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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Méér dan een bouwmarkt!
Optimaal gebruik maken van je schadevergoeding?
Dat kan, bij BAUHAUS! Al onze producten hebben
vaste, lage prijzen. Dat garanderen wij!

Maak van je huis weer een thuis

Lees meer over onze laagsteprijsgarantie: nl.bauhaus/garanties

Bij BAUHAUS Groningen hebben we alles om van
jouw huis weer een echt thuis te maken. Pak dus nu
jouw klus aan en breek eindelijk die muur door, leg je
nieuwe vloer, en schilder je huis.

Heb je een vakman of -vrouw nodig voor montage of
installatie? Onze allerbeste vaklui komen bij jou thuis
en zorgen voor de perfecte montage 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 materiaal uit te zoeken!

Met 16 speciaalzaken onder een dak vind jij onze verf
in alle kleuren, behang in honderden soorten, designvloeren, alles voor je badkamer en toilet, ijzerwaren,
bouwmaterialen en nog veel meer. Het ligt allemaal
op je te wachten, in onze winkel of de drive-in. En wil
je advies? Onze deskundige medewerkers helpen je
graag. Tot snel bij BAUHAUS!

Kom dus langs bij BAUHAUS; voor het beste materiaal en de beste vaklui!

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

Alles voor je
badkamer en toilet!

Jouw mooie
nieuwe vloer!

Altijd de
perfecte kleur!

Elk gewenst
schroefje!

nl.bauhaus

Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

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

Ondanks de werkzaamheden aan de rondweg is BAUHAUS gewoon bereikbaar!
Wil je weten hoe? Check dit even op onze site: nl.bauhaus/groningenbereikbaar
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Geheugenverlies en nonchalance
Dit stuk schreef ik één week vóór het einde van de Parlementaire
Enquête waarin de bestuurlijke hoofdrolspelers aan de tand gevoeld
werden. De openbare verhoren van de Parlementaire Enquêtecommissie Gaswinning Groningen zijn nu afgerond. Het zijn lange, zware
en emotionele weken geweest. Schrijnende verhalen van gedupeerden, veel technische details over winning, geologie, seismiek
en risico's en – opvallend – een slecht geheugen van met name
bestuurlijke hoofdrolspelers. Geheugenverlies, de onneembare
verdedigingslinie, want ja, liegen doe je niet, maar de waarheid komt
niet boven. In die week waarin de huidige en zeer recente bestuurlijke kopstukken mochten aantreden, was
de grote vraag: “Hoeveel herinneren zij zich nog?” Minister-president Rutte heeft op dat vlak een slecht
trackrecord.
Zijn we in de afgelopen weken wijzer geworden? Ja en nee. Nee, want veel feiten die op tafel kwamen, waren
al jaren vermoedens, geruchten of hypothesen. Grotendeels hoorden we wat we al ‘wisten´. Veiligheid was
geen issue, behalve misschien bij Wiebes (?). Het draaide uiteindelijk om geld. Schade door mijnbouw was
‘een fact of life’. En ja, want het werd nu door de betrokkenen hardop gezegd. Met Jeroen Dijsselbloem als
beste jongetje van de klas, die ronduit bekende dat hij als minister van Financiën destijds tegen verlaging
van de gaswinning was vanwege de Staatskas en het imago van Nederland in Europa. En met Marjan van
Loon die aangaf dat Shell en Exxon wel van de gaswinning af wilden, althans van de aansprakelijkheid voor
schade en versterking. Het was goed om te horen dat de strafzaak die de GBB heeft aangespannen een zet
in de goede richting heeft gegeven. Wat mij als ronduit schokkend is bijgebleven, is de nonchalance waarmee in 2013 de gaswinning, tegen het advies van Staatstoezicht en zonder acht te slaan op verontruste
vragen van de werkvloer, niet omlaag ging, noch gelijk bleef, maar omhoog ging naar uiteindelijk 54 miljard
kubieke meters. Niemand die dat besluit bewust nam. En niemand die ook maar een poging heeft gedaan
om af te remmen. Kwam het misschien wel goed uit om waarschuwingen in de wind te slaan?
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net weer een zware beving gehad. Dit keer M 3.1 in Wirdum. Het heeft weer voor een hoop onrust gezorgd, zoals ook bleek tijdens de inloopmiddag die de GBB
organiseerde. Heftig als iemand zegt: "Nee, ik voel me niet veilig in mijn huis". "Zal deze klap helpen in
de laatste week van de verhoren?", werd mij gevraagd. Laten we hopen dat deze klap degenen die in de
laatste week verhoord worden de juiste herinneringen te binnen deed schieten!
U heeft het inmiddels zelf kunnen beoordelen.

Column: Pervers
26	Tien jaar na Huizinge: bodem blijft
instabiel
	De gaskraan gaat dicht

Coert Fossen - Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: maart 2023

Van de redactie
Het zijn onzekere tijden. Gaat de gaskraan
weer open of eindelijk dicht? Gaan de
schadeafhandeling en de versterking nu
eindelijk eens lopen zoals beloofd?
Bevingen gaan gewoon door
In Den Haag leveren de verhoren van de
parlementaire enquête een ontluisterend beeld
op. Hoe oliemaatschappijen roofkapitalisme
een nieuw gezicht geven. Hoe bestuurders
vaak worstelen met hun geheugen. Hoe geld
steeds weer vóór veiligheid van mensen
gaat. Hoe groot is dan het contrast met de
hartverscheurende verhalen van gedupeerde
Groningers zelf. Je mag hopen dat de lessen
die de enquêtecommissie trekt, resulteren in
tastbare en perspectiefrijke maatregelen voor
Groningen.

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 thuisgestuurd, bij voorkeur via e-mail.
Het lidmaatschap eindigt per
direct bij schriftelijke wederopzegging. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

www.groninger-bodem-beweging.nl

Maar we kijken in deze periode en in deze
krant niet alleen terug, we kijken ook naar de
toekomst. Tien jaar Huizinge was aanleiding
voor de actiemaand ‘Respect voor Groningen’
met een (zonnige) wandeltocht, negen
themabijeenkomsten en een (natte) presentatie
van het Eisenpakket voor Groningen.
Wat valt er nog meer te lezen?
Vier burgemeesters - van Eemsdelta, Het
Hogeland, Midden Groningen en Oldambt - die
antwoord proberen te geven op de vraag wat zij
voor hun inwoners kunnen betekenen. En Albert
Rodenboog, die terugkijkt op zijn periode als
burgmeester van Loppersum.
Het verhaal van Peter en Monique Klok, die in
Schildwolde een nieuwe toekomst proberen op

te bouwen. De belastingadviezen van Nicole
van Eijkern als ervaringsdeskundige.
We staan stil bij het Sociaal Handvest dat in
juli door bestuurders, uitvoeringsinstanties en
maatschappelijke groeperingen werd ondertekend
om zo de bewoner weer centraal te stellen.
Dat zo’n overeenkomst heel hard nodig is blijkt
uit onderzoek van KAW naar de bewonersbeleving
bij de versterkingsoperatie. Alleen als de basis
op orde wordt gebracht is er perspectief. De NCG
zegt daar nu hard aan te werken. Dat er nog heel
wat valt te winnen, blijkt uit de column waarin
‘elke versnelling tot vertraging leidt’. Ook de
onnavolgbare juridische redeneerwijze van het
IMG komt langs in een zoveelste verbijsterende
praktijkervaring.
De Commissie Bijzondere Situaties is een laatste
vangnet voor gedupeerden en verdient meer
bekendheid. We berichten over de ervaringen tot
nu toe. We geven de oproep van Greta Huis een
plek: ‘Keer je om, anders is er geen perspectief!’
De column is deze keer van Kees Willemen.
We geven een overzicht van de ruim 160 (!)
zwaardere bevingen sinds Huizinge. Want nog
steeds heeft de Groninger aardbodem het
laatste woord. Zowel vóór het verhoor met Kamp
als voor de verhoren van andere kopstukken
als Wiebes en Rutte werd Groningen weer
opgeschrikt door zware aardschokken. De
bevingen maken nogmaals duidelijk: er is alleen
toekomstperspectief voor Groningen als de
gaskraan definitief dicht gaat. En ook dan zal de
bodem nog lange tijd onrustig blijven.
Dus dicht die gaskraan. Nu!
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hotelkamers
Meerdere zalen voor
events
Heerlijk ruim terras
Culinair genieten
Verrassend luxe SPA
7 luxe long stay
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DENK BENK
www.hotelspoorzichtspa.nl
Molenweg 11
9919 AE Loppersum
0596 571 592
info@hotelspoorzichtspa.nl

Stedumermaar 10
9735 AC Groningen
T 050 313 64 16
E info@benkadvocaten.nl
I www.benk.nl
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Bouwbegeleiding
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Gorredijk
Assen
Stadskanaal
met woningenOosterwolde
voor 55-plussers. We Rolde
helpen u graag bij het
vinden van een geschikte woning.

Musselkanaal

Wonen, diensten en service
Ter Apel
Woonzorg Nederland biedt uBeilen
naast een comfortabele woning, ook
hoogwaardige diensten en een uitstekende service. Door de samenwerking met diverse zorginstellingen, kunnen er vaak aanvullende
diensten aangeboden worden. De bewonersconsulent is het eerste
aanspreekpunt. Zij regelen de zaken omtrent verhuur van woningen.
Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 14
Ons woningaanbod in Groningen vindt u op
www.woonzorg.nl/woning-zoeken
of www.woningnetgroningen.nl
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Oproep van Greta Huis, pastor:

“Keer je om. Anders is
er geen perspectief!”
Op B-day, 16 augustus 2022, stond het Platform Kerk en Aardbeving in de
Petrus en Pauluskerk van Loppersum stil bij de beving van Huizinge. Diverse
voorgangers van kerkelijke gemeenten uit de hele regio voerden het woord
onder de thema’s erkenning, verbinding en vertrouwen. Er was belangstelling
van een breed publiek, onder wie landelijke, regionale en plaatselijke politici
en bestuurders. Moderne en aloude liederen werden gezongen en gespeeld
door en onder begeleiding van Ab Gramsbergen (orgel) en muzikanten van de
Evangelische Gemeente Winschoten. Om exact 22.31 uur klonken in de hele
regio de klokken als teken van herinnering aan die ene beving van 10 jaar
geleden, die met vele opvolgers zovele levens nog steeds beïnvloedt.
De redactie van de GBB-krant werd
vooral getroffen door de bijdrage van
Greta Huis, woonachtig in Loppersum
en geboren in Garsthuizen, in het dagelijks leven pastor van de Vrijzinnige
Protestantse Gemeenten in Haren en
Fivelgo (Appingedam en Delfzijl).
Greta Huis richtte haar overweging,
voornamelijk in het Gronings, tot alle
betrokkenen. Ze maakte het heel
persoonlijk door (deels) concrete namen te noemen. Aan de hand van het
voorbeeld van de huilende Maria van
Magdala aan het lege graf van Jezus,
riep ze mensen op tot ommekeer. Met
een oud christelijk woord: bekering.
“Keer je om! Niet om ‘Huizinge’ te
vergeten, want je neemt het verleden
altijd met je mee. Daar praat je over,
daar ben je kwaad om, daar jank je om
of daar word je stil van. We moeten
‘Huizinge’ juist de rug toe keren om
er niet in te blijven hangen. Om weer
perspectief te zien.”
Dat perspectief moet volgens Greta
Huis zijn gebaseerd op vertrouwen in
onze bestuurders, in verantwoordelijken, in de uitvoerders, in de politiek. En
ze sprak hen aan met de woorden:
“…. Als u ons niet als mensen ziet,
maar als middel voor politiek, financieel
of eigen winstbejag, dan bent u geen
knip voor de neus waard. Hoe krijgen
we dan in hemelsnaam dat vertrouwen
weer terug?”

“Keer je om van doodse zaken en
richt je op de Groningers en hun toekomst….. want er is de afgelopen jaren
teveel verbruid.”
Ze vestigde in dat opzicht haar hoop
ook op de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie.
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Troonrede 2022:

’Pijnlijk en beschamend’
“Pijnlijk en beschamend dat zoveel mensen en gezinnen in grote problemen zijn
gekomen door fouten en nalatigheid van
de overheid”, aldus de laatste troonrede.
“Het kabinet voelt de absolute plicht om
recht te doen aan de inwoners van het
aardbevingsgebied in Groningen (…).
Alles is gericht op zo snel mogelijk compensatie en zo snel mogelijk herstel.”
Gevolgd door het eufemisme van de
eeuw: “Helaas kost dat tijd…”.
Er zit inmiddels zo’n enorme barst in die plaat:
beluister maar alle holle en leeg geworden
woorden uit de voorgaande zeven troonredes.
2015: “De Nationaal Coördinator Groningen
stelt samen met de inwoners van het gebied
een plan op voor de versterking van woningen.”
2016: “Investeren in de toekomst betekent
ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen in het aardbevingsgebied in de provincie
Groningen. De gevolgen zijn ingrijpend en de
regering wil samen met alle getroffen Groningers werken aan oplossingen.”

2017: “De regering realiseert zich dat de
grote zorgen van de mensen die wonen in het
aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar
zijn weggenomen.”
2018: “Daarom zet de regering concrete vervolgstappen om de schade te vergoeden (…).”
2019: “Mensen die in een huis wonen dat versterkt moet worden, mogen op meer urgentie
rekenen(…).”
2020: “Daarom is het zo belangrijk dat de
inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen zo snel mogelijk kunnen
rekenen op herstel van de geleden schade en
versterking van huizen (…).”
2021: “De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang stroperig
geweest.”
Wat zou het mooi geweest zijn…
Het besluit om de gaskraan definitief te sluiten.
Echt perspectief voor Groningen.
Nu!
En niet ‘zo snel mogelijk’.
Nait soez’n, moar doun!!!

In haar overwegingen liet zij ook de
Groningers zelf niet ongemoeid. “Er is
immers ook door ons zelf ellende onder
Groningers aangericht!”
Ze deed een dringende oproep om te
kappen met jaloezie, ruzie, haat en nijd,
omdat we van elkaar niet weten hoezeer iemand gebukt gaat onder zorgen
en ellende. Ze riep op om de zaken
weer samen op te pakken, met elkaar
in gesprek te gaan, in elkaar geïnteresseerd te zijn.
Ook de snakkers, de opscheppers,
kregen er van langs: “Als je zegt dat je
alles voor elkaar hebt gekregen wat je
hebben wou, en ook nog eens gratis,
dan heb je een groot talent. Een talent
dat te groot is om alleen voor jezelf te
gebruiken.”
Ook hier gold haar advies: “Keer je om.
Want we hebben elkaar hard nodig bij
alles wat we meemaken. Alleen als
we ons omkeren en oog hebben voor
elkaar, kunnen we weer met vertrouwen
naar de toekomst kijken. Een andere
optie is er niet.”`

Greta Huis: “Richt je op de Groningers en hun toekomst” (foto Simon van der Goot)

Sociaal Handvest: een collectief geweten
Maandag 11 juli kwamen bestuurders,
uitvoeringsinstanties en maatschappelijke
organisaties in Appingedam bijeen voor
een bijzondere handeling: het ondertekenen van het ‘Sociaal Handvest’. Het
duurde meer dan twee jaar voordat het
zover was. Jelle van der Knoop, voormalig
voorzitter van de GBB, komt de eer toe dat
het zover is gekomen. Hij gaf samen met
de Vereniging Eigen Huis de eerste aanzet
en hij liet niet los.
Die handtekeningen betekenen dat de
staatssecretaris, de provincie en de vijf
aardbevingsgemeenten, de NCG en het
IMG, de GBB, het Gasberaad en Vereniging
Eigen Huis zich verbinden met een twaalftal
uitgangspunten:
1. 	Herstel van vertrouwen staat bovenaan de agenda.
2.	Verplaats je bij het maken en uitvoeren van beleid
in het perspectief van de bewoners; zij hebben niet
om de gaswinningsproblemen gevraagd.
3.	Wees open en eerlijk over alle (voorgenomen)
versterkingsplannen, bied hulp bij het maken van
keuzes en zorg voor een evenwichtige aanpak
binnen wijk of dorp.
4.	Ontzorg bewoners, die dit wensen, door problemen
rond schadeherstel en versterking integraal aan te
pakken en af te handelen onder centrale regie.
5.	Geef bij elke beleidskeuze bij de afhandeling van
schade en versterking prioriteit aan de impact die
deze hebben op de snelheid van de afhandeling.
6.	Beperk het schadeherstel niet tot waar de NAM
direct aansprakelijk voor is maar maak woningen
steeds meer bevingsbestendig.
7.	Uitgangspunt is het wettelijk bewijsvermoeden dat
als doel heeft door omkering van de bewijslast de
positie van de bewoners bij de afhandeling van
schade te versterken.
8.	Bewoners behoren ruim voldoende tijd te krijgen bij
het nemen van ingrijpende besluiten; in dat verband
dienen de uitvoeringsorganisaties in procedures
flexibel met deadlines voor bewoners om te gaan.
9.	Beperk administratief geregel, overleg en procedures met instanties tot een minimum ter voorkoming

van overlast voor bewoners. Houd het eenvoudig.
10.	Ondersteun bewoners waar mogelijk in het
voorkomen van nadelige fiscale gevolgen van het
ontvangen van schadevergoedingen en subsidies.
11.	Licht bewoners goed in over juridische aspecten
van besluiten van instanties en stel hen in staat
juridisch advies en ondersteuning te krijgen.
12.	Van de overheid mag worden verlangd dat zij alles
in het werk stelt om Groningen weer leefbaar te
maken en een duurzaam economisch perspectief te
geven.

Het zijn richtinggevende uitgangspunten
voor de beleidsmakers om de Groningers
weer voorop te stellen.
Overheden en instanties hebben zich vastgelegd om daaraan zoveel mogelijk te voldoen.
Mocht dat niet lukken, dan moeten ze
uitleggen waarom. Voor de maatschappelijke
organisaties en ook voor leden van de Tweede Kamer is het Handvest een toetssteen.
De grote vraag is: gaat het Sociaal Handvest meer zijn dan een papieren tijger?
Niet-naleving heeft immers geen juridische
status. De ondertekening zorgt voor een collectief geweten. Dan zijn het altijd de mensen zelf die het verschil moeten maken.
Het Handvest is ondertussen niet in de
bekende la verdwenen. Een vroege versie is
al gebruikt door adviesbureau KAW bij het
onderzoek naar de bewonersbeleving in de
versterkingsoperatie. Het Handvest kwam
ook langs bij de parlementaire enquête. Het
kan daar ook goed gebruikt worden om wat
zich de afgelopen jaren in Groningen heeft
afgespeeld tegen het licht te houden: vanuit
het perspectief van de bewoner.
Het Sociaal Handvest is te downloaden:
https://groninger-bodem-beweging.nl/
wp-content/uploads/2022/07/Sociaal-Handvest-11-juli-2022.pdf
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Respect voor Groningen

Eisenpakket voor G
 roningen
Onderteken de petitie op https://respectvoorgroningen.nl/
1. Stop Groningers te zien als tweederangsburgers
Groningen is gebruikt als wingewest. Terwijl
er honderden miljarden zijn verdiend, worden
gedupeerden in de steek gelaten. De schadeafhandeling en versterking verlopen voor huurders en eigenaren nog steeds dramatisch. Dit
zorgt voor grote schade aan de gezondheid
van gedupeerden. Respect voor Groningen nu!
2. Crisisaanpak van schade en onveiligheid
De huidige aanpak is gebaseerd op gestold
wantrouwen. Er worden miljoenen verkwist
om euro’s te besparen op de uitvoering. Stop
de verdienmodellen, stop de juridificering.
Zorg dat er één loket komt voor gedupeerden. Communiceer transparant en geef
mensen de regie over hun leven terug.
 . Geef complexe zaken prioriteit
3
De meest complexe zaken staan nu vaak
achteraan. Geef prioriteit aan de complexe zaken van monumenteigenaren,
ondernemers, boeren en huishoudens

met bijvoorbeeld meervoudige schades en
funderingsschades. Vergoed alle schades,
ook gevolgschades, en belast schadeloosstellingen niet.
4. Bewijsvermoeden moet juist gehanteerd
worden
Na jaren strijd werd wettelijk vastgelegd dat
gedupeerden niet langer zelf hoefden te
bewijzen dat ze mijnbouwschade hadden.
Inmiddels wordt dit bewijsvermoeden weer
steeds verder uitgehold. Hanteer het correct,
ook voor andere mijnbouw, en stop de trillingstool.
5. Leg wettelijk vast dat gaswinning stopt
Alleen wanneer de oorzaak wordt weggenomen kan de ramp-in-slow-motion worden
gestopt. Leg daarom wettelijk vast dat de
gaswinning per 1 oktober 2023 definitief
stopt en zorg dat de ‘Groningse problemen’
niet verplaatst worden naar bewoners boven
gasopslagen en kleine gasvelden.

6. Geef Groninger jeugd toekomst en investeer decennialang
Kinderen groeien op met een groot wantrouwen jegens de overheid. Er moet erkenning
komen dat er een generatie opgroeit die in
de steek is gelaten door de overheid. De
overheid moet de komende decennia investeren in toekomstperspectief.
7. Geef Groningers macht
Gedupeerden lopen stuk op een machtige
overheid als ze hun recht willen halen. Politiek, bestuur en instanties handelen vanuit
hun eigen perspectief en zien de menselijke
maat over het hoofd. Organiseer tegenmacht
voor bewoners! Zorg dat mensen zelf kunnen
bouwen aan hun eigen toekomst en dat van
hun gebied.
Onderteken de petitie op
https://respectvoorgroningen.nl/

Wat kunnen burgemeesters nu eigenlijk doen voor hun inwoners?

‘Je hebt vaak het gevoel
dat je armen te kort zijn’
Wat kunnen burgemeesters nu eigenlijk doen voor hun inwoners? Met die vraag in het achterhoofd spraken we, rondom de tafel in het GBB kantoor in Loppersum, met vier burgemeesters: Adriaan Hoogendoorn (Midden Groningen), Ben Visser (Eemsdelta), Cora-Yfke Sikkema (Oldambt) en Henk Jan Bolding (Het Hoogeland).
Waarom burgemeester?
Je wordt niet als burgemeester geboren,
maar op een gegeven moment krijg je die
functie. Alle vier hebben op het moment
van hun benoeming al een verleden in het
openbaar bestuur: als raadslid, als wethouder, als hoofd van een provinciale organisatie of binnen de politie. Maar waarom wil je
eigenlijk burgemeester worden, in Groningen én in het bevingsgebied?
Adriaan Hoogendoorn: “Je moet van mensen houden, je hebt de mogelijkheid om
iets voor de samenleving, voor de mensen
te betekenen. Ook al heb je heel vaak
het gevoel dat je armen te kort zijn.” Hij
vergeet nooit de bewonersavond in Overschild, twee dagen na zijn installatie. Het
was juli 2018, Wiebes had de pauzeknop
van de versterking ingedrukt; de wethouder mocht dat uitleggen. Heel heftig.
Mensen liepen boos naar buiten. Ik vroeg
wat zij van ons verwachtten. Het antwoord:
met de vuist op tafel slaan, de minister
eens flink de waarheid zeggen. Waarop
ik aangaf: stel we gaan morgen naar Den
Haag, schelden de minister verrot, gaan
zijn kamer weer uit en komen terug: met
lege handen… Ik begrijp de onmacht,
maar we laten het er niet bij zitten. Die
frustratie, dat verdriet bij mensen heeft
toen heel veel indruk op mij gemaakt.”

De roots van Cora-Yfke Sikkema en haar
man liggen in Groningen. Ook zij onderstreept het houden van mensen. Daarnaast
leken de vraagstukken in Oldambt ingewikkeld en met haar achtergrond als socioloog
juist daarom ook heel interessant.
Ben Visser noemt de grote liefde voor het
gemeentebestuur als drijfveer voor zijn
keuze voor het ambt. “Toen kwam Eemsdelta in beeld: maritiem (zijn opa was visser),
cultuurhistorie en agrarisch (de andere opa
was boer)”.

Adriaan Hoogendoorn
(foto Pepijn van den Broeke)

Henk Jan Bolding zegt het weer anders: “Ik
geef om mensen. Je wordt een soort pastor
in publieke dienst. De meeste bevrediging
vind ik in de 1op1 gesprekken met bewoners, soms een arm om de schouder, soms
kun je het verschil maken naar de NAM of
het IMG toe.”
Die burgervader-, burgermoederrol zal vaker
terugkomen in het gesprek, net zoals de
frustratie over de ‘te korte armen’.
Frustraties
Want frustraties zijn er genoeg. Bijvoor-

Cora-Yfke Sikkema,
(foto Brigitte Ruijtenbeek)

beeld over hoe de overheid is georganiseerd. Henk Jan Bolding: “Je zult maar
boer zijn in een monumentaal pand dat
buiten de versterkingscontouren valt, met
aardbevingsschade, met een waterschap
dat er mee te maken heeft, waar mensen
niet meer kunnen slapen omdat het huis zo
scheef staat. Dan verf je je huis roze.”
Cora-Yfke Sikkema: “De één wordt heel
boos, de ander heeft stille tranen. Als je
bij de mensen langsgaat dan rakel je ook
alles weer op. Veel mensen in mijn gebied
zeggen: ik vind het fijn dat je langs komt,
maar ik wil geen hoop meer, want dat trek
ik niet meer.”
Het verschil maken
Waar kun je als burgemeester afgezien van
het ‘luisterende oor’ nu echt het verschil
maken? Bijvoorbeeld richting NCG?
Adriaan Hoogendoorn: “Een deel van het
probleem is de meerdere opdrachtgevers.
Den Haag heeft de grootste vinger in de
pap en dat maakt dat de gemeente heel
erg onmachtig is in haar mogelijkheden van
acteren.”
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Cora-Yfke Sikkema: “Het overleg met de
NCG is vooral: liggen we op schema, welke
dilemma’s zijn er? Maar als er een grotere
kwestie speelt, bijvoorbeeld grote verschillen in een straat of de gevolgen van ‘buiten
de contouren vallen’ dan wil ik nog wel
eens een bewonersavond organiseren om
met hen in gesprek te gaan. En omdat ik
het niet kan uitleggen nodigen we daarbij
een IMG of een NCG uit. Zo proberen we
de positie van inwoners zoveel mogelijk te
steunen.”
Adriaan Hoogendoorn: “In een aantal
gevallen kun je toch echt wel het verschil
maken. Je probeert doorbraken te forceren
bij IMG en NCG. Je bent als burgemeester
meer in positie om partijen bij elkaar te
brengen. Maar daar zit ook mijn ongemak:
in het ene geval lukt het wel, maar zijn er
niet heel veel mensen voor wie hetzelfde
speelt?”
Henk Jan Bolding: “Als burgemeester heb
je een (‘discretionaire’) bevoegdheid om
een adres binnen de versterkingsoperatie
te brengen. Dan doe je dat. Per kerende
post krijg je van de NCG de reactie dat dat
niet de bedoeling is: we hebben immers
regionale afspraken en daar kun je niet zo
maar doorheen fietsen. Uiteindelijk - het
ging natuurlijk om veel geld - werd het toch
geregeld.”
Succesjes
De Agrotafel is voor Henk Jan Bolding een
lichtpuntje. “We hebben kans gezien om
naast programma’s als erfgoed, zorg of onderwijs een apart programma te ontwikkelen voor boeren die in de problemen zitten.
We hebben heel goed samengewerkt met
boerenorganisaties. Zo ontstaat ook een
beetje vertrouwen. Maar vervolgens zijn er
weer een hoop frustraties als het gaat om
afspraken met het Rijk over geld. Als puntje
bij paaltje komt is het geld niet geregeld.”
Ook de Commissie Bijzondere Situaties
wordt genoemd als een goed werkend
systeem en een mogelijkheid om in speciale gevallen - na aanmelding door een
burgemeester - onorthodoxe maatregelen
te nemen. De commissie laat niet los, want
dit is het laatste vangnet. Als zij het niet
voor elkaar krijgen dan houdt het op. Ook
daar loeren beren op de weg. Cora-Yfke
Sikkema: “Als de commissie zo goed functioneert, waarom komt er dan vanuit NCG
en IMG een ‘interventieteam’? Waarom de
opdracht van de commissie niet verbreden
in plaats van er weer iets naast te zetten?”
Ben Visser

Een ander probleem is dat niet alle
sloop-nieuwbouw per definitie een complexe situatie is die voldoet aan de criteria van de commissie. De commissie is
er alleen voor woningen: mensen die boven
hun winkel wonen waarvan de bestemming
bedrijfsgebouw is, vallen buiten de boot.
Anders?
Wat zou anders moeten om gedupeerden
perspectief te bieden?
Adriaan Hoogendoorn: “Het opdrachtgeverschap richting NCG moet anders.
Gemeenten zouden veel meer ruimte en
vrijheid moeten hebben om te acteren in
hun gebied. Waarbij de problemen van de
mensen en de adressen als uitgangspunt
worden genomen en er veel meer vanuit
vertrouwen wordt geacteerd.” Henk Jan
Bolding vraagt zich af of het wel verstandig
is het opdrachtgeverschap richting NCG
over te nemen. “Want wij kunnen het net
zo min goed. Misschien is de figuur van
een rijkscommissaris een optie. Maar
dat vraagt weer om inschikkelijkheid van
gemeenten.”
Volhouden
Hoe hou je het vol?
Henk Jan Bolding: “Ook al word je regelmatig met je eigen onmacht geconfronteerd,
juist het feit dat je wat voor mensen kunt
betekenen, stimuleert mij vooral om door
te gaan.”
Cora-Yfke Sikkema: “We houden allemaal
van mensen. Je kunt mensen niet in de
steek laten”.
Adriaan Hoogendoorn: “Ik wil mij er niet bij
neerleggen.”
Ben Visser: “Dat is denk ik de moeilijkste
opgave: om ondanks alles de hoop te
houden en met vertrouwen naar de toekomst te kijken. En tegelijkertijd hoor ik het
mezelf zeggen…”
Komt het ooit nog goed?
Adriaan Hoogendoorn: “Onze verantwoordelijkheid als Groninger bestuurders is om
door te gaan totdat het wel goed is, in ieder geval op inhoud. Maar dat zal nog lang
duren. En dan zijn er ook nog de psycho-sociale gevolgen. Sommige mensen zijn voor
hun leven getekend.”
Ben Visser: “De wissel moet om zodat
onze kinderen in ieder geval een beter
leven hebben.”

Henk Jan Bolding

Henk Jan Bolding: “Maar dan ben ik
ook kritisch naar onszelf. Anderhalf
jaar geleden is er een aparte taakgroep
opgericht rond de sociaal emotionele
gevolgen van de bevingen. Het valt mij de
laatste tijd op hoe weinig wethouders komen als ik een vergadering beleg. Zo ben
je geen horzel tussen alles wat met stenen
en versterking te maken heeft.”
We laten je niet in de steek
Waar kunnen inwoners hoop uit putten?
Cora-Yfke Sikkema: “…alles is liefde, daar
draait het om. Maar daar heb je als gedupeerde geen mallemoer aan. Dat wordt
gauw iets pathetisch.”
Adriaan Hoogendoorn: “Het doet mij denken aan Melissa Dales tijdens haar verhoor
door de parlementaire enquêtecommissie.
Zij gaf aan het zo ontzettend moeilijk te
vinden om troost te bieden. Je kunt niet
zeggen ‘Het komt wel goed’, want dat weet
je niet.”
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Deskundige
hulp nodig?
Stut-en-Steun biedt hulp.
Stut-en-Steun helpt waar het kan.
GRATIS!
Voor hulp aan individuele gedupeerden
hebben het Gasberaad en de GBB gezamenlijk in 2016 het steunpunt Stut-enSteun opgericht.
Contactgegevens
Hebt u het gevoel dat u helemaal
vastloopt? Dan kunt u op de volgende
manieren contact opnemen met Stut-enSteun:
Telefonisch: 050-2112044
E-mail: welkom@stutensteun.nl
Website: www.stutensteun.nl

Ben Visser: “Je leeft bij de dag en dat je
leeft en een goede dag hebt, dat is waar je
hoop uit put.”
Henk Jan Bolding: “De hoop die we wel
kunnen bieden is ‘we laten je niet in de
steek."

Steun Recht voor Groningen
Met jouw donatie kunnen gedupeerden in Groningen beter voor
hun rechten vechten! Steun daarom Recht voor Groningen.
Doneer via de website:
www.rechtvoorgroningen.nl of stort rechtstreeks een gift op:
NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. “Recht voor Groningen”.
Recht voor Groningen heeft een ANBI-status;
giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
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Loopt u vast in de
schadeafhandeling of het
versterken van uw woning?
Gaat het mis tussen u en de overheid? De Nationale ombudsman helpt.
Neem contact met ons op via 088-223 4455 of gaswinning@nationaleombudsman.nl.
U kunt ook op afspraak bij ons langskomen op ons kantoor, aan de Hogestraat 2 in Loppersum.

088-223 4455 | www.nationaleombudsman.nl

Aardbevingscoach:
wij staan voor je klaar!

Aardbevingen veroorzaken niet alleen
schade aan gebouwen. Mensen kunnen veel
last (sociaal emotionele schade) hebben
van alles wat er gebeurt. Blijf daar niet mee
rondlopen! Schakel de aardbevingscoach in!
Grote gevolgen
De gevolgen van aardbevingsschade zijn groot
en niet alleen voor jouw woning! Denk aan
lang wachten op schade herstel, je niet serieus
genomen voelen, per direct je huis uit omdat je
huis niet veilig meer is, naar een wisselwoning
moeten verhuizen omdat je huis versterkt moet
worden, je huis moeten verkopen waar geen
interesse voor is. Je voelt je gefrustreerd, boos,
machteloos en bang tegelijk. Het zijn voorbeelden van wat er op je af komt als je in een
aardbevingsgebied woont.
De aardbevingscoaches zijn er voor jou!
Met al deze gevolgen kun je en hoef je niet
alleen mee om te gaan. Schakel de aardbevingscoach in. Wij bieden je een luisterend oor of
staan je bij in contacten met de verschillende
instanties die over bevingsschade gaan.
Daarbij ondersteunen we jou en je buren om
samen weer grip te krijgen op je woon- en
leefomgeving. Wij staan voor je klaar!
Neem contact op met Mensenwerk Hogeland
en bel (0595) - 745 090.

Mensenwerk Hogeland
Kapelstraat 9
9781 GK Bedum

www.mensenwerkhogeland.nl
info@mensenwerkhogeland.nl
t (0595) 745 090
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Elke
versnelling
leidt tot
vertraging
Hoe je ’t ook wendt of keert: uit bijna alle zogenaamde ‘versnellingstrajecten’ van
de NCG hoor je de commentaren. Opgeteld betekenen ze: elke versnelling leidt tot
vertraging! Of je nu praat met mensen uit de versterkingstrajecten Heft in Eigen
Hand, Eigen Initiatief, BouwImpuls, Eigenaar Kiest Bouwer of Koploper: de serie
jammerklachten neemt na de start alleen maar toe (voor uitleg over de verschillende titels: zie de website van de NCG onder ‘Projecten’). We doen een poging
om de vele klachten en vertragingen op een rijtje te zetten.
Slechte communicatie is een veelgehoorde klacht. De meeste mensen geven aan
dat ze worden overstelpt met informatie
maar dat er niemand naar hen luistert.
Bewonersbegeleiders zijn niet op hun
taak berekend en hebben geen enkele zeggingskracht binnen de NCG. Dat
geldt eveneens voor de projectleiders.
Mandaat hebben ze niet en voor elk
wissewasje moeten ze ‘even vragen.’ Het
antwoord laat dan weer weken, zo niet
maanden, op zich wachten. Helemaal als
er tussentijds zoveel personeelswisselingen plaatsvinden als bij de NCG.
Heb je na enkele jaren een goedgekeurd
versterkingsadvies, dan wordt meestal
eerst nog een heroverweging aangeboden. De bouwnormen zijn immers (naar
beneden) bijgesteld omdat er straks (?)
geen gas meer wordt gewonnen dus de
risico’s kleiner worden. Soms worden
daarna kleinere ingrepen voorgesteld;
soms een afkoopsom.
Wie na jaren onderzoek en uitwerking
met projectleider en aannemer tot een
compleet overzicht van bouwactiviteiten
en kosten is gekomen, denkt meestal:
“Eindelijk. Nu gaan we bouwen.” Maar
dan heb je buiten de NCG gerekend.
Eerst moeten juristen en rekenmeesters
zich dan nog buigen over de consequenties. En dat kan weer maanden duren,
want dat is nog steeds niet geïntegreerd
in het proces. Het kan nog gekker als
de NCG bij de aannemer nog tracht te
beknibbelen op de bouwkosten. Of nog
erger: als het proces zo lang duurt dat
de bouwkosten al weer zijn gestegen.
Wie denkt dat de NCG in zijn contracten
laat opnemen: ‘kosten ven prijsverhogingen worden bij afrekening automatisch
in het budget meegenomen,’ vergist zich
toch echt.
En je voelt je totaal bekocht, als het gaat
om een stelpost voor vergoeding van
jouw eigendommen. Is bijvoorbeeld vervanging van jouw vloerbedekking 20% in
prijs gestegen, dan moet je opnieuw een
vertragend gevecht beginnen om jouw
recht te halen.

Helemaal bont maken de aannemers van
BouwImpuls het. We schreven daar al
eerder over. Wie aan hen is overgeleverd,
mag zijn eigen wensen voor woningverbetering en levensloopbestendiging pas
uitvoeren, nadat de aannemer klaar is.
“Wij mogen geen vertraging oplopen,” is
hun antwoord aan verbijsterde klanten.
Wie daar intrapt, komt voor kosten te
staan die soms niet zijn te overzien.
Stel eens dat je vloerverwarming wilt
…………………..of een extra slaapkamer op zolder…………….
Trouwens, de NCG kan er zelf ook wat
van bij BouwImpuls. Gedupeerden
kunnen kiezen uit de uitvoering van een
versterkingstraject door één van de zes
aannemers of uit de praktijkaanpak
(waar de bewoners zelf meer bij betrokken worden). In de kleine letters staat
dan wel: ‘In beide gevallen – uitwerking
versterkingsadvies en praktijkaanpak – is
deelname op vrijwillige basis. Een eigenaar kan ook kiezen voor het reguliere
versterkingstraject.’
Maar wie dat doet, moet dan wel weer
achter in de rij aansluiten van nog te
versterken woningen.
Gedupeerden klagen er al jaren over. De
GBB wijst al jaren op de slechte communicatie (eenzijdig), de trage procedures (gemiddeld 4,5 jaar!), de complete
verjuridisering en de kosten verslindende
en vertragende beknibbeling op bouwbudgetten.
Maar kennelijk breken die klachten niet
door de managementlagen heen, welke
‘frisse wind’ er de afgelopen jaren ook
heeft gewaaid.
We vrezen dat de onlangs tot verrassing
van de NCG aangekondigde Dorpenaanpak in de gemeente Eemsdelta binnen
de NCG zal leiden tot nog meer vertraging voor de projecten en particulieren.
Het betekent immers weer een nieuwe
en extra aanslag op de capaciteit.

Column
Tekst: Kees Willemen

De Gouden Koets
Een dag als iedere andere. Ver weg ergens in de Randstad begint een telefoon te
zoemen. Er wordt niet opgenomen. Later opnieuw. En nu langer en indringender. Dan
contact:
“Met het Amsterdam Museum. Met wie wilt u doorverbonden worden?” Aan de andere
kant van de lijn is men minder vriendelijk. Er wordt gecommandeerd. Even later antwoordt een helder klinkende stem :
•	‘Met Annemarie de Wildt, Conservator. Waarmee kan ik U helpen? Mevrouw van
Loon, wat een verrassing!’
•	‘Geen plichtplegingen, De Wildt. Dat ding met al dat verguldsel van Zijne Majesteit,
dat staat toch nog steeds bij jullie?’
•	‘Helemaal goed, mevrouw Van Loon.’
•	‘Doe niet zo onderdanig, zeg maar Marjan. Meisjes onder mekaar. Klopt het dat
jullie daar nog steeds mee in je maag zitten?’
•	Nou, ja , mevrouw… ik bedoel Marjan… Ik, eh, wij hebben het nu gehistoriceerd. In
een vitrine met een bord er bij. Met uitleg.’
•	‘Wij hier bij Shell, de CEO- desk en ik, hadden een ideetje. Als Shell die karos nou
eens gaat updaten?....’
•	‘Sorry, Marjan, dat zie ik nog niet helemaal voor me.’
•	‘Kijk, in Suriname zijn de Olies nooit actief. Curaçao, die raffinaderij daar, werd een
disaster. Ons Indië hebben we definitief verloren. Maar gelukkig heeft Shell nog
één kolonie in bezit.’
•	‘Kolonie?’
•	‘De gasbel in Groningen, muts. Nou ja, formeel runnen we die met EZK. Maar wij
delen daar nog steeds de lakentjes uit, hoor. Ik heb een schetsje gemaakt voor een
nieuwe zijkant van die koets.’
•	‘Sorry Marjan, ik weet niet of dat wel een goed idee is. Het ligt een beetje gevoelig
in Groningen. Randstad versus platteland. Wij willen geen trekkers hier.’
•	Doe niet zo shy, jullie zijn toch autonoom? Beetje moderne durfkunst. Global
Shocking Art. Ik zie het helemaal voor me. Wat eenvoudige boerenkinkels die eerbiedig naar een boortoren opkijken op de zijkant van die koets. En het affakkelen
van gas in roodgoud, Daan Roosegaarde heeft beloofd dat die in het donker te zien
zal zijn. Lightning Art. Keivet gewoon’
•	‘Uhhockhwoakhoakh ….’
•	‘Annemarie, meisje, je zit toch niet te kotsen over dat schetsje dat ik je gescand
heb?’
•	‘WhoaaaooouuuuuKh…Hockwoaaaaoooooouuuuuuuuckh…’
•	‘Sentimenteel gedoe. Dat noemt zich nou een power vrouw.’
Kees Willemen (1943) is politiek tekenaar/journalist, Onderdendam. Werkte voor talrijke kranten
en weekbladen. Ondersteunde vanaf 1965 tot op
heden allerlei sociale acties met zijn cartoons. Zijn
tekeningen (een collectie van 10.000 stuks) zijn
inmiddels eigendom van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG in Amsterdam
(ask@iisg.nl). Schrijft sinds 2015 een dagelijkse
blog +cartoon onder de naam 'De winkelhaak' op
zijn facebook-account. www.facebook.com/kees.
willemen.92. Sinds februari 2022 ook te lezen op
de website van omroep het Hogeland:
www.omroephethogeland.nl.
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Bij de dorpenaanpak moet ook de positie
van de bewoners worden versterkt.

de dorpenaanpak in Garrelsweer, Zeerijp,
Wirdum en Leermens. “Dan moet je ervoor
zorgen dat de mensen die het doen ook
permanent in het dorp aanwezig en bereikbaar zijn. Gedurende de hele periode: ze
gaan niet weg voordat het klaar is. Ze laten
niet los. Ze verbinden zich met het dorp. Ze
moeten een ruim mandaat hebben, vooral
ook financieel. Zonder extra geld zul je de
ongelijkheid die is ontstaan door al die
verschillende regelingen en batches nooit
oplossen. Dat mandaat is heel belangrijk,
dat betekent vooral ook loslaten voor al die
bestuurslagen erboven.”
Komt het nog wel goed?
“Als je de basis op orde hebt, ben je er nog
niet: dan begint het pas. Hopelijk laat de
dorpenaanpak zoals die zich nu in Garrelsweer en de andere drie ontvouwt, zien dat
het beter kan.” Met en voor de bewoners:
want dat moet gewoon.
Bron: KAW, Bewonersbeleving - onderzoek naar bewonersbeleving in de versterkingsaanpak, Groningen 29 oktober 2021

Onderzoek naar de bewonersbeleving in de versterkingsaanpak:

De basis moet op orde
In opdracht van de NCG deed KAW (architecten en adviseurs op het gebied
van wijkvernieuwing) uit Groningen in
2021 onderzoek naar de bewonersbeleving in de versterkingsaanpak.
Het rapport levert een ontluisterend
beeld op van hoe bewoners de versterkingsoperatie ervaren.
Niet op orde
Bewoners hebben niet of nauwelijks toegang
tot de informatie over hun huis. Die informatie is vaak onvolledig of klopt niet. Van
een gelijkwaardige positie van bewoner en
NCG is geen sprake. Afspraken worden niet
nagekomen en communicatie daarover blijft
achterwege. Spelregels veranderen. Kortom,
de basis die nodig is om zo’n ingrijpend
versterkingsproces voor de bewoner soepel
te laten verlopen is niet op orde.
Verbeterplan
Tegelijkertijd hadden de geïnterviewde
bewoners ook veel suggesties voor verbetering van de aanpak. Die suggesties werden
samen met gemeenten, NCG, provincie en
ministerie uitgewerkt. Concreet levert dat
een verbeterprogramma op, waarin niet
alleen de gewenste situatie wordt beschre-

Boekbespreking

De aarde
en het gas
De gaswinning in Groningen en de problemen die ermee gepaard gaan staan
voortdurend in de publiciteit. Hadden we
de negatieve gevolgen van tevoren kunnen
weten? Eigenlijk wel, blijkt als je de historische feiten eens goed op een rijtje zet. In
dit boek schetst aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits de geschiedenis van de
wereldwijde winning van olie en gas en haar
gevolgen, vanaf het aanboren van de eerste
commerciële oliebron in 1859. Hij volgt de
geldstromen en laat zien hoe grote olie- en
gasmaatschappijen omgaan met mijnbouwschade, al vanaf het allereerste prille begin.
Daarbij kijkt hij ook naar de positie die de

ven, maar ook hoe die te bereiken is en wie
daarvoor moet zorgen.
Het gaat dan eigenlijk over simpele dingen,
zoals de documentatie op orde hebben en
transparantie voor de bewoners. Of over
heldere en tijdige communicatie, ook als
afspraken niet nagekomen kunnen worden.
Maar ook over het versterken van de positie
van de bewoners als zij een beroep willen
doen op een onafhankelijk adviseur. Voor
personeel wordt geadviseerd de verantwoordelijkheden en het mandaat helder te maken. Bewonersbegeleiders en projectleiders
moeten betere randvoorwaarden krijgen om
aan de slag te gaan. Ze moeten oog krijgen
voor wat de versterking met mensen doet en
in staat zijn daarmee om te gaan.
Het verbeterplan is voorzien van een planning met een doorlooptijd van een jaar, te
beginnen in november 2021.
Belangrijkste eerste stappen zouden
moeten zijn: een duidelijke planning voor uitvoering van het verbeterplan, een stuurgroep
(provincie, gemeenten, ministerie en NCG)
die deze uitvoering bewaakt, een trekker
vanuit de NCG (per december 2021) én een
bewonersadviesraad (per december 2021).

diverse overheden hebben ingenomen. Dit
boek zit vol smeuïge anekdotes en brengt de
geschiedenis van olie en aardgas wereldwijd
op beeldende wijze tot leven. Het bevat
zoveel onthullingen dat het de geschiedenis
van de NAM en het Groningenveld letterlijk
herschrijft. Een greep uit het resultaat van 4
jaar onderzoek: • De oprichter van Koninklijke Olie was een Groninger uit het tegenwoordige aardbevingsgebied; • De vader van
Koninklijke Shell werd rijk dankzij zijn Joodse
compagnons maar stierf als bewonderaar
van Hitler; • Esso (ExxonMobil) dwong Shell
tot samenwerking binnen de NAM in 1947;
• Groningen kookte al jaren op gas uit het
Groningenveld voordat het officieel werd
aangeboord in 1959; • Shell heeft geprobeerd om de enorme Groninger gasschat
uit handen van haar NAM-partner Esso te
houden; • De eerste gasbevingen vonden

Stads- en dorpsvernieuwingsaanpak
We spraken met éen van de opstellers van
het rapport, Henk Kieft: “Uit de interviews
bleek dat de basis voor een goede aanpak
ontbreekt. De versterking is een resultante van iets wat op een te grote afstand is
georganiseerd.” Kieft mag daarbij graag
verwijzen naar hoe in het verleden de stadsen dorpsvernieuwing is opgepakt.
De kern daarvan bestaat uit een paar simpele spelregels:
1.	Je praat voordat je ook maar
één stap zet met bewoners zelf.
2.	Je bent zichtbaar en aanspreekbaar
in de wijk.
3.	Je spreekt duidelijke spelregels
af die daarna niet steeds veranderen.
4.	Je zorgt voordat je start dat het budget en de
beschikbaarheid van mensen duidelijk zijn en
dat de verwachtingen over en weer glashelder zijn.
5.	Je volgt het proces en stuurt waar nodig bij.
6.	Je communiceert van begin tot
eind helder en eerlijk.
Dorpenaanpak
Als het aan Henk Kieft ligt, zou een soortgelijke methodiek goed kunnen werken voor

waarschijnlijk al plaats in 1976; • Shell en
Esso hebben voor miljarden aan Gronings
aardgas zoekgemaakt dankzij een truc met
de Eems Dollard. Sam Gerrits (1970) is
opgeleid als geochemicus. Hij leerde het
journalistieke vak op de economieredactie
van NRC Handelsblad. Daaraan voorafgaand
deed hij meer dan tien jaar onderzoek naar
mineraalafzettingen in Afrika en Zuid-Amerika en olie onder de Noordzee. Dankzij deze
achtergrond kan hij niet alleen uit de voeten
met interviews, jaarverslagen en beleidsstukken, maar ook met wetenschappelijke
en technische publicaties. Hij schreef voor
Follow The Money, NRC Handelsblad, Nieuwe
Revu en De Ingenieur.
Auteur: Sam Gerrits
ISBN : 9789054523949
Uitgeverij: Uitgeverij Passage

Desgevraagd laat de NCG (een jaar na
het uitbrengen van de adviezen) weten de
adviezen uit het rapport én de uitgangspunten van het Sociaal Handvest serieus
te nemen. De aanbevelingen worden door
een werkgroep onder aansturing van een
projectleider geïmplementeerd. Zoals
gebiedsgericht werken met mandaat
met als leidend principe de bewoners
centraal: bij de dorpenaanpak en in
Steendam-Tjuchem, Woltersum, Ten Boer
en Ten Post. Een gezamenlijk loket met
het IMG in Woltersum en bij de dorpenaanpak. De bewonerscommunicatie gaat
op de schop: duidelijker rollen, taken en
verantwoordelijkheden en begrijpelijker
communicatie. Een bewonersportaal en
-platform worden onderzocht.
Er is een bewonersadviesraad opgericht
met Derwin Schorren als onafhankelijk
voorzitter. Bewoners (nu 11, straks 14)
kunnen “hun licht werpen op de praktische uitvoerbaarheid van het versterkingsbeleid.” De eerste bijeenkomst was
eind september, de volgende is eind oktober. “Na elke bijeenkomst publiceert NCG
een update over de bewonersadviesraad
op haar website.”
Dat laatste was ten tijde van dit schrijven
overigens nog niet het geval.
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Terugblik met Albert Rodenboog:

“On-hold” was de grootste fout van Wiebes
“Het on-hold plaatsen van de versterking is de grootste fout van minister Wiebes
geweest. Het werk van Hans Alders werd op slag ongeloofwaardig gemaakt en hij
kondigde op 29 mei 2018 zijn ontslag aan.” Albert Rodenboog hoorde het al een dag
eerder toen hij Alders in een telefoongesprek zijn eigen vertrek – per 1 juli – aankondigde. “Het werd steeds moeilijker om ook maar iets voor inwoners te betekenen,”
meent de voormalige burgemeester van Loppersum, nog steeds met spijt in zijn stem.
“Als ik moet wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel 100 jaar wachten,”
verklaarde hij destijds tegenover RTV-Noord. Iedereen stond te juichen toen Wiebes
in maart 2018 zei: “De gaswinning gaat naar nul.” Binnen drie maanden pauzeerde hij
de versterkingsoperatie. “Hoe ongeloofwaardig kun je zijn. Terwijl de Nationaal Coördinator net op gang kwam en veel mensen weer opgelucht gingen ademhalen.”
Aan de hand van wat flarden uit een twee
uur durend gesprek met Albert Rodenboog,
proberen we een beeld te schetsen van 15
jaar Rodenboog.
“Ik had in 2003 nog nooit van SodM, gasgebouw, EBN of wat dan ook gehoord. Dat zat
niet in mijn systeem. Maar ter voorbereiding
op mijn nieuwe carrière als burgemeester,
kwam ik uiteraard de gaswinning tegen. Er
ging toen een wereld voor me open. In veel
opzichten.”
Dat laatste slaat op geld, macht, recht,
framing en de ellende die met de gevolgen
van de gaswinning gepaard gaat. Maar
vooral: ondoorzichtige besluitvormingsstructuren en mensen met dubbele petten en
dito tongen.

“Wij hadden geen
enkel zicht op wat
wel en wat niet
waar was!”
“Aardbevingen door gaswinning stond bij
mijn komst in Loppersum totaal niet op de
agenda. Maar een paar maanden later werd
ik al de ‘aardbevingsburgemeester’ genoemd. Tot 2013 was er geen enkele veiligheidsregie. Behalve bij de winning zelf. Aan
de gevolgen werd geen andere aandacht
besteed dan reparatie van schade. Er waren
maar een paar bezorgde actieve inwoners”

Albert Rodenboog:
“Huizen in Groningen
moeten gewoon veilig zijn”

“Ik herinner me nog mijn eerste bezoek aan
de NAM in Assen, vlak na mijn aanstelling.
Auto achteruit inparkeren, melden, badge
opspelden en de trap op richting directie.
“Leuning vasthouden,” hoorde ik de portier
achter mij roepen. Dat was veiligheid
volgens NAM. Heel ver doorgevoerd. Ook
in de gaswinning. Daar kregen ze zelfs een
landelijke prijs voor.”
“Met de Groninger Bodem Beweging kwam
ik er al snel achter dat de bevingen in
kracht toenamen. In 2006 en 2008 was er
al aanleiding genoeg geweest om in 2009
de GBB op te richten. Roependen in de
woestijn waren het toen nog - net als Meent
van der Sluis in al die jaren daarvoor – en ze
meldden zich steeds vaker bij raadsvergaderingen ……..”
Van zijn collega’s moest Rodenboog het in
die begintijd ook nog niet hebben. Er werd
in achterkamertjes jolig over aardbevingen
gesproken, met Albert als middelpunt en
mikpunt. Burgemeesters gooiden tijdens
vergaderingen bij wijze van grap nog scheurmeters over tafel in zijn richting.
“Gaswinning in Groningen zag ik – mede
dankzij GBB en anderen – toen al als ‘ramp
in slow motion.’ Kennelijk onderdeel van het
leven. Maar nergens kwam opstand, er was
nauwelijks rumoer.”
“Met de uitkomsten van een grootschalig
onderzoek naar woningen werd niets gedaan. Er kunnen wel 10 tot 15 verschillende

oorzaken zijn van al die schade, was de
heersende mening. Wie zal het zeggen?”
Omslagpunt
Huizinge 2012 was weliswaar een omslagpunt voor de inwoners, maar nog steeds
niet voor NAM en landelijke bestuurders.
Maxime Verhagen (toen verantwoordelijk
demissionair minister) liet het helemaal
afweten, met blind vertrouwen op de NAM.
Regie op veiligheid kwam er pas na waarschuwingen van SodM. En zelfs die werden
aanvankelijk in de wind geslagen. “De
schaamteloze gaswinning in 2013 toonde
achteraf gezien feilloos aan waar de macht
ligt in Nederland………… in plaats van het
voorzorgsprincipe te hanteren ….”
“Veiligheid voorop en ruimhartige vergoeding
van alle schade” framede de minister in
januari 2013, met van Rodenboog geleende
woorden. Daarna: eerst 14 onderzoeken
en in dat zelfde jaar de winning van een
recordhoeveelheid gas. “Pas in 2014 gingen
de Lopster putten voor 80% dicht. Een jaar
te laat! In heel 2013 was er geen enkele ingreep waaruit bleek dat Groningers serieus
werden genomen.”
“In september 2012, vlak na ‘Huizinge’, was
er een bijeenkomst van de GBB in Vita Nova
(Middelstum). De onrust nam toen al duidelijk toe. De mensen liepen helemaal leeg!
De hamvraag was natuurlijk: “Worden de
bevingen ook sterker?” Van alles kwam daar
aan de orde. Maar niemand, NAM niet, ook
KNMI niet, wist wat de toekomst brengen
zou. Niemand had kennis van de gevolgen van bevingen door gaswinning op de
ondiepe ondergrond.” Inmiddels hadden de
waterschappen al miljoenen ontvangen om
het grondwater op peil te kunnen houden na
bodemdaling.
Voor de parlementaire enquête heeft Rodenboog zijn ervaringen op een rijtje gezet. Hetzelfde mapje dat hij bij het verhoor bij zich
had, ligt voor ons tijdens het gesprek aan de
koffietafel. De hele geschiedenis komt weer
naar boven. Verhagen, Wiebes, Kamp, NAM,
CVW, NCG, IMG, dialoogtafel, NPG, Commissie Meijer, Heft in Eigen Hand, Eigen Initi-

atief, Bouwimpuls, Commissie Bijzondere
Situaties, Arbiter Bodembeweging, Nationale
Ombudsman, Onafhankelijke Raadsman,
omgekeerde bewijslast, opkoopregeling,
Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied,
waardedalingsregeling, regeling vergoeding
immateriële schade, subsidie ……
Voor veel mensen (nog steeds) iets van bomen en bos en kluitjes en riet. Maar vooral
ook iets van tijdrovende processen en meer
zorgen dan ontzorgen.
Is de versterking in 2028 afgerond?
“Daarover wordt pas in januari meer bekend.
Ze zijn nu met herberekeningen bezig van de
mogelijke sterkte van toekomstige bevingen.
Nou dan weet je ’t wel. Wat mij betreft moet
eerst dat predicaat ‘onveilig’ van de woningen af. Dat doet meer kwaad dan goed.
Huizen in Groningen moeten gewoon veilig
zijn. Net als alle andere huizen in ons land.
Het zal in januari wel weer om geld gaan:
gaswinning stopt in Groningen in 2024.
Dus de kans op bevingen wordt kleiner.”
De achterstand die woningeigenaren hebben
opgelopen na al die beloften die zijn gedaan,
die moet volgens Rodenboog in ieder geval
zo snel mogelijk van de baan. Een morele
plicht.
De tentoonstelling “De bevingen van binnen” in februari 2019 in het provinciehuis
toonde prachtige foto’s van aardbevingsgedupeerden. Toen Albert Rodenboog z’n
eigen portret (gemaakt door Sake Elzinga)
daar tussen zag hangen, grapte hij: “Je ziet
de breuklijnen in mijn gezicht.” Het was
grappig bedoeld, maar je kon er gemakkelijk
de weerspiegeling van zijn gemoedstoestand
achter zoeken. Albert was 1 juli 2018 opgestapt als burgemeester van Loppersum.
De 15 jaren daarvoor hadden hem in ieder
geval niet onberoerd gelaten. Want als er
iemand is die zich in de volle breedte heeft
ingezet op dit dossier, is hij het wel.
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Actiemaand Respect voor Groningen
Op 16 augustus was het precies tien jaar geleden dat de beving van Huizinge plaatsvond, de zwaarste beving (3.6) tot nu toe. Sindsdien is het voor iedereen duidelijk
dat het anders moet. En toch zijn de problemen in Groningen nog onverminderd
groot. Bewoners zijn de dupe van de gaswinning, maar ook van een overheid die
de zaken niet serieus aanpakt. Dat moet anders! Om stil te staan bij de beving van
Huizinge en om aandacht te vragen voor de gaswinningsproblematiek organiseerde
de Groninger Bodem Beweging samen met het Groninger Gasberaad, Chris Garrit en
Sandra Beckerman de actiemaand Respect voor Groningen!
Als start van de actiemaand wandelden
de initiatiefnemers op 16 augustus, samen met gedupeerden en andere geïnteresseerden, in etappes van Huizinge naar
Stad. Het werd een succesvolle aftrap
van Respect voor Groningen!
Themabijeenkomsten
De initiatiefnemers voerden de actie
niet alleen, maar riepen zo veel mogelijk
gedupeerden op om aan te sluiten bij
de Respect voor Groningen themabijeenkomsten. Gedurende de actiemaand
organiseerde de groep acht bijeenkomsten, verspreid over de provincie. Tijdens
deze samenkomsten werd er met elkaar
gepraat over belangrijke thema’s binnen
het gasdossier, namelijk over ‘ondernemers’, ‘boeren’, ‘huurders’, ‘gezondheid’,
‘jongeren’, ‘cultureel erfgoed’, ‘afbouw
gaswinning’, en ‘schade en versterken’.
Er werd teruggeblikt op de afgelopen tien
jaar, maar vooral ook gesproken over wat
er binnen de thema’s moet veranderen
de komende tien jaar. En dat er nog veel
moet veranderen is duidelijk!
In totaal bezochten zo’n 400 gaswinningsgedupeerden en geïnteresseerden
de Respect voor Groningen themabijeenkomsten. Er werden indringende en
persoonlijke verhalen met elkaar gedeeld.
De versterkingsoperatie verloopt te traag

en is te ingewikkeld gemaakt, de schadeafhandeling is gejuridifiseerd, complexe
zaken zoals bij boeren en monumenteigenaren vallen compleet tussen wal en
schip, er is niets geregeld voor MKB’ers,
er is veel gezondheidsschade, huurders
worden achtergesteld en voor jongeren is
er geen aandacht of perspectief. Groningers in bevingsgebied missen de regie
over hun leven. Er gaat nog altijd ongelooflijk veel mis.

Je kunt een samenvatting van de bijeenkomsten terugvinden om de website
www.respectvoorgroningen.nl
Slotdebat Macht en Tegenmacht
Ter afsluiting van de actiemaand vond er
op donderdag 15 september een slotdebat plaats op evenementenlocatie EM2
in Groningen. Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief, voormalig Nationaal
Coördinator Groningen Hans Alders en
RUG wetenschapper Tom Postmes gingen
met elkaar in debat aan de hand van vier
stellingen, geformuleerd op basis van
de afgelopen themabijeenkomsten. Het
debat was vrij toegankelijk en wederom

Impressie Slotdebat
(illustratie Heleen van den Broek)

goed bezocht!
Je kunt de
opname van
de debatavond
terugzien op
www.respectvoorgroningen.
nl, onder
‘macht en
tegenmacht’.
Petitie Respect voor Groningen
De parlementaire enquête maakt pijnlijk
duidelijk hoe Groningen is gebruikt als
wingewest. Geld ging keer op keer boven
de veiligheid en het welzijn van Groningers. En nog steeds zijn er geen oplossingen voor vele duizenden gedupeerden.
Al die tijd ontbrak er respect voor Groningen. Dat moet anders! Daarom werd
op de laatste dag van de actiemaand, op
de Grote Markt in Groningen, de petitie
Respect voor Groningen gelanceerd. In
de petitie staat ‘het eisenpakket voor Groningen’, met zeven punten die per direct
anders moeten. De petitie is samengesteld aan de hand van de verhalen die
ingebracht werden tijdens de themabijeenkomsten.
De Groninger Bodem Beweging, het
Groninger Gasberaad, Chris Garrit en
Sandra Beckerman willen met de petitie
de druk opvoeren in Den Haag, en hopen
dat zoveel mogelijk Nederlanders hun
steun betuigen voor ‘het eisenpakket voor
Groningen’. De teller staat al op 10.000
handtekeningen vanuit heel Nederland!
Doe ook mee en steun de petitie via
www.respectvoorgroningen.nl
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Instituut
Mijnbouwschade
Groningen

Waardedaling van uw woning?

Vraag vóór 1 januari 2023 uw
vergoeding Waardedaling aan op
www.schadedoormijnbouw.nl
Hulp nodig? Wij helpen u graag. Bel gratis (0800 4444 111) of kom langs op een van onze steunpunten.
De Waardedalingsregeling bestaat sinds september 2020. De situatie in het gebied is veranderd. Om de
schade en de vergoeding goed op elkaar aan te laten sluiten, passen we de regeling aan per 1 januari 2023.
Dit noemen we de actualisatie van de Waardedalingsregeling. De belangrijkste drie veranderingen zijn:
De berekening van de vergoeding verandert;
het gebied waar mensen een aanvraag kunnen doen, wordt groter;
u kunt straks ook een aanvraag doen als u een woning hebt gekocht tussen 1 januari 2019 en
1 januari 2021.

Overgangsperiode
Tussen 6 april 2022 en 1 januari 2023 geldt een overgangsperiode. Voor de aanvragen in die periode
gebruiken we de bestaande berekening. In 2023 bepalen we of u met de nieuwe berekening een hogere
vergoeding krijgt. Als dat zo is, sturen we u automatisch een bericht en maken we het extra geld aan u
over. Na 1 januari 2023 gebruiken we alleen nog de nieuwe berekening om de vergoeding te bepalen.

Staat uw woning in het huidige waardedalingsgebied?
Doe dan voor 1 januari 2023 een aanvraag.

Aanvragen ná 1 januari
Heeft u de woning gekocht tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021? Valt uw postcode nu niet in het
waardedalingsgebied, maar na de actualisatie wel? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen.

Meer weten
U kunt ook een animatie in het Nederlands en Gronings bekijken op www.schadedoormijnbouw.nl/
waardedalingsregeling. Het filmpje geeft uitleg over de regeling en hoe u een aanvraag kunt doen.

Hulp nodig? Bel of kom langs
Heeft u vragen of hulp nodig bij het doen van uw aanvraag of wilt u meer weten over een van de andere
regelingen voor schadevergoeding? Bel dan met het IMG op 0800 4444 111 of kom langs bij een
steunpunt bij u in de buurt. Op de website van het IMG vindt u de locaties. Wij helpen u graag. Hier
zijn geen kosten verbonden.
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Adressen en openingstijden

1

Stadskanaal

Gemeente Aa en Hunze
1 De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal
maandag 13:00 - 17:00 uur
Gemeente Eemsdelta
2 Cadanz Welzijn, Burgemeester Klauckelaan 16, Appingedam,
woensdag 13:00 - 17.00 uur
3 Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 23, Loppersum, woensdag 9:00 - 13:00 uur
4 Dorpsherberg Lanting, Hoofdstraat 27, Meedhuizen, dinsdag 11:00 - 15:00 uur
Gemeente Het Hogeland
5 De Meenschaar, Kapelstraat 9, Bedum, donderdag 13:00 - 17.00 uur
6 De Mencke, Sportlaan 4, Uithuizen, dinsdag 15:00 - 19:00 uur
7 Pro Rege verenigingsgebouw, Achtervalge 11, Leens, dinsdag 9:00 - 13:00 uur
Gemeente Groningen
8 Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer, dinsdag 13:00 - 17:00 uur
9 De Wegwijzer, Ypemaheerd 42, Groningen, vrijdag 13:00 uur - 17:00 uur
* Inlooppunt Woltersum, van IMG, NCG en gemeente Groningen, Dorpshuis De Bongerd, Dobbestraat 17, Woltersum
dinsdag 13:00 - 15:00 uur • donderdag 10:00 - 12.00 uur
Gemeente Midden-Groningen
10 Dorpshuis de Ruyten, Ruitenweg 39, Froombosch, vrijdag 9:00 - 13:00 uur
11 MFC Siddeburen, Oudeweg 70, Siddeburen, donderdag 16:00 - 20:00 uur
Gemeente Oldambt
12 ’t Trefpunt, Hoofdstraat 60, Nieuwolda, dinsdag 16:00 - 20:00 uur
13 Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25, Winschoten, woensdag 9:00 - 13:00 uur
Gemeente Westerkwartier
14 Dorpshuis d’Olle Schoul, Valgeweg 7, Feerwerd, vrijdag 9:00 - 13:00 uur
Gemeente Noordenveld
15 De Brinkhof, Brink 1, Norg, woensdag 13.00 - 17.00 uur

schadedoormijnbouw.nl
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Herkansing Expert IMG
“Hé, het geld is er al! Vier dagen na de beschikking!” Er gaat veel goed bij het IMG.
Je meldt je schade met je DigID in ‘Mijn Dossier.’ Zes weken later komt er een
expert. Die schrijft een rapport dat vrij snel gereed is. IMG beoordeelt dat en als je
’t eens bent met het eindbedrag dan staat het geld binnen een week op je rekening.
Zo niet, dan kun je altijd nog een zienswijze indienen. Maar dan ben je wel weer een
week of zes verder. Eenvoudiger kan het niet. Duizenden schades zijn op die manier
keurig en snel afgehandeld. De schadeprocedure en de -afwikkeling zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Maar soms gaat het anders
Een van onze leden ontving een rapport met
de bijbehorende foto’s en de juiste inschatting en beslissing over zijn schade. Hij was
het eens met de beschrijving van de schade
en met het uit te keren bedrag.
Echter, de tekst van het rapport en de beschrijving van het huis gingen over een heel
andere woning. Hij wilde dat uiteraard keurig
melden. Maar dat kan alleen door bij het vakje zienswijze een opmerking te maken. Die
opmerking wordt dan gelijk weer opgevat als
‘zienswijze’ en leidt tot wekenlang wachten.
De uitkomst was verrassend: “(……..) Uw
zienswijze geeft het Instituut geen aanleiding
om af te wijken van het advies dat de des-

kundige heeft uitgebracht.”
Het schadebedrag wordt gewoon toegekend,
maar het rapport wordt niet veranderd. Het
bedrag staat binnen een week op de rekening. Hele procedure, inclusief ‘zienswijze’ in
vijf maanden afgerond. Petje af IMG. Achter
de schermen zal de expert vast wel een
opmerking hebben gekregen.
Maar het verhaal is nog niet af. Tijdens deze
procedure meldde ons lid een nieuwe schade. Hij kreeg weer keurig en snel bericht:
“We kunnen deze schademelding niet in
behandeling nemen, omdat de vorige nog
niet is afgehandeld.”
Nu de vorige schade is afgehandeld, wordt

de nieuwe melding vast automatisch in
behandeling genomen. Zo zijn ze bij IMG wel.
Maar nee hoor. “Zo lang de bezwaartermijn
loopt (12 weken) kunnen we de volgende
schade nog niet in behandeling nemen, tenzij
u ons meldt af te zien van bezwaar.”
Een kort mailtje bleek voldoende om 12
weken te overbruggen. Nu mag de expert –

als het al dezelfde is – in de herkansing een
nieuw rapport maken. Compleet met nieuwe
schade en nieuwe foto’s én met de juiste
tekst over de woning, mogen we hopen.
In ‘Mijn Dossier’ staan dan straks wel twee
verschillende schaderapporten, waarvan één
met een andere omschrijving van de woning.
Gelukkig staat het geld op de juiste rekening.

(een stukje van)

Mijn Verhaal
Je bent al jaren en jaren in gevecht met de NCG voor je huis, jezelf en je geliefden.
Het is een vreselijke, slopende tijd en als dan de depotovereenkomst eindelijk is getekend dan hoop je dat het wat makkelijker gaat worden. Maar dat viel best tegen.
Je bent jaren zó aan het vechten geweest
dat je een beetje uit het oog hebt verloren
hoe het is om daadwerkelijk je thuis kwijt
te raken. Alles wat je erin hebt gestopt, de
geschiedenis van jouw leven en alle herinneringen die van jouw huis een thuis hebben
gemaakt worden vernietigd.
Uiteindelijk sta je dan met de sleutel in je
hand bij de strak geverfde voordeur van je
nieuwe huis. Je bent blij dat het voorbij is,
dat je het gewone leven weer kunt oppakken. Maar hoe doe je dat?
Het lukt mij sinds een tijdje steeds een
beetje beter. We zijn ondertussen negen
jaar verder in het proces en we wonen nu
een jaar in het nieuwe huis waar nog veel
in moet gebeuren. De jarenlange Groningse
chronische stress hebben me ziek gemaakt.
Letterlijk, met een veel te hoge bloeddruk en

sinds januari een burn-out waar ik nog niet
klaar mee ben. Het grote verdriet van het
verlies van ons huis, het tergende proces
waar je zo alleen in staat en vechtend met
de NCG die tegenover je staat in plaats van
naast je omdat de wantrouwende regels
ondoordringbaar zijn geworden. Het heeft mij
als mens ook stuk gemaakt.
Ik ben op zoek gegaan naar hoe deze pijnlijke vorm van schade een plek kan krijgen
in mijn leven. Gelukkig heb ik hulp bij de
geestelijk verzorgers van het GVA Groningen
gevonden. Zij zijn een zeer speciale groep
mensen die naast jou komen staan. Zij
helpen om weer woorden te vinden voor ons
verhaal, om langzaamaan een weg terug te
vinden naar een gewoon leven.
www.gvagroningen.nl
Nicole van Eijkern

Pas op voor de belastingdienst!
Als de begroting voor het versterken of
sloop-nieuwbouw rond is en er een depot
overeenkomst is getekend, dan wordt het
geld in depot gestort bij een notaris. Of
als onderpand op een daartoe bedoelde
bankrekening bij je hypotheekverstrekker.
Dit is mede afhankelijk van de wensen van
de hypotheekverstrekker.
Banken zijn verplicht om aan de Belastingdienst door te geven hoeveel vermogen je
op je bankrekeningen ed. hebt staan. Notarissen hebben die verplichting niet, dus geld
dat bij de notaris in depot staat, komt niet
automatisch in beeld bij de Belastingdienst.
Veel mensen weten niet dat ook geld dat op
1 januari in depot staat, belastingtechnisch

gezien behoort tot je box-3 vermogen. NCG
gaat ervan uit dat het geld voor je woning is
en dat het daarom niet in box-3 hoort. Dit is
echter wel degelijk het geval.
Ik ben belastingadviseur en sinds begin
2018 trek ik hierover aan de bellen bij de
NCG en in Den Haag. Gebaseerd op onze
eigen situatie heb ik dit uitgewerkt en een
uitspraak van de Belastingdienst ontvangen.
Hoewel je dus niet vrij over het geld in depot
kunt beschikken en beslissen, valt het
bedrag wel degelijk onder de rendementsgrondslag van box-3. Er is hier sprake van
een voorwaardelijk vordering. Deze vordering
bestaat uit het "recht op de versterking of
sloop-nieuwbouw van jouw woning".

Als je op de peildatum van 1 januari van het
belastingjaar het geld in depot hebt staan
bij de notaris of bij je hypotheekverstrekker
dan kan het dus zijn dat je meer belasting
moet gaan betalen over je box-3 inkomen.
Naast deze fiscale gevolgschade kan er,
door de verhoging van je box-3 vermogen,
ook nog sprake zijn van het verliezen van je
zorgtoeslag c.q. kindgebonden budget.
Maar er is hoop: je kunt deze fiscale gevolgschade claimen bij de Nationaal Coördinator
Groningen. Dat kan op dit moment door
aan te tonen dat je op 1 januari van een
belastingjaar nog geld in depot of bij de
bank had staan. Dit doe je door je definitieve aanslag inkomstenbelasting over dat jaar
te overhandigen.

Hetzelfde geldt ook voor ontvangen schadegeld van het IMG. Als dit op 1 januari van
een belastingjaar op je bankrekening staat
en je nog niet de mogelijkheid hebt gehad
om dit uit te geven aan herstel dan kun je
deze fiscale gevolgschade claimen bij het
IMG.
Fiscale gevolgschade kun je ook over
eerdere jaren claimen bij de NCG of het
IMG. Let op dat je bij het verstrekken van
je definitieve aanslag inkomstenbelasting
alles zwart maakt wat hen niet aan gaat. Je
hoeft alleen maar aan te tonen dat je box-3
vermogen hoger is geworden.
Nicole van Eijkern
(Register Belastingadviseur)
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De parlementaire enquêtecommissie verhoorde
Na jaren was het eindelijk zover: op
9 februari vorig jaar werd de parlementaire enquêtecommissie naar de
aardgaswinning in Groningen ingesteld.
In een aantal stappen werkt de
commissie toe naar een eindrappor t
dat begin 2023 zal worden aangeboden
aan de Tweede Kamer.
Daarin moeten twee hoofdvragen
worden beantwoord:
1. Hoe is de besluitvorming over de
aardgaswinning, de schadeafhandeling
en de versterking op cruciale momenten verlopen?
2. Welke ef fecten had dit, welke
belangen en afwegingen speelden een
rol en hoe is hierbij omgegaan met de
belangen van de Groningers?
Het doel is ‘waarheidsvinding’, ‘oordeelsvorming’ en ‘het trekken van lessen’
om daarmee bij te dragen aan een toe-

komstperspectief voor Groningen en de
ontwikkeling van toekomstig beleid.

en het verdriet die doorklonken in
de getuigenissen van gedupeerden
schreeuwen om gerechtigheid.

Op deze en volgende pagina’s geven
wij een impressie van de parlementaire
enquête, ver woord in Haiku’s.

Na intensief vooronderzoek, werkbezoeken en besloten voorgesprekken
zijn de 70 openbare verhoren onlangs
afgerond. Voor deze krant hebben we
elk verhoor ver woord in een haiku.
Bij elkaar lever t het een ontluisterend
beeld op van hoe het geld altijd voor
de veiligheid ging, hoe ministeries
en oliemaatschappijen bij elkaar op
schoot zaten, hoe onmachtig bestuurders
bleven, hoe de schadeafhandeling en
de versterking faalde. En het contrast
was groot tussen betrokkenen die in
detail konden ver tellen wat zich had
afgespeeld tegenover een aantal
bestuurders die hun toevlucht zochten
in chronisch geheugenverlies.
De woede, de wanhoop, de strijdlust

Week 1:
De ’inleiding’ - het leed van gedupeerde Groningers tegenover de arrogantie,
het ingestudeerde geheugenverlies van een minister en de macht en onmacht van deskundigen en instanties.

Herman de Muinck ~ gedupeerde (73)
Maakte als 10-jarig jongetje in Kolham in 1959 de eerste boring mee.
Zag het ‘wereldwonder’ veranderen in een ramp voor veel Groningers.

van wond
wachten o er tot ramp
pg
‘t is m a a r e r e c h t ig h e id
G r o n in g e n
…

Sijbrand Nijhoff ~ gedupeerde uit Zijldijk (81)
Openbaarde geheime stukken over de aansprakelijkheid van de
overheid. Strijdt tot zijn laatste snik voor gerechtigheid.

zo on re ch tv aa rd ig ch t…
ie rw it ge zi
m ijn vr ou w m et sp en se n
sc he ur en in m
Susan Top ~ Groninger Gasberaad
Was jarenlang als secretaris van het Gasberaad één van de boegbeelden in de strijd voor de belangen van gedupeerde Groningers.

mensen nooit gehoord
belofte na belofte
overheid verzaakt
Hans de Waal ~ Shell later SodM
Onderzocht de bodemdaling in Groningen vanwege de gaswinning.
Ontkrachtte de voorspellingen van het KNMI over de bovengrens 3.9.

na Hu izin ge bli jkt:
val ide ken nis on tbr eek t
win nin g toch om ho og
Hans Roest ~ TU Delft, later SodM
Onderbouwde de opvatting van Meent van der Sluis over het verband
tussen gaswinning en bevingen. Liep bij de TU Delft tegen een muur
op. Trok ook bij het SodM aan de bel. Tot Huizinge luisterde niemand.

tegen muren op
niemand luistert, jarenlang
nul op het rekest
Johan de Haan ~ NAM
Vertelt over het CVW en de schadeafhandeling. Bemoeide zich regelmatig met
het CVW. Volgens hem had het toenemend aantal afwijzingen niets te
maken met de kosten, maar met oorzaken als verzakkingen en zwakke
constructies.

misschien wel ‘te groot’
die schadeafhandeling
te groot voor de NAM

George Verberg ~ voormalig directeur Gasunie
Haalde de banden met Rusland aan. Grondlegger van de ‘gasrotonde’.

die gasrotonde
ik weet alles nog precies
nu: een ‘rotzooitje’
Annemarie Jorritsma ~ oud-minister EZ
Lijdt na training door de landsadvocaat aan chronisch geheugenverlies en weigert als een arrogant ijskonijn uitermate gepaste
vragen te beantwoorden.

zo lang geleden
die ‘ongepaste vr
agen’…
ik weet het niet
meer
Pieter Dekker ~ vice-president Shell
Benoemde Huizinge voor Shell als een ‘gamechanger’. Immers
zwaardere bevingen blijken tot de mogelijkheden te behoren.
Toch was dat geen reden om de gaswinning te verminderen.

ratio regeert
minder gas was geen oplossing
meer gas blijkbaar wel?
Peter van der Gaag ~ onafhankelijk geoloog en hydroloog
Richtte in 1993 het Onafhankelijk Geologen Platform op. Probeerde
zo gedupeerde Groningers bij te staan. Zijn adviezen werden hem
niet in dank afgenomen.

scheuren in huizen
onzinnige verklaringen
te weinig kennis
Tom Postmes ~ Rijksuniversiteit Groningen
De hoogleraar die met zijn jarenlange onderzoek het leed van de
Groningers in beeld bracht en voelbaar maakte. De adviezen en
aanbevelingen werden nauwelijks gehoord en nagevolgd.

jaren onderz
oek
betrokken ma
ar machtelo
os
want niets
mee gedaan
Annemarie Heite ~ gedupeerde
Haar boerderij werd zwaar beschadigd en uiteindelijk gesloopt.
Over de schade en de afhandeling werd een veel besproken
documentaire gemaakt.

g’
een ‘stille bevineerde
p
du
ge
s
al
kansloos
ongelijke strijd
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Week 2:
Huizinge en de zware beving van 3.6 in 2012 - waarom ging de gaswinning daarna nog eens extra omhoog?
Omdat geld het enige is dat telt.

Albert Rodenboog ~ oud-burgemeester Loppersum
Krijgt na Huizinge nauwelijks of geen voet aan de grond in Den Haag.
Krijgt wel het verzoek om zich aan ‘communicatieplannen’ te houden.

‘maar’ een burgemeester
roepende in een woestijn
nog steeds onveilig
Bernard Dost ~ KNMI
Hij was ten tijde van Huizinge afdelingshoofd seismologie. Ontkent
het naar de mond praten van de minister. Ontkent uitspraken van
eerdere getuigen over de weinig pro-actieve rol van het KNMI.

nog niet volwassen
en ook niet genoeg mensen
te weinig data
Jan de Jong ~ SodM
Hoe het het advies van de SodM om de gaswinning in 2013 terug te
schroeven terzijde werd geschoven.

advies
niets do en m et
kt zo rg pl ic ht
ka bi net ve rzaa
en s
w ill en s en w et

Maxime Verhagen ~ oud-minister EZ
Lijdt net zo als de vorige ex-minister aan chronisch geheugenverlies
en heeft daarom hulp van zijn ‘bijstandsverlener’ nodig.

euh, euh, (help), euh, euh
‘zo waarlijk helpe mij God’…
hij weet het niet meer
GertJan Lankhorst ~ CEO GasTerra
Wat er in Huizinge gebeurde ‘stond niet op zijn radar’ en ‘op zijn netvlies’.
Hij legt ook nog eens de schuld bij ‘de Groningers’. ‘Hadden ze maar zelf de
regie moeten nemen’. Incasseerde ondertussen zelf een mega-bonus…

boter op zijn hoofd:
‘waarom niet als kans gezien’…
‘aanmatigend?’ ja!!!

Annemarie Muntendam-Bos ~ seismologe, onderzoekster bij het SodM
Omdat NAM en KNMI geen onderzoek willen doen naar de gevolgen
pakt het SodM dat onderzoek zelf op. Bevingen konden nog zwaarder
worden. Er kwam nauwelijks of geen reactie. Sterker nog: de gaskraan
ging vol open.

het is niet veilig!
advies: gaswinning omlaag
minister: omhoog!

Jaap Breunese ~ TNO
Adviseert jarenlang het ministerie van EZ terwijl TNO ook onderzoek
doet voor de NAM. Is het niet eens met het advies van het SodM. Verdedigt
de beslissing van de minister om eerst meer onderzoek (14x!) te doen.

niet eens:
ik was het
uder
toezichtho
onderzoek
’
g
i
r
a
b
oor
‘veel te v

Bart van der Leemput ~ NAM
Bestuursvoorzitter van de NAM ten tijde van Huizinge.

ee n ‘m aa kb aa r
pr ob
m et kw al ijk e ge le em ’
vo lg en
ik ‘b ep aa ld e ni et
’
Jos de Groot ~ oud-directeur energiemarkt EZ
Was verantwoordelijk voor marktwerking en voorzieningszekerheid in
de energiesector.

s?
meer gader
h
c
o
t
waarom ering kon eer ’
d
vermin on om het geld
o
‘gew

Anton Broenink ~ GasTerra
Jarenlang ligt de focus op het maximaliseren van de gasproductie.

niet ‘alert’ genoeg
‘gaswinning kon fors terug’
geen wil dus geen weg
Stan Dessens ~ EZ, Gasgebouw
Laat bij zijn vertrek weten ‘met de fiets’ te zijn..

ʻmet mensen pratenʼ
in een ʻjarenlang sprookjeʼ
ʻdat was niet mijn taakʼ

Week 3:
Hoe ging het verder na Huizinge en wie besloot de gasproductie omhoog in plaats van omlaag te brengen?
Jacques Wallage ~ oud-burgemeester Groningen, voorzitter Dialoogtafel
De Dialoogtafel werd in het leven geroepen om het vertrouwen tussen
Groningers, de politiek en de NAM te herstellen, maar dat liep al snel op
niets uit. Notulen worden door de NAM aangepast met zinnen die nooit
zijn gezegd. Minister Kamp wil niet dat er over de veiligheid en de ’14
onderzoeken’ wordt gesproken.
dialoogtafel:
spreken over veiligheid
is onbespreekbaar
Gerald Schotman ~ oud CEO NAM
De baas bij de NAM ten tijde van het opstarten van het CVW en de
versterkingsoperatie.

aandeelhouders vol
‘aardbevingsuitdagingen’
zo enorm begaan…
Mark Dierikx ~ EZ
Voormalig topambtenaar EZ. Hield informatie achter richting ministers
over de veiligheidsrisico’s.
op eigen houtje
‘gewoon’ niet ingegrepen
‘gewoon’ zijn advies

Jelle van der Knoop ~ Groninger Bodem Beweging
Eén van de oprichters van de GBB, stopte na 12 jaar als voorzitter.
Zette zich al die jaren in voor de belangen van gedupeerde Groningers.
Houdt tijdens het verhoor de Tweede Kamer een spiegel voor.

naast de burger staan?
praten maar niet ingrijpen
is van de zotte!
Max van den Berg ~ oud-Commissaris van de Koningin in Groningen
Hij kreeg eerst niet later wél een miljard euro compensatie los. Riep op
tot het sluiten van de gaskraan. Zocht geregeld de media op, wat hem
in het Haagse niet in dank werd afgenomen.

het miljard van Max
de Kamer laat het lopen
Rutte luistert, doet niets
Jan van Elk ~ NAM
Onderzocht het ontstaan en de gevolgen van de gasbevingen. Eén van
de bedenkers van het HRA-model.
NAM was te passief
erosie van vertrouwen
toch moest gasveld leeg

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

Joost van Roost ~ ExxonMobile, weigerde te verschijnen
Weigert te verschijnen en dat kan ongestraft, dankzij zijn Belgische
nationaliteit.

Dick Benschop ~ Shell
Voormalig president-directeur Shell, nu directeur (ex-) Schiphol. Shell
vreesde dat de gaswinning in een neerwaartse spiraal zou komen.

schoolziek: Joost van Roo
st
arrogantie van de macht
alleen het geld telt

minder gaswinning
een ‘moeras zonder ankers’
Shell wil doorpompen

Henk Kamp ~ toenmalig minister EZ
Breien met woorden - met een alternatieve benadering van ingestudeerd geheugenverlies: ‘daar kan ik mij niks bij voorstellen’ of ‘ik had
het gevoel dat’ of ‘als u dat zo zegt’. Beweerde dat je een beving onder
de 2.5 niet voelt, terwijl die nacht Groningen juist wakkerschrok van
een nieuwe beving van 2.4.

Jeroen Dijsselbloem ~ toenmalig minister ﬁnanciën
De grote vraag blijft: wie besloot tot die hogere (54 miljard kubieke
meter gas) productie in 2013 en waarom?

b at e n o
nmisbaa
gasprod
r
uctie g
ing omh
oog
bewust
gekozen
?

ik overleg niet
n voornemens mee
mij
ik deel
voorzover ik euh…

Week 4:
Hoe ging het verder na Huizinge?
Melissa Dales ~ voormalig geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied
Zij groeide zelf op temidden van de bevingsschade. Leende als geestelijk
verzorgster tussen 2018 en 2020 een luisterend oor. Vroeg daarbij ook
speciaal aandacht voor de jongeren.

Jan Emmo Hut ~ oud-directeur CVW
Met de NAM was het prima werken, maar met een NCG en die gemeenten
was dat ‘anders’. Het CVW maakte het als privaat bedrijf niet waar, liet
een administratieve chaos achter, maar hield op het eind wel geld over…

praten en praten
over kleur van de regenpijp
wij waren ‘doeners’

het blij ft uit zich tloo s
nie t kun nen zeg gen : ‘ko mt goe
d’
wa nt dat wee t je nie t
Liesbeth van Tongeren ~ voormalig kamerlid (Groen Links)
Ook zij werd in het begin in de Kamer nauwelijks serieus genomen.
Benoemde als éen van de eersten Groningen als een ‘ramp in slow motion’.

Jan Vos ~ voormalig kamerlid (PvdA)
Was lid van de Tweede Kamer ten tijde van het ophogen van de
gasproductie.

plafond was genoeg d
ar
geen kabinetscrisis wa
’
ek
iti
ol
dat was ‘p

hun leven ver
woest
een ramp in s
low motion
wij hebben ge
faald
René Leegte ~ voormalig kamerlid (VVD)
Legde zijn woordvoerderschap neer na zijn gelekte roemruchte gesprek
in de trein. Verliet de Kamer omdat een betaalde nevenfunctie niet paste.
Strooide nu met adviezen hoe een Kamer(lid) zou moeten handelen.

‘pr
regen ofessor’ Lee
is
g
‘pappe nu eenmaate:
l
n nath
oudennat
’
Willem Meiborg ~ ingenieur en funderingsdeskundige
Helpt gedupeerden in hun juridische strijd tegen uitspraken van de IMG en
de onderliggende beoordelingen door schade-experts. Zijn grootvader
voorspelde in de zestiger jaren al bodemdaling veroorzaakt door de
gaswinning.

een eenmansg
evecht
Willem Beton
verketterd
maar Meiborg
ging door

William Moorlag ~ oud-gedeputeerde (PvdA)
Was van 2009 tot 2015 gedeputeerde in Groningen belast met de gaswinning. Naar zijn zeggen: de Tweede Kamer stond erbij en keek ernaar.

kwam er niet doorheen
het moest bevochten worden
echt alles, steeds weer
Pieter Schulting ~ oud-rechter
In de periode 2016 tot 2020 betrokken bij de Arbiter Bodembeweging
als arbiter en als voorzitter. De arbiter oordeelde in gevallen waarbij
schademelders en de NAM het oneens waren over de schadevergoeding.
De NAM zou uitspraak ‘in beginsel’ navolgen.

onafhankelijk
gedwarsboomd do
or NAM
hun ware gezich
t

Week 5:
De schadeafhandeling en de versterking
Froukje Postma-Doornbos ~ gedupeerde
Vocht 10 jaar lang voor haar recht. Vertelt over de mentale gevolgen
voor haar kinderen: “ik heb gefaald als moeder…”

wat ik ook maar zeg
protocol is protocol
weg je privacy
Anita Wouters ~ EZK
Hield zich van 2017 - 2019 bezig met de versterkingsoperatie en de
schadeafhandeling.

lag
NAM r ere winnin
g
e ke
minde nde alles v
o
r ve r s
t e r ke n o r

Eelco Eikenaar ~ voormalig gedeputeerde
Gedeputeerde van 2015 tot 2019 met het gasdossier in portefeuille.
Het moest anders, hij wilde niet aan de zijlijn staan, maar stond
uiteindelijk met lege handen.

wa
argums niet te win
n
e
het wanten teldenen
s geen
n
succesiet

Harry van der Meijden ~ SodM
Was van 2014 - 2017 de baas van het SodM. Werkte daarvoor bij
Shell. Was hij wel onafhankelijk? Hij karakteriseert zijn relatie met
EZK als een ’sluimerende oorlog’.

solliciteren
met gassector aan tafel
hoe toezicht houden?
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Maarten Camps ~ EZK
Zeven jaar lang van 2013 tot 2020 secretaris-generaal. Doordat
Den Haag geen juridische en financiële risico’s durfde te nemen
gingen alle risico’s richting inwoners van Groningen.

Hans Alders ~ voormalig NCG
Voormalig CdK in Groningen en vanaf 2015 als Nationaal Coördinator
Groningen belast met de versterkingsoperatie. Nam in 2018 ontslag
want: ‘Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?’

‘perverse prikke
ls’…
vol met het Haag
s wantrouwen
‘ongemakkelijk’

wa ntr ou we nb ele id
me ns en zij n ge en HR A
zit on de r je hu id

Bas Kortmann ~ TCMG en IMG
Was (vice)voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
(2018-2020) en voorzitter Instituut Mijnbouwschade Groningen
(2020-heden). Hij voorkwam niet dat ‘ruimhartig’ en ‘omgekeerde
bewijslast’ het aflegden tegenover het leger aan juristen en ‘experts’
in Den Haag en bij het IMG en de ‘grenzen van de wet’.

Peter Spijkerman ~ NCG
Volgde Hans Alders op als directeur Nationaal Coordinator Groningen
(2018 - 2022). NCG blijft onder zijn leiding een instituut met weinig ruimte
en oog voor de mensen om wie het gaat. Houdt vol dat de doelstellingen
worden gehaald.’

het duurt veel te lang
het gaat altijd over geld
lees het dashboard…

menselij ke maat?
te wein ig bevo egdheden ?
op de borst kloppen?
Chris Kuijpers ~ Binnenlandse Zaken (BZK)
Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (2017 - 2022).
Schetst een beeld van de gebrekkige overdracht CVW-NCG, van
de ellende die het pauzeren van de versterkingsoperatie
veroorzaakte, van de onwil van de NAM om te betalen.

Kajsa Ollongren ~ AZ en BZK
Was van 2011 - 2014 secretaris-generaal Algemene Zaken rechtstreeks
onder Mark Rutte en van 2017 - 2022 minister BZK.
Hoe verschillend waren de werelden van BZK en EZ. Maar ook BZK
lukte het niet ‘de bewoner centraal’ te stellen.

het mo est an der s
die vei lig hei dso pga ve
ma ar hoe da n pre cie s?

h e t hu i s m a a kt z i c ht b a a r
d o or a l d at l a n g e w a c ht e n
w at m e n s e n v o e l e n

Week 6:
Verder spitten
Geert-Jan ten Brink ~ voormalig burgemeester
Was van 2011-2017 burgemeester van Slochteren. Nu dijkgraaf van
het waterschap Hunze en Aa’s. Sinds 2021 voorzitter Interventieteam
kan toc
Vastgelopen Situaties.

h niet
velen die waar zijn
pr
de waanz ofiteren
in ten top

Nogmaals.

Henk Kamp ~ toenmalig minister EZ

helebo
heb er zo g el dingen
ee
zijn wel go n plaatje van
ed gegaan
…?
Sander Gaastra ~ EZ
Vanaf 2016 directeur-generaal Klimaat en Energie. Lid raad van
commissarissen GasTerra. Vertelt hoe de oliemaatschappijen zich
zorgen maakten over de aangifte door de GBB tegen de NAM: het
imago, dreigende beursval…

w in st N A M on
ve il ig h ei d n ie t d er d r u k
vo ld
zo rg om aa n gi fto en d e
e
Jan Willem Hoogstraten ~ EBN
Vanaf 2016 CEO van Energie Beheer Nederland. EBN behartigt de
belangen van het Rijk bij de gasproductie. Het Rijk is enig aandeelhouder.

geld geld
NAM wil geld
p
met een gassto
NAM dreigde
r
ke
va
NAM dreigde
Rolf de Jong ~ ExxonMobil
Sinds 2016 Director Upstream. Veel over onderhandelen, aansprakelijkheid, risico’s. Het woord Groningers komt nauwelijks over zijn
lippen.

$$$$ $$$ $$$ $$$ $$$
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$
$$$ $$$ $$$ $$$ $$$

Bart-Jan Hoevers ~ Financiën, Gasunie
Was projectleider bij Financiën (2001-2017). Daarna manager (20072017) en algemeen directeur Gasunie (2017-heden).

nut en de noodzaak
gas: een vanzelfsprekendheid
wel of niet bouwen?
Wouter Raab ~ Financiën
Bekleedde vanaf 2007 hoge functies bij het ministerie. Geeft een
inkijk in onderhandelen met GasUnie en de oliemaatschappijen.
In een nauwelijks te stuiten woordenvloed.

weet wat je niet weet
en wees bewust onbekwaam
daar begint het mee
Filip Schittecatte ~ ExxonMobil
Als Gas marketing commercial manager vanaf 2014 verantwoordelijk
voor Nederland.

ga s in Gr on ing en
wa s vo or on s he t kr oo
nju we el
ge ld ge ld ge ld ge ld ge
ld
Marjan van Loon ~ Shell Nederland
President-directeur sinds 2016. Schreef samen met Exxon in 2016
een ‘dreigbrief’ aan minister Kamp. Shell is natúúrlijk van heel
goede wil, was de eerste die vond dat de gaskraan dicht kon
(na strafaangifte GBB) én het gaat hen helemaal niet om het geld…

p die brief
niet trots o om de centen…(?)
s niet
het gaat onpsje nooitgenoeg
ru
René Paas ~ Commissaris van de Koning Groningen
Sinds 2016.

kre eg er gee n g rip op
Gro n inge n is m isha nde ld
wat g ing er wel goe d?
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Week 7:
Kopstukken

Eric Wiebes ~ voormalig minister EZK
Van 2017 - 2021. ‘Bevinkjes’. Besloot de gaswinning te stoppen,
haalde de NAM eruit, maar ‘pauzeerde’ ook de versterking. Kom je
bij schade de landsadvocaat tegen?, ‘weet ik niets van’…?

de NAM was de baas
het moest rücksichtslos anders
veiligheid leidend?
Stef Blok ~ voormalig minister EZK
Eventjes van 2021 - 2022. Weigerde twee aangenomen SP-wetswijzigingen - een ‘bedrijfsongeval’ - uit te voeren: ‘om misbruik te
voorkomen’.

bedrijfsongeval
nog een lange weg te gaan
nodeloos complex
Hans Vijlbrief ~ staatsecretaris Mijnbouw
Vanaf 2022. Het eerste dat hij als staatsecretaris tegenkwam was
het subsidiedebacle. Binnen een week regelde hij 250 miljoen
extra. Probeert aan de kant van de Groningers te staan. NAM moet
gewoon betalen en de gaskraan dicht in 2023/24 tenzij…

gewoon betalen
het gebrek aan vertrouwen
dat is het ergste
Mark Rutte ~ Minister President
Minister President vanaf 2010. Nooit greep hij in. De commissie
vraagt: Heeft u de notulen (van de ministerraad) wel gelezen?…
Geheime memo van Shell aan Rutte is op het ministerie onvindbaar…
‘Ik kan dat niet reconstrueren’… Houdt zijn rol klein. Deze minister
president gaat Groningen niet meer uit het moeras trekken…

geen toverstokje houd
nig in
veel woorden, wei niets…
t
er
er verand
Margrite Kalverboer ~ Kinderombudsvrouw
Vanaf 2016 actief als kinderombudsvrouw. Pleitte in ‘Vaste grond
gezocht’ voor meer aandacht voor de situatie van jongeren in het
aardbevingsgebied. Vaste grond is overal drijfzand geworden…
“Stel de belangen van kinderen altijd voorop bij besluiten.”

piekeren en b
ang
kunnen oude
rs ouder zijn
?
stel het kind
voorop!
Met dank aan het liveblog van RTV Noord

Wopke Hoekstra ~ voormalig minister Financiën
Van 2017 - 2022. Aan hem lag het niet - volgens hem dan.

zo tenenkrommend
brevet van onvermogen
wiens achilleshiel?
Johan Atema ~ NAM
Directeur (2018 - nu). Volgens hem was een versterkingsoperatie
niet meer nodig. Maar de bodem geeft hem ongelijk. Niet dat hij
zijn woorden intrekt. Hij maakt het alleen maar erger. Bemoeit zich
nog steeds met de schadeafhandeling. NAM weigert het laatste
onafhankelijke vangnet, de Commissie Bijzondere Situaties, nog te
betalen. En weet nog steeds beter hoe alles anders moet…

werkt zo fijn same n…
ik kwam om rust te bren gen…
is een grot e eer…
Ben van Beurden ~ Shell
CEO wereldwijd van 2014 tot nu. Beschouwt Mark Rutte als een
vriend. Nam de omkering bewijslast hoog op: ‘Iedereen in Nederland
die zegt schade te hebben, kon dat indienen’… Lusten en lasten
worden niet goed verdeeld.

asveld’
‘iconisch gt verdeling
las
die lust en k probleem’
ie
een ‘un

Theodor Kockelkoren ~ SodM
De baas van het staatstoezicht vanaf 2018. Kritisch op de gaswinning
en op de haalbaarheid van de afronding van de versterking in 2028.
Pleitte voor een crisisaanpak - mocht er niet komen. Geschokt wat hij
bij zijn aantreden in Den Haag én Groningen aantrof. NAM en ministerie waren vier handen op één buik. Veiligheid is volgens hem óók
gezondheid en welbevinden.

alle hens aan dek
‘niet mee bemoeien’
het ís níet veilig!

AZ - Ministerie van Algemene Zaken | BZK - Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkszaken | CVW - Centrum Veilig Wonen | ENB - Energie
Beheer Nederland | EZ - Ministerie van Economische Zaken
| GBB - Groninger Bodem Beweging | IMG - Instituut Mijnbouwschade
Groningen | KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
| NAM - Nederlandsche Aardolie Maatschappij | NCG - Nationaal Coördinator
Groningen | SodM - Staatstoezicht op de Mijnen | TCMG - Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen | TNO - Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek | TU - Technische Universiteit
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Uw partner in vergoedingen
voor schade door mijnbouw
Vastgoedschade door Mijnbouw (VSM)
is dé specialist in schadevergoeding
voor ontstane Mijnbouwschade in
Noord-Nederland en treedt volledig op
in het belang van u als gedupeerde(n).
Wij helpen u als particulier óf ondernemer
de schadevergoeding te ontvangen waar u
recht op heeft!

Doe onze gratis
schadevergoeding
check
Of kijk op www.vastgoedschademijnbouw.nl
hoe wij u kunnen ontzorgen

Waarom kiezen voor VSM?

Beste vakkundige kennis

Snel
duidelijkheid

Geen vergoeding?
Betaal niets!

Wij hebben jarenlange
ervaring in de Noordelijke
vastgoedmarkt en hebben
een slagingspercentage
van 95% voor meer dan
1500 aanvragen.

Binnen een week kunnen
wij een afspraak inplannen
voor een schade
inventarisatie. Zo weet u
snel of u recht heeft op
schadevergoeding.

Wij brengen slechts 15% in
rekening van het bedrag
dat wordt uitgekeerd.
Wanneer uw schades niet
worden vergoed, brengen
wij u geen kosten in
rekening.

Kom je
(er) niet uit?
Veel mensen liggen wel eens wakker
van zorgen over geld. Mogelijk nu door
de hoge energieprijzen. Het kan ook
zijn dat je het regelen van geldzaken
sowieso lastig vindt.
Heb jij stress over geld?
Kredietbank Midden-Groningen denkt
graag met je mee. Neem contact met ons
op voor een vrijblijvend gesprek.
kredietbank@midden-groningen.nl
of 0598 – 37 37 99

Kredietbank
Midden-Groningen
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contactoppervlak. Vooral het woongedeelte
van de boerderij was er slecht aan toe. We
kregen volstrekt tegengestelde adviezen en de
voorstellen voor vergoedingen varieerden van
10.000 tot 50.000 euro.” Peter had weinig
fiducie in herstel: “Technisch en financieel zou
het volgens mij erg lastig worden. Dat ik gelijk
had blijkt wel uit het feit dat er tot op heden
nog niets is gebeurd.”

Peter en Monique Klok:

“We geven de strijd niet op”
Op weg naar Schildwolde rijd ik door
Slochteren. Ik bedenk dat het hier allemaal begon; op 22 juli 1959 werd hier ’s
ochtends vroeg het grote Groningen-veld
aangeboord. Niet lang daarna begon de
gaswinning, die Nederland een paar honderd miljard heeft opgeleverd. Inmiddels
is al jaren duidelijk dat er aan de booractiviteiten ook een andere kant zit.
Aardbevingen en bodemdaling hebben veel
Groningers in diepe ellende gestort. Peter
en Monique Klok zijn daarvan schrijnende
voorbeelden. Hun tijdelijke woning in Schildwolde is moeilijk te vinden, verscholen als
deze ligt in het groen. Via een smalle oprijlaan
bereik ik de boerderij. Aan de keukentafel
vertelt Monique haar verhaal. Peter valt haar
regelmatig bij en licht zaken toe. “Ons leven
staat inmiddels tien jaar stil,” zegt Monique.
“We hebben allebei professionele psychische hulp gehad, slikken antidepressiva en
slapen slecht. Ik ben kwaad, gefrustreerd en
voel me machteloos, maar ik blijf er bovenop
zitten. We geven de strijd niet op. Het is een
gevecht tegen instanties die ik niet vertrouw.
Tegelijkertijd ben je wel eens bang dat het zich
tegen je keert als je kritisch bent.”

“Ons leven
staat inmiddels
tien jaar stil”
Tien jaar geleden begon de ellende. Het was
na de beving van Huizinge. Monique en Peter
woonden in een boerderij in Roodeschool, die
ze in 2007 hadden gekocht. Peter had het
pand uit 1824 helemaal opgeknapt. Voor hem,
als bouwvakker, geen problematische klus.
‘Huizinge’ zorgde voor flinke schade. “Het
was moeilijk,” zegt Monique. “We wisten niet
waar we moesten zijn om de schade vergoed
te krijgen. Bij die beving kwam een deel van
het plafond naar beneden op de plek waar ik
net had gezeten. Het was alsof er een zware
vrachtwagen pal langs je deur rijdt. Het voelde
thuis niet veilig meer. Onze twee dochters zijn
bij oma gaan slapen. Sommige balken zaten
niet ver genoeg meer in de muren. Omdat we
paarden bij huis hadden, was zelf weggaan
geen optie. We sliepen in een deel van het
huis dat nog wel veilig voelde.” In 2013 was
er weer een beving. Peter en Monique kregen
opnieuw schade. Monique: “Alles zakte scheef
en er ontstonden grote scheuren. Sommige
muren hadden nog maar een paar centimeter

Groningen kleurt
roze uit protest
Boelo ten Have en Annemarie Nijhoff hebben hun 157 jaar oude monumentale boerderij in Drieborg uit wanhoop roze geschilderd. Al jaren wachten ze op de aanpak van
hun zwaar beschadigde huis, maar tot nu toe kan geen enkele instantie hen met de
opeenstapeling van problemen verder helpen. Het verhaal van Boelo en Annemarie
staat niet op zichzelf, helaas zijn veel monumenteigenaren de dupe van de Groningse
gaswinning en een falend overheidsbeleid.
Zo ook de familie Vellenga, die al meerdere generaties een veehouderij runt in een
rijksmonument bij Eenrum. Sinds de zware
beving van Huizinge, nu tien jaar geleden, is
de boerderij gaan verzakken. Het Instituut
Mijnbouwschade Groningen heeft bevingsschade erkend. Maar vanwege de ligging valt
de boerderij niet binnen de ‘scope’ van de
Nationaal Coördinator Groningen, en is daarom niet opgenomen in de versterkingsoperatie. Ondertussen is de schuur zodanig
aangetast dat bedrijfsvoering niet meer
mogelijk is. De muren van het woongedeelte
zitten vol scheuren, maar omdat het een
rijksmonument betreft, is familie Vellenga
toch verplicht tot onderhoud. Hoe onderhoud
je een monument dat door toedoen van de
gaswinning amper bewoonbaar is? Dit is
eveneens een grote vraag die Boelo en Anne-

marie uit Drieborg bezighoudt. De rijkssubsidie voor monumenten is in beide gevallen
slechts een druppel op een gloeiende plaat.
De familie Vellenga zit met de handen in het

In 2016 werd op basis van het oordeel van
deskundigen vastgesteld dat de boerderij op
twaalf punten onveilig was. Op drie plaatsen
werd de boel gestut. Monique: “We kregen
te horen dat we misschien snel het huis uit
moesten. En toen begon het gesteggel over
vervangende woonruimte. Het CVW stelde
een stacaravan voor, maar dat wilden wij niet
vanwege onze volwassen kinderen van toen
achttien en negentien. We zouden in dat geval
in onze onveilige woning naar de douche en
het toilet moeten. Een aangeboden woning
in Roodeschool leverde het probleem op dat
we onze paarden moesten achterlaten en een
vervolgens aangeboden woonunit bleek een
jaar levertijd te hebben. Uiteindelijk zijn we via
de Commissie Bijzondere Situaties in deze
boerderij terechtgekomen. We kregen toen
eerst nog wel weer gedoe, omdat het CVW de
huurprijs niet wilde betalen. Dat is uiteindelijk
toch goed gekomen. Maar al met al hebben we
dus nog wel negen maanden in een onveilig
huis gewoond.” Omdat de boerderij in Roodeschool buiten het dorp stond, vroegen Monique
en Peter aan het CVW hekken en camera’s te
plaatsen, ook omdat hun inboedel er achterbleef. Monique: “De wisselwoning was inclusief
daar aanwezig meubilair, dus we hoefden onze
spullen niet mee te nemen. Het CVW wilde
geen hekken of camera’s plaatsen, maar
beloofde wel een zeecontainer voor opslag. Die
is er nooit gekomen.” Na een jaar zou er een
nieuwe woning staan en zou de familie Klok
kunnen terugkeren naar Roodeschool, maar er
gebeurde niets. Toen er eindelijk tekeningen
waren, werden die op details afgekeurd. Ondertussen veranderde het CVW in de NCG. Toen
bleken contactpersonen niet bij bepaalde dossiers te kunnen. Die zaten bij een overspannen

haar en heeft daarom onlangs een sloopvergunning aangevraagd, om toch verder te
kunnen. Het enige wat zij namelijk willen
is op een duurzame en rendabele manier
hun melkveehouderij voortzetten. Middels
een summiere brief heeft de gemeente hen
medegedeeld dat sloop wordt geweigerd. Ze
zoeken nu naar andere oplossingen. Wat hen
het meest raakt, net als Boelo en Annemarie, is dat zij niet gehoord worden door de
betrokken instanties.
“Ons bedrijf zit compleet op slot. Wij missen
een integraal plan en willen graag met alle
betrokken instanties om tafel om tot een
oplossing te komen, maar tot op heden lukt
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ambtenaar thuis in de computer. En of het
allemaal nog niet erg genoeg was brandde de
boerderij op 2 september 2020 tot de grond
toe af. Een paar kinderen speelden met vuur
en dat liep uit de hand. Via ingegooide ramen
waren ze binnengekomen. Monique: “We waren
alles kwijt. Ik zei meteen tegen Peter dat er nu
vast strijd zou ontstaan tussen de NCG en de
verzekeringsmaatschappij en zo is het ook gegaan. Van onze inboedel hebben we een derde
vergoed gekregen. Dat is tot nu toe het enige.”
Onzekere toekomst
Monique en Peter vertellen dat hun toekomst
in Schildwolde ook heel onzeker is. Monique:
“We wilden deze boerderij wel kopen, maar de
NCG kocht die al en wil het pand gebruiken als
wisselwoning. Door alle vocht is er amper in te
wonen. Je wordt hier ziek. Alles is klam. Als het
regent stroomt het water in het woongedeelte
naar binnen.” Ze laat filmpjes zien van ontmoedigende waterstromen en schimmelvlekken.
Emmers om het water op te vangen zijn niet
aan te slepen. “We hebben ook nog een hele
tijd in de kou gezeten. Er was geen goede verwarming. We gebruikten petroleumkachels om
het een beetje op temperatuur te krijgen. De
NCG weet van alle ellende hier, maar doet er
niets aan. En van de plannen in Roodeschool
komt ook niets terecht. Die stranden nog
steeds in bureaucratische rompslomp.”
Ik vraag naar de parlementaire enquête.
Monique en Peter kijken er nauwelijks naar. Ze
geloven niet dat het wat oplevert. Monique: “Ik
kijk niet om mezelf te beschermen. Ik ben niet
de enige die dat zo voelt. Er is veel cynisme.
We worden hier in Groningen belazerd waar
we bij staan. Het lijkt wel of die heren alles uit
eigen zak moeten betalen. Wij zitten nu tien
jaar in de ellende. We worden bedolven onder
papier. Vanaf januari 2013 heb ik alle mails
bewaard die ik kreeg. We controleren alles.
Als wij gesprekken hebben, gaan er altijd twee
vertrouwelingen mee. Twee ambtenaren van de
gemeente Het Hogeland. Dat is voor ons fijn en
ook nodig, want anders word je bedrogen. Gelukkig hebben we onze paarden nog. Die geven
soms wat troost en ontspanning.”

dit niet. We zijn tussen wal en schip geraakt
en zijn inmiddels ten einde raad”.
Maak een rondje door het Groningerland en
je zult nog veel meer van dit soort schrijnende verhalen van monumenteigenaren
horen. Dit moet anders. De initiatiefnemers van de actiemaand ‘respect voor
Groningen’ (de Groninger Bodem Beweging,
het Gasberaad, Chris Garrit en Sandra
Beckerman) zijn daarom begonnen met
het uitdelen van 10.000 meter roze lint,
in navolging op de actie van Annemarie
en Boelo. De groep roept iedereen op om
aandacht te vestigen op dit probleem: “We
moeten samen zorgen voor het behoud van
Gronings erfgoed. Geef jouw karakteristieke
of monumentale pand een roze tint, bijvoorbeeld door vlaggen, lint of verf, en vestig
zo de aandacht op dit probleem!” Inmiddels hebben meerdere Groningers gehoor
gegeven aan de oproep. De initiatiefnemers
hopen dat velen het voorbeeld volgen en
de roze ‘protestsignalen’ willen laten zien.
Met de extra zichtbaarheid van de onopgeloste schade en onveiligheid wordt duidelijk
gemaakt dat het tijd is dat de overheid op
gaat komen voor haar burgers. Den Haag
kan en mag zijn ogen niet meer sluiten voor
de ramp in slow motion die zich al tien jaar
lang in Groningen voltrekt.
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VERHUISBEDRIJF

OMA

aardbevingsbestendig energieneutraal nieuwbouw verbouw

AARDBEVINGSSCHADE?
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!

Jacob Veltman architect Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

scoop

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

bouwkosten

planeconomie

"een brede blik
op bouwen"

milieulasten

BIM coördinatie en controle

bouwregelgeving
www.bouwscoop.nl

bestuursrecht

advocaat

Mijnbouwschade of
versterkingsprobleem?

Wij geven deskundige ondersteuning en beoordelen
uw vaststellingsovereenkomst of normbesluit.

www.degoedebestuursrecht.nl
www.mijnbouwschadeadvocaat.nl

huisvestingsadvies
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De Commissie 
Bijzondere Situaties:
het laatste vangnet
De vertraging van de afhandeling van schade en de eindeloos durende versterkingsoperatie vreet aan mensen en gezinnen. Soms loopt de procedure helemaal
vast. Dan pas je uiteindelijk in geen enkele regeling of rechtsgang. En intussen
kamp je door de hele situatie ook nog eens met financiële problemen, je wordt ziek,
je ziet geen uitweg meer, je leven lijkt verwoest. In zo’n geval is er sinds 2014 nog
één mogelijkheid: de Commissie Bijzondere Situaties.
Vangnet
De Commissie geeft een vangnet voor
de meest schrijnende situaties. Aanmelding loopt via de burgemeesters van de
aardbevingsgemeenten. Eerder ook via
de onafhankelijk raadsman of de NCG.
Je krijgt een casemanager toegewezen,
die samen met jou zoekt naar een oplossing. Zonodig kan er geput worden uit
een netwerk aan hulpinstanties en adviseurs, bijvoorbeeld psychologen, artsen
en financieel adviseurs. Centraal staat
de persoon of het gezin zelf: wat zijn de
problemen, wat is de beste oplossing.
Resultaat moet zijn dat je weer zelfstandig verder kunt met je leven. Zo zijn er in
de loop der jaren ruim 300 aanmeldingen opgepakt.
Evaluatie
De benoemingstermijn van de commissie
loopt 1 januari a.s. af. Aan Nienke Busscher en Tom Postmes van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen
is gevraagd de Commissie te evalueren.
De onderzoekers stelden zich twee
vragen: “Hoe heeft de Commissie Bijzondere Situaties invulling gegeven aan
haar taak en wat is er de komende jaren
beschikbaar en nodig als ‘vangnet’?”
Op de eerste vraag geeft de rapportage
een positief antwoord. De Commissie
zorgde voor een groot aantal oplossingen: “De mensen (die aanklopten)
kregen door het werk van de Commissie
écht hun leven terug.” Daarbij speelt de
onafhankelijke positie buiten de bestaande systemen en instanties een belangrijke rol. Ze is zo in staat om onorthodoxe
oplossingen mogelijk te maken.
Er worden ook verbeterpunten benoemd.
Bijvoorbeeld om de belasting te verlichten die het verregaande medisch en
financieel onderzoek dat deel uitmaakt
van de procedure, kan opleveren voor
betrokkenen. Gemeenten gaan soms verschillend om met de aanmelding bij de
Commissie. Ook de bekendheid van de
commissie kan beter. Bovendien komen
op dit moment ondernemers en agrariërs
niet in aanmerking voor aanmelding.
Op de tweede vraag - “Wat is er voor de
komende jaren beschikbaar en nodig als
vangnet” - geeft de evaluatie verschillende antwoorden.
Om te beginnen constateren de onderzoekers dat er nog steeds betrekkelijk
veel complexe gevallen zijn die om een
bijzondere aanpak vragen, maar die voor
een deel nog niet in beeld zijn. Dit is een
situatie die zal aanhouden, misschien
zelfs verergeren. Die situaties worden
ook steeds complexer. Bestaande rege-

lingen zullen niet alles kunnen oplossen,
een persoonsgerichte aanpak, een onafhankelijk ‘luisterend oor’ blijft nodig.
Tegelijkertijd is het aanbod aan hulp
sinds de start van de Commissie in
2014 flink toegenomen. Bijvoorbeeld via
de Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied of vanaf 2016 via Stut-en-Steun of
vanuit de gemeenten de Aardbevingscoaches (vanaf 2019). Ook kent de NCG bewonersbegeleiders en het IMG zaakwaarnemers. En aan speciale programma’s
binnen NCG en IMG geen gebrek. Bijvoorbeeld het Team Impactvolle Dossiers
en de Pilot Urgente combinatiedossiers
(NCG en IMG), een Knelpuntenpot (NCG),
een Koopinstrument (NCG), een programma Versterking bijzondere Situaties
(NCG) en regelingen voor Acuut Onveilige
Situaties (IMG).
In het Bestuursakkoord van 2020 werd
bovendien afgesproken een Interventieteam Vastgelopen Situaties vanuit NCG
en IMG op te starten. Geert-Jan ten Brink
werd hier voorzitter van. Dit Interventieteam probeert hetzelfde als de Commissie maar dan vanuit de twee instituties,
IMG en NCG. Het team mist daarbij de
kennis en expertise bijv. op het gebied
van psychosociale en medische zorg
waarover de Commissie wel beschikt.
Conclusie
De onderzoekers concluderen “dat de
komende jaren behoefte zal blijven aan
een vangnet, waarin tenminste één actor
vergaande mogelijkheden heeft om op
onorthodoxe wijze en vanuit een onafhankelijke positie ruimhartig maatwerk
toe te passen.” Zoals de Commissie
Bijzondere Situaties dat dus doet vanaf
2014. Ze doen daarnaast een aantal
aanbevelingen:
-	Commissie en Interventieteam, werk
samen gericht op een passende
verdeling van casussen: wie kan het
beste helpen gezien positie, werkwijze, kennis en kunde?
-	Vanuit de constatering dat er inmiddels veel hulpverlenende actoren
zijn: verduidelijk het aanbod, de werkwijze en de taakverdeling en zorg
voor een betere bekendheid, zodat er
meer gebruik van het vangnet wordt
gemaakt
-	Verruim zo nodig de criteria om voor
hulp door de Commissie in aanmerking te komen.
Bron: Busscher, N., Hupkes, S., Postmes,
T. (2022). Hulp bij bijzondere en schrijnende situaties in Groningen: een evaluatie en vooruitblik. Groningen: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.
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Column
Tekst: Martin Ettema

Pervers
Een zeer integere vriend van me werkte ooit bij een toonaangevende multinational. Bij zijn klim op de ladder kwamen de aandelenopties in zicht. Een jaarlijkse
extra bonus bovenop de riante salarissen voor topmensen. In te wisselen tegen
cash op momenten die jij zelf kon bepalen. Hoe beter jouw bedrijf binnen het
concern draaide, hoe hoger de beloning.
Bij een volgende carrièresprong binnen het concern, trof hij een dochterbedrijf aan waarin
zijn voorganger behoorlijke bonussen had weten te scoren. Kennelijk had het bedrijf de
voorgaande jaren veel winst gemaakt. Het jaarverslag gaf daar ook duidelijk blijk van. Nadere bestudering van de boekhouding gaf al snel aan waarom: op de post ‘onderhoud’ was al
jaren flink bezuinigd. Kortom: mijn vriend kreeg van doen met een inmiddels zeer gevaarlijk
bedrijf, zowel voor werknemers als voor de omgeving. Hij gaf de hoofddirectie te kennen het
bedrijf in deze staat niet te willen leiden!
Aan deze situatie moest ik denken tijdens de tweede serie verhoren van de enquêtecommissie. Geen van de ondervraagden die enig gezag over gaswinning hadden, was zonder
boter op het hoofd! Paar uitzonderingen daargelaten. Allemaal werden ze geleid door de
perverse prikkels van meer is beter (voor de staatskas, voor mijn bedrijf, voor mijn carrière). Binnen die context werden de beslissingen door een handjevol mensen genomen. Ook
door mensen die namens de overheid het publieke belang hadden te dienen.
Wat is dat toch dat je kennelijk binnen het raam van een organisatie gaat meehobbelen in
de bestaande bedrijfscultuur en afgeleide mores? Wat gebeurt er toch met je als je binnen
de energiewereld, lees: gaswereld, moeiteloos kunt overstappen van een van de olies naar
de NAM, EBN, Gasunie, EZ en/of omgekeerd. Kennelijk staan er dan voldoende functies
binnen dezelfde belevingswereld en bedrijfscultuur voor jou open. Eigen volk eerst, lijkt het
wel. Mits je je in de vorige functie hebt gevoegd naar die mores, uiteraard.
Wat is dat toch, dat je als hoogopgeleid persoon je ziel en zaligheid kennelijk verkoopt aan
je omgeving en daarbinnen jouw kansen ziet en grijpt, of door anderen automatisch doorgeschoven wordt, zodat je de wereld om je heen vergeet.
Wat is dat toch dat je in de politiek, uitzonderingen daargelaten, moeiteloos kunt doorschuiven van kamerlid, naar minister, zonder dat je bij het lezen van de ochtendkranten van 17
augustus 2012 onmiddellijk afreist naar Groningen.
Wat is dat toch dat je bij rampen onmiddellijk in de oplossingssfeer van lijfsbehoud schiet,
zonder dat je je bekommert om wat er met mensen is gebeurd, gebeurt en kan gebeuren?
Normale crisis- en rampenbestrijding bestaat toch uit: oorzaak wegnemen, slachtoffers
helpen, schade herstellen, toekomst veiligstellen?
Wie het boek “De banaan wordt bespreekbaar” van Rein Zunderdorp (ex-wethouder van
Groningen) en Tom Pauka (organisatieadviseur) ooit heeft gelezen, weet waarom mensen
zich in groepen zo gedragen. Maar dat boek is inmiddels 34 jaar oud en daar hebben we
kennelijk niet veel van geleerd.
Mijn vriend, van hiervoor, gelukkig wel. Toen hij de pijp aan maarten (terug)gaf werd hem
dringend gevraagd zijn functie toch maar aan te nemen. En hij kreeg miljoenen ter beschikking om het concern en de omgeving van het bedrijf te behoeden voor een ramp. Die
lessen, van Tom Pauka en van mijn vriend, zijn na de waarschuwingen van Huizinge en Jan
de Jong (SodM) de afgelopen 10 jaar niet in praktijk gebracht. Ondanks de adviezen die
alle maatschappelijke groeperingen uit Groningen hebben ingebracht. Zoveel is duidelijk
geworden uit de parlementaire enquête: er is niet naar ons geluisterd. En nog steeds niet.
De reden: perverse prikkels, waaraan je even ‘geen herinnering’ kunt hebben, of waarover
je kunt zwijgen. De indruk bestaat dat de meesten de situatie ‘normaal’ hebben gevonden.
En dat is misschien nog wel veel erger.
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De gaskraan
gaat dicht

Vaakst getroffen plaatsen
Vraagt u zich wel eens af welke gebieden in onze provincie het vaakst
worden opgeschrikt door bevingen?
In de eerste grafiek onder de tekst
kunt u zien blijkt dat de gebieden rond
Appingedam, Zeerijp, Garrelsweer,
Wirdum, Loppersum en Westeremden
het vaakst getroffen zijn. Plaatsen
waar 1 beving plaatsvond, zijn hierbij
weggelaten.

(maar blijft wel
een beetje open)
Staatssecretaris Vijlbrief is helder: geen
kuub gas meer uit Groningen Na 2023.
Of 2024. Hij schreef dat in een brief
aan de Tweede Kamer. Hij verklaarde
dat uit en te na tegenover de media
en hij verbond er zelfs zijn functie aan!
De teneur: “Wat anderen ook zeggen,
welke druk er ook van welke hoek dan
ook komt: het besluit staat vast. Er
kan slechts één reden zijn waardoor de
waakvlam weer een volle vlam wordt:
de ontwikkelingen rond Oekraïne. Voor
deze winter is er voldoende gas opgeslagen. Volgend jaar wordt een definitief
besluit genomen.”

Standpunt GBB
Het standpunt van de GBB is helder:
veiligheid van Groningers en Groningen is niet inwisselbaar! Gelukkig
heeft Vijlbrief dat ook duidelijk gemaakt in woorden en in daden: het
onlangs vastgestelde gasbesluit.
Groningers hebben recht op veilig
wonen, net als alle andere Nederlanders. Doordat er aardbevingen
ontstaan door de gaswinning wonen
zij echter niet veilig. De gaswinning
is dus de oorzaak van de onveiligheid. Deze oorzaak moet worden
weggenomen.

Bron: Overheid.nl

Tien jaar na Huizinge:
bodem blijft instabiel

Gaswinning in Groningen
Het Groningenveld wordt weergegeven in
het kaartje bovenaan.

SodM
www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-groningen

Aantal aardbevingen ≥ 1,5 (167)
na Huizinge t/m 9-10-2022
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Van het jaar 2022 is uiteraard nog geen
totaal bekend.
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Aantal aardbevingen hoger dan 1,5 na Huizinge
(bijgewerkt t/m 9 okt. 2022)
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Woonplaats

Hoeveelheid gas in bcm en aantal aardbevingen
van 2013-2021
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Hoeveelheid gas

•	Nazorg is nodig: Na het afsluiten
van de putten zijn de aardbevingen nog niet over. Een jarenlang
intensief monitorings- en toezichtsysteem is vereist.

alleen de bevingen van 1,5 en hoger meegenomen omdat dat gebruikelijk is in de
literatuur. Tot 2012 was het meetsysteem
namelijk niet gevoelig genoeg om lagere
sterktes te meten.

Aantal bevingen na Huizinge
In de jaren 2013-2021 vonden nog 158
zwaardere bevingen plaats in het aardbevingsgebied. In de grafiek rechts zijn

60

•	De backupfunctie beperken: Een
eventuele periode van ‘waakvlam’ moet zo kort mogelijk zijn.

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl

De grote beving van Huizinge met een magnitude van 3,6 is nu meer dan tien
jaar geleden (16 augustus 2012). Even hadden we de hoop dat deze klap tot een
ommekeer zou leiden en dat de gaswinning zou worden verlaagd of stopgezet. In
plaats daarvan waren financiële motieven leidend. Minister Wiebes vond het zelfs
nodig om de versterkingsoperatie helemaal stop te zetten, het aantal aardbevingen zou immers afnemen, ook de krachtige. Nu tien jaar later de gaswinning echt
is verminderd zijn er nog steeds aardbevingen, zoals onlangs in Wirdum met een
magnitude van 3,1. Door alle informatie die van alle kanten op ons afkomt, is het
lastig een goed beeld te krijgen van de situatie. Deze tekst wil daarbij helpen.

6

Wat wil de GBB concreet?
•	De gaswinning in het Groningenveld stoppen: De gaskraan
moet zo snel mogelijk helemaal
worden dichtgedraaid. De putten
moeten definitief worden afgesloten. Tot dat moment dient er zo
min mogelijk te worden gewonnen.

KNMI
Hier zijn de aardbevingen bijgehouden
vanaf 1991: https://www.knmi.nl/
kennis-en-datacentrum/uitleg/aardbevingen-door-gaswinning

42,4

25

40
28,1

30

27,6

20
23,6
18,8

20

15
15,6

10
0

2013

2014

2015

2016

2017

Hoeveelheid gas

2018
Aardbevingen

2019

10
8

6,5

2020

2021

5
0

Aardbevingen

“Weer volop gas oppompen betekent dat
je duizenden Groningers moet evacueren
naar tijdelijke huizen en één grote bouwput maakt van de provincie. Want zo veilig als sommigen schetsen is het niet,”
stelde Susan Top, oud-secretaris van het
Groninger Gasberaad. "De risico's zijn
groot. Simpel. Dat heeft het SodM helder
aangegeven: alleen een sluiting van het
veld op zo kort mogelijke termijn zou een
veilige situatie kunnen opleveren", zegt
Susan Top.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u o.a. terecht op de volgende sites:
https://dashboardgroningen.nl/aardbevingen-groningen

Aantal

De afgelopen maanden werd vanuit vele
hoeken nog aangedrongen op het opvoeren van de gaswinning uit de Groninger
putten.

Hoeveelheid gewonnen
gas en aantal bevingen
De grafiek helemaal onderaan laat
zien hoeveel gas in een bepaald jaar
werd gewonnen en hoeveel aardbevingen er in die jaren waren.

Aantal
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2022
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Word krantenbezorger
TE KLEIN
VOOR
EEN BEDRIJFSHYPOTHEEK?

BIJ U IN DE
BUURT
• Lekker in de buitenlucht
• Hele interessante verdiensten
• De kranten worden bij je thuisgebracht
• Een fietstas kan van ons geleend worden

Zelfstandig,
gewaardeerd
werk in de eigen
omgeving
en daarbij
actief en sociaal
bezig!

Meld je aan!

Groningen, Kajuit 248c
Groningen, Oude Ebbingestraat 66
Hoogezand, Gorecht Oost 8e

Het komt in de bus!

Aanmelden via:
www.santibri-axender.nl
of bel: 0598-63 63 38

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

De aardbevingscoaches staan voor je klaar!
Onlangs zijn er weer een paar pittige aardbevingen geweest. Er loopt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Allemaal zaken die voor
onrust zorgen. Aardbevingen veroorzaken namelijk 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, 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.

Hogeland. Je kunt ons op straat dan ook altijd

Helaas hebben wij geen grote zak met geld be-

aanspreken.”

schikbaar. Maar we bieden wel een luisterend
oor of staan gedupeerden bij in contacten met

Contact

de verschillende instanties die over bevings-

Woon je in Het Hogeland en wil je contact met

schade gaan. De mensen staan centraal.’

de aardbevingscoaches? Aarzel dan niet, ze
staan voor je klaar! Je kunt ze bereiken via

Versterkingsoperaties

info@mensenwerkhogeland.nl of bel naar

De komende jaren vinden in de dorpen Kan-

telefoonnummer (0595) 745 090. Kijk ook

tens, Zandeweer, Uithuizen en Uithuizermeeden

eens op https://www.mensenwerkhogeland.nl/

versterkingsoperaties plaats. Mathijs: “Dat is

meer/aardbevingscoach/.

een spannende en onzekere tijd voor de inwoners. Mensenwerk 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:

foto Peter Russchen

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.

“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

www.gvagroningen.nl
info@gvagroningen.nl
050 211 54 74
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Mijnbouwschade?
EXPERTISE BV

Mijnbouwschade?
Laat u bijstaan!

EXPERTISE BV

Laat u bijstaan!

Wat kunnen we voor u betekenen?

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

Kenmerken Vergnes Expertise

• Wij komen op voor uw belangen
• Vakkundige schadeopname
Kenmerken
Vergnes Expertise
• Onafhankelijk
• Objectieve
Wij komen op
voor uw belangen
bouwkundige
ingenieurs
• Ruime
Vakkundige
schadeopname
ervaring
met mijnbouwschades
• (o.a.
Onafhankelijk
gaswinningsschade)
• Objectieve bouwkundige ingenieurs
• Ruime ervaring met mijnbouwschades
(o.a. gaswinningsschade)

Wij zijn het regionale expertisebureau dat opkomt voor de belangen van
iedereen die getroffen is door mijnbouwschade. Vergnes Expertise heeft
jarenlange ervaring in de schade-expertisebranche. Onze insteek is dat de
Wij
zijnvolledig
het regionale
expertisebureau
dat opkomt
voor
van
schade
en duurzaam
wordt hersteld
op kosten
vande
de belangen
veroorzaker.
iedereen die getroffen is door mijnbouwschade. Vergnes Expertise heeft
jarenlange ervaring in de schade-expertisebranche. Onze insteek is dat de
schade volledig en duurzaam wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

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

Aangesloten bij
de kamer van

info@vergnes-expertise.nl
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen
www.vergnes-expertise.nl

Aangesloten bij
de kamer van

0594-767004

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen

