, maar via het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG), dan is er hoe dan ook geen sprake van verjaring.
Een stuitingsbrief is dan niet nodig.

Derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen - € 10.000
De subsidie is vanaf begin juli in stappen – per gemeente – geopend. Vanaf dat
moment kun je een subsidieaanvraag indienen. De aanvraagperiode is voor een
langere periode geopend, én er is ditmaal voldoende geld beschikbaar. Tot en met
31 december 2025 kun je aanspraak maken op de regeling. 

Vanaf wanneer gaat de subsidie in jouw gemeente open?

Gemeente Aa en Hunze - 06 juli 2022
Gemeente Eemsdelta (postcodes 9901 t/m 9921) - 13 juli 2022
Gemeente Eemsdelta (postcodes 9922 t/m 9994) - 20 juli 2022
Gemeente Groningen (postcodes 9613 t/m 9735) - 27 juli 2022
Gemeente Groningen (postcodes 9736 t/m 9798) - 03 augustus 2022
Gemeente Het Hogeland - 10 augustus 2022
Gemeente Midden-Groningen (postcodes 9601 t/m 9609) - 17 augustus 2022
Gemeente Midden-Groningen (postcodes 9611 t/m 9939) - 24 augustus 2022
Gemeente Oldambt - 31 augustus 2022
Gemeente Westerkwartier - 07 september 2022
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Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidie?
Je komt in aanmerking voor de subsidie als jouw woning in het postcodegebied staat
waar de waardedalingsregeling geldt, inclusief de postcodes 9679, 9681 en 9682,
maar geen onderdeel is van het versterkingsprogramma van de Nationaal
Coördinator Groningen. Je kunt de subsidie gebruiken voor het verduurzamen of
verbeteren van je woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schilderbeurt of een
nieuwe badkamer. Ook energiebesparende maatregelen zoals de aanschaf van
zonnepanelen vallen onder de subsidie.

Klik hier voor meer informatie over de regeling. Je vraagt hier de subsidie aan.

Let op! De subsidieaanvraag is altijd gratis via Samenwerkingsverband Noord
Nederland (SNN). Toch zijn er "bureaus" die tegen betaling hulp aanbieden bij de
subsidieaanvragen. Deze hulp wordt onder andere aangeboden via folders die huis-
aan-huis worden verspreid en via websites. Geef nooit zomaar je privégegevens
af. Kom je er niet uit? SNN kan je kosteloos verder helpen, neem hiervoor contact
met ze op via telefoon: (050) 5224 900 of e-mail: info@snn.nl

 

Deelnemers NAM waarderegeling worden gecompenseerd, maar wanneer?
Gedupeerden die aan de NAM regeling deelnamen en hierdoor geld misliepen omdat
zij niet meer aanspraak mochten maken op de meer ruimhartige
waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) worden
alsnog gecompenseerd. Het kabinet maakt voor deze groep eenmalig 25 miljoen
euro vrij. Gedupeerden worden, na een individuele herbeoordeling, gecompenseerd
voor het eventuele verschil tussen de vergoedingsregelingen van enerzijds het IMG
en anderzijds de NAM. In totaal sloten 5800 Groningers een overeenkomst met de
NAM om de waardedaling van hun woning als gevolg van de gaswinning te
compenseren.

Naar verwachten zou het IMG de compensatieregeling halverwege 2022 gaan
uitvoeren. Helaas moet de groep Groningers die hierop aanspraak kan maken nu
toch langer wachten. Het IMG geeft aan dat het 'automatiseren' van de regeling voor
vertraging zorgt. Het IMG weet nog niet wanneer de regeling wél van start gaat. Dit
betreurt de GBB. Als er nieuws over de regeling is, dan zullen we dit via het bulletin
delen. 

Breed gedragen Sociaal Handvest zet de Groninger voorop
Op maandag 11 juli is in Appingedam ‘het Sociaal Handvest’ ondertekend door
bestuurders, uitvoeringsinstanties en maatschappelijke organisaties binnen het
gaswinningsdossier. De eerste handtekening werd gezet worden door
staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Gedeputeerde Johan Hamster namens de
provincie en de vijf aardbevingsgemeenten, het Instituut Mijnbouwschade Groningen
en de Nationaal Coördinator Groningen ondertekenden het Handvest eveneens. 

Al in 2021 stelden de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad en
Vereniging Eigen Huis een stevig Sociaal Handvest op, gericht aan politiek,
bestuurders en uitvoeringsinstanties. In het Handvest geven de drie
organisaties aan met welke mensgerichte uitgangspunten de problemen in
Groningen per direct moeten worden aangepakt om na zo’n tien jaren van gesteggel
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en vertraging het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Enkele belangrijke
punten uit het Handvest zijn: bewoners moeten voorop staan, herstel ook de
funderingen, geef bij elke beleidskeuze prioriteit aan de snelheid van de afhandeling
van schade en versterking en zorg voor een goede rechtsbescherming.

Oud GBB-voorzitter Jelle van der Knoop nam het voortouw in de onderhandelingen
met de ondertekenaars. 

Van beleidsmakers mag vanaf nu worden verwacht dat zij hun beleid op deze
uitgangspunten baseren. De maatschappelijke organisaties verwachten eveneens
dat politici zoals Tweede Kamerleden het Sociaal Handvest zullen inzetten om
beleidsmakers en uitvoeringsinstanties te toetsen op een beleid dat de mens als
uitgangspunt neemt. Het wordt tijd dat de Groninger voorop komt te staan! Je
vindt hier het Sociaal Handvest. 

Wijziging waardedalingsregeling IMG per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 gaat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de
vergoeding voor waardedaling berekenen aan de hand van een geactualiseerde
rekenmethode. Zo verandert de peildatum van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021.
Ook worden de percentages van de waardedaling per beving en het 'imago-effect'
aangepast naar de meest actuele percentages. Dit houdt concreet in dat de
percentages die worden uitgekeerd lager zullen zijn dan voor de wijziging. Er worden
daarnaast een aantal postcodegebieden toegevoegd. Je leest hier meer over de
actualisatie van de waardedalingsregeling. 

Overgangsfase
De overgangsfase duurt tot en met 31 december 2022. Aanvragen die voor die tijd
worden gedaan worden nog behandeld volgens de huidige rekenmethode. Vanaf 1
januari 2023 zal het IMG de nieuwe methode hanteren. Heb je nog geen aanvraag
gedaan? Het is dan gunstig om dit vóór 31 december dit te doen. Woon je in een van
de postcodegebieden die worden toegevoegd aan de regeling? Dan kun je vanaf 1
januari 2023 een aanvraag indienen. Een aanvraag voor de waardedalingsregeling
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loopt altijd via het IMG. 

Nieuwe postcodes toegevoegd
Het waardedalingsgebied wordt uitgebreid. De huidige postcodes blijven behouden
en er wordt er een aantal postcodes toegevoegd. De postcodegebieden die nieuw
zijn ten opzichte van het huidige waardedalingsgebied zijn: 9474 (Tynaarlo), 9614
(Groningen), 9622 (Groningen), 9644 (Veendam), 9651 (Midden-Groningen), 9655
(Aa en Hunze), 9657 (Aa en Hunze), 9659 (Aa en Hunze), 9679 (Oldambt), 9681
(Oldambt), 9732 (Groningen) en 9971 (het Hogeland). 
 

Wat vindt de GBB? 
De overheid en overheidsinstellingen hebben Groningen de afgelopen jaren
overladen met regelingen, procedures, en al dan van toepassing zijnde
uitzonderingen. Iedere keer waren daar goede argumenten voor, maar inmiddels is
het overzicht totaal zoek. Groningers zien door de bomen het bos niet meer.
Daarnaast ziet de Groninger een steeds grotere toename van verschillen. Verschillen
die niet langer uitlegbaar zijn. Nieuwe regelingen behoren alleen opgetuigd te
worden als ze nuttig zijn, voorzien in een behoefte in Groningen, én problemen
wegnemen. De GBB is van mening dat deze nieuwe regeling dit niet doet. De
regeling creëert juist nieuwe verschillen. 
Middels een brief naar het IMG heeft de GBB in mei hierover advies gegeven. Je
leest hier de brief. Van het advies is helaas niets overgenomen door het IMG. 

Tweede wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022 
Op 13 juli 2022 is er nogmaals een wijzigingsbesluit door staatssecretaris
Mijnbouw Hans Vijlbrief genomen.

De staatssecretaris wijzigde het vaststellingsbesluit al eens in april 2022. Toen moest
de NAM 4,5 miljard kuub gas winnen in dit gasjaar (van 1 oktober 2021 tot 1
oktober 2022), bij een gemiddelde temperatuur, in plaats van 3,9 miljard kuub. Door
het tweede wijzigingsbesluit van 13 juli 2022 moet NAM hoe dan ook 4,5 miljard
kuub gas winnen, dus ook bij de zachte temperaturen van afgelopen winter.
De maximale hoeveelheid is niet meer afhankelijk van de temperatuur. De
staatssecretaris denkt zo voldoende gas te kunnen winnen om de vertraging in de
bouw van de stikstoffabriek Zuidbroek op te vangen en om de gasopslagen Norg en
Grijpskerk voldoende te vullen. Zodoende kan het Groningenveld in 2023 of in 2024
nog steeds sluiten. 

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft bevestigd dat dit tweede wijzigingsbesluit niet
leidt tot veranderingen in het veiligheidsrisico ten opzichte van het eerste
wijzigingsbesluit. Je leest hier de officiële bekendmaking van het wijzigingsbesluit. 
 

Dorpenaanpak versterking 1 oktober van start
Iedereen weet dat het versterken van de woningen in het Groningse bevingsgebied
tergend langzaam verloopt. Bewoners wachten te lang, er is veel onduidelijkheid en
te weinig vooruitgang. Daarnaast ontstaan er in kleine gemeenschappen verschillen
die niet uit te leggen zijn. Om hier verandering in te brengen heeft Staatssecretaris
Mijnbouw Hans Vijlbrief met de gemeente Eemsdelta en de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG) afgesproken om in vier dorpen te beginnen met een door hen
ontwikkelde 'Dorpenaanpak'. De staatssecretaris verwacht dankzij deze aanpak zicht
te krijgen op wat nodig is om versnelling van de totale versterkingsoperatie mogelijk
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te maken. Het doel is om deze aanpak in de rest van het bevingsgebied uiteindelijk
ook toe te passen.

De Dorpenaanpak vindt plaats in de dorpen Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en
Leermens. De aftrap is op 1 oktober in Garrelsweer. Voor elk dorp stelt het
dorpsteam samen met bewoners een dorpsversterkingsplan op. Dit plan bestaat uit
een planning voor de versterking van het gehele dorp. Gekozen aannemers
verbinden zich aan het dorp, zodoende hoopt de staatssecretaris bouwcapaciteit te
kunnen garanderen. Ook wordt er gekeken naar het herstel funderingen. Je leest
meer over de Dorpenaanpak in deze Kamerbrief. 

Bernard Wientjes als 'verbinder' in de gemeente Eemsdelta
De staatssecretaris heeft Bernard Wientjes aangewezen als 'verbinder’ binnen de
Dorpenaanpak in de gemeente Eemsdelta. Bernard Wientjes heeft als taak om
vastlopende en vertragende zaken binnen de versterking van deze vier dorpen snel
op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vergunningprocedures en moeilijk
uitlegbare verschillen. Hij werkt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van
staatssecretaris Hans Vijlbrief, en heeft in zijn rol als verbinder het mandaat om
beslissingen te nemen die nodig zijn om de Dorpenaanpak te bevorderen.
 

Wat vindt de GBB?
We hebben de afgelopen jaren meermaals ‘versnellingen' aangekondigd gezien.
Toch is op dit moment slechts 20% van alle adressen binnen de versterkingsoperatie
afgerond, en maar liefst 40% zit nog in de fase van 'planvorming'. De inwoner van
het gaswinningsgebied kent de overheid inmiddels als een partij die al vele jaren
beloften niet nakomt en verwachtingen niet waarmaakt. De GBB vindt daarom dat
beleidsmakers op moeten passen met het doen van beloften en het wekken van
nieuwe verwachtingen. Ook is het van groot belang dat er voldoende capaciteit
overblijft voor de al lopende versterkingsoperaties buiten de vier dorpen. De
Dorpenaanpak kan een stap in de goede richting zijn, dit weten we echter pas na het
behalen van goede resultaten.

C o n t a c t  G B B

www.groninger-bodem-beweging.nl 
contact@groninger-bodem-beweging.nl

GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

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

welkom@stutensteun.nl
050 211 2044

 

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
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