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Van de redactie 
Het is nog niet voorbij als het over is: 
wordt dat snoeiharde rapport van de 
parlementaire enquêtecommissie het 
keerpunt waarop we zo lang hebben 
gewacht? Laten we proberen met een 
positieve bril te kijken naar wat er in 
deze periode gebeurt.

Natuurlijk waren er weer bevingen – die 
trekken zich van rapporten niets aan. 
Maar er was ook goed nieuws: de NCG zegt 
zijn doelstellingen voor het afgelopen jaar te 
hebben gehaald - voor het eerst. Wel weer 
jammer dat de gemeente Eemsdelta liet 
weten dat er pas 500 van de voor dat jaar 
geplande 1500 woningen waren versterkt. 
Maar beide uitspraken kloppen, zo lieten 
beide desgevraagd weten. Zoiets kan alleen 
in Groningen.
Ook het IMG liet zich van zijn beste kant 
zien. Als ze geen gelijk krijgen van de 
rechter gaan ze gewoon in hoger beroep. 
Maar ze kwamen daar toch op terug. Of toch 
ook weer niet helemaal? Wel weer jammer 
dat daar flinke druk voor nodig was.  
Ondertussen slijpen onze bestuurders voor 
ons de messen. Eerst met een brief in het 
Financieele Dagblad - het draait tenslotte om 
geld. “We willen over onze toekomst praten, 
maar eerst moeten we de versterking tot een 
goed einde brengen”. Groningen kan zorgen 
voor een ‘nieuw wereldwonder’.
En toen was er het rapport. Eindelijk erkenning: 
we hebben toch gelijk! Hoe belangrijk is de 
stem van de maatschappelijke organisaties 
geweest: de rechtszaak van de GBB blijkt een 
gamechanger.

En nu? Gelijk hebben is nog geen gelijk 
krijgen. Hoe moet het nu verder?
Maandag na de presentatie van het 
rapport in Zeerijp stonden drie bestuurders 
in Nieuwspoort te pleiten voor de 
Groninger zaak. Zo vroegen ze om een 
‘cultuurverandering’. Dan is het niet meer 
dan logisch dat onze eigen bestuurders 
dat ook op zichzelf betrekken. Want 
ondertussen lijkt de staatsecretaris de 
enige bestuurder die in deze dagen met 
inwoners praat hoe het verder moet.
Als bestuurders dat nu eens bij alle 
vervolgstappen gaan doen - ook bij het 
ontwikkelen van een gedragen visie op de 
toekomst van Groningen. Dat zou pas een 
wereldwonder zijn!
Loop nu je sloffen uit je lijf en doe het mét 
ons en nooit meer zónder ons.
Wordt vervolgd!

Wat valt er naast eerste reacties op het 
rapport verder te lezen in deze krant?
We spraken met Hans Vijlbrief over zijn 
eerste jaar in Groningen. We berichten over 
‘de dorpenaanpak’. Kim Velleman vertelt 
over de moeizame versterkingsoperatie 
in Opwierde-Zuid en de rol van 
woningcorporatie Marenland daarbij. 
We spraken met Koen Schuiling en Inge 
Jongman van de gemeente Groningen. 
En we hebben een overzicht gemaakt 
van hulpinstanties bij wie je terecht kunt 
als je vastloopt in het bevingsmoeras. 
Aardbevingscoaches, geestelijke verzorgers 
en de Nationale Ombudsman vertellen wat 
zij kunnen betekenen. 

De column is deze keer van Martin Ettema.

Voorwoord

“De Groningers hadden gelijk”
“De Groningers hadden gelijk” was volgens mij de meest kernachtige samenvat-
ting van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie. Die woorden 
werden gesproken door staatssecretaris Vijlbrief, direct na de presentatie van 
het rapport.

In deze GBB-krant wordt uitgebreid ingegaan op het rapport, maar ik wil er toch ook 
wat over zeggen. De presentatie van het rapport was een emotioneel moment. Om zo 
keihard te horen en te lezen dat wij op alle punten gelijk hadden, voelde verdrietig en 
goed tegelijk. Verdrietig omdat we er zo lang voor hebben moeten vechten; goed omdat 
daarmee een eerste stap is gezet om recht te doen aan een grote groep inwoners van 
Nederland van wie de belangen altijd ondergeschikt zijn geweest aan geld.

Maar daarmee zijn we er uiteraard niet. Hoe worden deze conclusies plus de aanbe-
velingen van de commissie nu omgezet in daden, zodat we perspectief krijgen op een 
einde aan deze rampzalige situatie, om met de woorden van de commissie te spreken? 
Snel na de presentatie, te snel naar mijn smaak, stonden drie Groningse bestuurders 
in Den Haag met een claim voor een grote som geld. Draaien we de zaken dan niet 
om? Horen de acute problemen van de inwoners van dit gebied niet prioriteit te krijgen? 
Dus: eerst zorgen voor een makkelijke, mildere en menselijke schadeafhandeling en 
een veilig huis voor iedereen? Gaat de eerste aandacht niet tegelijk uit naar het vinden 
van oplossingen voor de mentale schade die volwassenen en kinderen is aangedaan? 
Pas dan is er volgens mij ruimte bij gedupeerden om de aandacht te richten op de 
toekomst. En laten we ondertussen heel goed nadenken over aanbeveling nr. 11 van 
de enquêtecommissie, namelijk hoe we vorm gaan geven aan de dialoog tussen de 
verantwoordelijken en de Groningers om samen invulling te geven aan de inlossing van 
de ereschuld.

Coert Fossen
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: juli 2023

Colofon

Uitgave
Groninger Bodem Beweging 
Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum
contact@groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl
 groninger bodem beweging

Oplage 125.000 exemplaren

Bestuur GBB
Albert Hebels, Coert Fossen en  
Ciska van Aken 

Redactie
Josie Borger, Martin Ettema, Willem 
Gispen, Cato ten Hallers, Merel Jonkheid, 
Richard Kloosterman, Erik van Raalte 
(coördinatie) en Gerhard Visker

Haiku’s Willem Gispen
Fotografie Anton van der Salm, Willem 
Gispen e.a.
Illustraties Pluis
Infographics Gerhard Visker

Acquisitie/Productie
Printing Point 4 U
Aries Platje ( 06 – 33781920 )
info@printingpoint4u.nl
www.printingpoint4u.nl
Noorderstraat 95a, 9611 AC Sappemeer

Druk
Mediahuis Noord

De Groninger Bodem Beweging is niet 
aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL4 NUMMER 22 - 2023

Aard-
bevings-
schade?

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

DENK BENK

Groningse gastvrijheid & 
sfeervol genieten

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

www.hotelspoorzichtspa.nl
Molenweg 11

9919 AE Loppersum
0596 571 592

info@hotelspoorzichtspa.nl

Aardbevingen veroorzaken niet alleen 
schade aan gebouwen. Mensen kunnen veel 
last (sociaal emoti onele schade) hebben 
van alles wat er gebeurt. Blijf daar niet mee 
rond lopen! Schakel de aardbevingscoach in! 

Grote gevolgen
De gevolgen van aardbevingsschade zijn groot 
en niet alleen voor jouw woning! Denk aan 
lang wachten op schade herstel, je niet serieus 
genomen voelen, per direct je huis uit omdat je 
huis niet veilig meer is, naar een wisselwoning 
moeten verhuizen omdat je huis versterkt moet 
worden, je huis moeten verkopen waar geen 
interesse voor is. Je voelt je gefrustreerd, boos, 
machteloos en bang tegelijk. Het zijn voor-
beelden van wat er op je af komt als je in een 
aardbevingsgebied woont.

De aardbevingscoaches zijn er voor jou!
Met al deze gevolgen kun je en hoef je niet 
alleen mee om te gaan. Schakel de aardbevings-
coach in. Wij bieden je een luisterend oor of 
staan je bij in contacten met de verschillende
instanti es die over bevingsschade gaan. 
Daarbij ondersteunen we jou en je buren om 
samen weer grip te krijgen op je woon- en 
 l eef omgeving. 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

Aardbevingscoach: 
wij staan voor je klaar!
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Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief:

“Ik wil voluit verder”
We spraken Hans Vijlbrief in Delfzijl. Op de kop af een jaar nadat hij als de nieuwe staatssecretaris mijnbouw zijn licht opstak 
in Groningen. Tot dan was zijn beeld van Groningen gevormd door regelmatige familiebezoeken aan Kloosterburen. Groningen 
stond voor hem voor weidsheid, uitgestrektheid met een stad zoals zijn geboortestad Leiden. Inmiddels heeft het jaar als staats-
secretaris zijn beeld van Groningers verder aangescherpt. “Fijn om mee te werken, je weet vrij goed wat je aan ze hebt. Ze zijn 
oprecht en redelijk direct. Dat ben ik ook. Wat ik moeilijk vind om mee om te gaan, is de houding van ‘het is niks en het wordt 
toch niks’. Ik snap het door alles wat hen al die jaren is aangedaan, maar het past slecht bij mijn karakter. Met cynisme kan ik 
weinig, wel met gezond verstand, met ‘eerst zien en dan geloven’.

Wat heeft een jaar Groningen je gebracht?
Vijlbrief kondigde bij zijn aantreden aan 
regelmatig in Groningen te willen zijn om 
met de Groningers zelf te kunnen praten 
en te voelen wat er speelt. “Praten met 
Groningers geeft mij inzicht en zorgt voor 
ingevingen. Er zijn maakt heel veel uit, 
ook voor de inhoud. Ik ga mij steeds meer 
Groninger voelen in de zin dat ik hier vaker 
ben en veel praat met gewone mensen. 
Dat helpt echt in het ervaren van het pro-
bleem. Zodra je tussen de mensen terecht 
komt die niets met Groningen hebben, 
merk je het gebrek aan begrip. Dat moet 
voor Groningers heel naar zijn. Je moet het 
willen of kunnen voelen wat het probleem 
is om daar een oordeel over te hebben. 
Het is hier echt anders dan wat je achter 
een Haags bureau denkt of verwacht of wat 
in talkshows langskomt.”

Waarom niet vaker hier in Groningen en dan 
ook met ambtenaren? Vijlbrief: “Ik heb het 
plan om, nadat het rapport van de parle-
mentaire enquêtecommissie er is, hier een 
aantal weken langer te zijn en dan vergezeld 
van een aantal ambtenaren. Om zo goed te 
toetsen bij de Groningers zelf hoe zij tegen 
de uitkomsten aankijken en wat zij vinden 
hoe daarmee om te gaan.”

Wat heeft een jaar Hans Vijlbrief 
opgeleverd als het gaat om het dichten 
van de gaskraan?
Wat volgt is zijn inmiddels bekende stand-
punt: “Die gaat in 2023, uiterlijk 2024 
dicht. Rekening houdend met de geopo-
litieke omstandigheden en de vullings-
graad van de gasopslagen. En afhankelijk 
van het op tijd klaar zijn van die stikstof-

fabriek in Zuidbroek.” Dat laatste komt 
knarsetandend en met een grimas over 
zijn lippen.

Waarom geen wettelijk 
vastgestelde einddatum? 
Vijlbrief: “Daar ben ik nog niet over uit. Ener-
zijds denk ik: laten we het doen, dan geven 
we zekerheid. Anderzijds, geadviseerd door 
mijn ambtenaren: ja, maar dan zou je een 
wettelijke reserve moeten opnemen, zodat 
je het zo nodig een jaar kunt opschuiven. 
Een soort namaak wettelijke datum eigenlijk 
en daar heb je ook weer niets aan. Als het 
na het verschijnen van de kabinetsreactie 
op het rapport van de enquêtecommissie 
nog volop oorlog is, durf ik 2023 niet op te 
schrijven. Dan wordt het 2024, dat was toch 
al het laatste jaar. Ik begrijp ook wel dat het 
wantrouwen in het Noorden wat betreft het 
echt sluiten groter is dan in Den Haag. Daar 
bekijk je het van achter je bureau. Dan heb 
je het gezegd en dus ga je het doen. Na tien 
jaar geschiedenis denken Groningers: het 
is gezegd, maar eerst maar eens afwachten 
of ze het gaan doen. Dan is een wettelijke 
datum weer wel een goed idee. Ik moet daar 
nog over nadenken. Het komt ongetwijfeld 
terug rond het debat over het rapport van de 
enquêtecommissie. Het zou zo maar kunnen 
dat de commissie daar iets over zegt.”

En dan de twee opgaves die voor een staats-
secretaris misschien wel veel weerbarstiger 
zijn: de schadeafhandeling en de verster-
king. Want hoe krijg je uitvoeringsorganisa-
ties zo ver dat ze doen waarvoor ze zijn? 
Vijlbrief: “Voor mij waren de lange rijen die 
vergeefs in de kou stonden voor de 10.000 
euro-regeling een eerste grote wake-up call.”

De schadeafhandeling
“De schadeafhandeling loopt best goed, 
maar er zijn ook problemen. Ik heb daar 
in het afgelopen jaar relatief veel aan 
gedaan, zoals de omgekeerde bewijslast 
rond Norg. Gesprekken met inwoners, 
die zich gebruikt voelen, onder de voet 
gelopen voelen door advocaten. Er zit veel 
wantrouwen in het systeem, we moeten 
naar vertrouwen toe. Ik heb het gevoel dat 
ik redelijk grip heb op wat er zou moeten 
gebeuren. Ik ben nu aan het kijken wat ik 
het beste zou kunnen doen. De Kamer wil 
dat ik een aanwijzingsbevoegdheid krijg 
zodat ik beleidsregels kan uitvaardigen. 
Van inwoners hoor ik dat ze zich vaak 

kansloos voelen in bezwaarprocedures. 
Daar moet ik wat mee.”

De versterking
Dan de versterking: “Bij versterken zit het 
probleem dieper. De nieuwe directeur van 
de NCG is flink bezig om de boel op orde te 
krijgen. Ik zou het persoonlijk ook verstandig 
vinden om de rol van bewonersbegeleiders 
te versterken om bewoners zoveel mogelijk 
te ontzorgen. Stut-en-Steun doet dat ook, 
maar kan ook niet alles.

Is de dorpenaanpak onderschat? “Ja, wat 
heet… De NCG had ondanks alle goede 
wil de basis in het eerste dorp nog niet op 
orde. De aanpak in Garrelsweer is daar-
door vertraagd omdat versterkingsadviezen 
ontbraken net zoals wisselwoningen. Een 
aantal gesprekken met bewoners werd niet 
op tijd gevoerd. En dus konden we niet 
starten in oktober. Maar ik vind de overgang 
om een dorp aan te pakken als geheel in 
plaats van met losse acties nog steeds een 
goed idee.”

“Daarnaast wordt er ook gekeken naar 
onuitlegbare verschillen. Want als je één 
probleem oplost, krijg je dan niet weer een 
nieuw verschil? Ik denk dat dat ook niet he-
lemaal valt te voorkomen. Maar ik vind het 
wel belangrijk dat we iets aan die verschillen 
doen. Daarom vind ik het ook een goed idee 
een commissie te benoemen met bewoners 
en bestuurders om heel snel met adviezen 
te komen. Mijn gedachte is: als die redelijk 
zijn, neem ik ze gewoon over.”

Na de parlementaire enquête
“Eén van de moeilijkste dingen voor een be-
stuurder is: hoe krijg ik ongefilterd van ‘ech-
te mensen’ te horen wat hen bezighoudt, 
wat ze vinden, waar ze mee zitten. Vandaar 
mijn plan om met zoveel mogelijk mensen 
te praten en hen te vragen wat moet ik nu 
doen. Ik ga alle mensen die ik het afgelopen 
jaar gesproken heb bij elkaar halen op een 
avond en hen vragen: wat zou jij doen als 
je staatssecretaris was? Ik ga eenzelfde 
gesprek voeren met de GBB en het Gas-
beraad, met Respect voor Groningen. Ik 
wil voluit verder met het verbeteren van de 
schadeafhandeling en de versterking.”

En: “het zou mooi zijn als het rapport van de 
enquêtecommissie kan bijdragen aan een 
stap van wantrouwen naar vertrouwen. Dat 
heeft tijd nodig. Ik maak mij geen illusies. Ik 
hoop wel dat het iets van een nieuw start-
punt kan zijn.”

Hans Vijlbrief: “Ik ga alle mensen die ik het afgelopen jaar gesproken heb, bij elkaar halen en hen vragen: wat zou jij doen als je staatssecretaris was?” 
(Foto: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman)
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Herman de Muinck

(als kind in Slochteren getuige 
van het eerste gas bij buurman 
‘boer Boon’; vriend van Meent 
van der Sluis)

“Diep respect voor de lang-
durige en trouwe inzet van de 
GBB en vele anderen om de 
waarheid van het schimmige 
gasdossier boven tafel te 
krijgen. De erkenning is nu in 
het eindrapport gebeurd. Maar 

dit is pas het begin na zoveel 
jaren strijd voor erkenning. Nu 
willen we als betrokken burgers 
dit ook herkennen in wat de be-
stuurders nu gaan doen. Geen 
woorden, maar daden!” 

De parlementaire enquêtecommissie 
presenteerde op 24 februari in Zeerijp 
een keihard en toch nog verbijsterend 
rapport met snoeiharde conclusies. We 
tekenden de eerste reacties op van een 
aantal direct betrokkenen die door de 
parlementaire enquêtecommissie zijn 
verhoord, ook met de eerste antwoorden 
op vragen als hoe moet het verder, gaat 
dit echt een keerpunt worden en wat 
is daarvoor nodig? Want met de con-
statering van ‘systeemfalen’ wordt een 
‘ereschuld’ niet vanzelf ingelost.

We zijn benieuwd of we in de volgende editie 
van de GBB-krant meer kunnen zeggen over 
hoe het verder gaat. Of de aanbevelingen, 
de mooie woorden en intenties in daden zijn 
omgezet. Of onze eigen bestuurders hun les-
sen hebben geleerd door niet langer mee te 
bewegen met de Haagse mores maar door 
samen met ons, als inwoners, alle noodza-
kelijke vervolgstappen te zetten.

Susan Top,  
voormalig secretaris  

Groninger Gasberaad:

“Ik hoop dat dit wat gaat 
doen, maar we hebben geen 

enkele garantie”

Susan Top was als voormalig secretaris 
van het Gronings Gasberaad ook aanwe-
zig in Zeerijp. “Het deed me meer dan 
ik vantevoren had gedacht. Het was een 
bijzondere gewaarwording om een ‘Haag-
se vertegenwoordiger’ te horen zeggen 
wat wij al die tijd hebben proberen te 
zeggen. Ik was ervan in de war, de rollen 
leken ineens omgedraaid. Het was mooi 
wat er gebeurde. Tegelijkertijd raakte de 
uitspraak ‘Als er beter geluisterd was, 
had veel ellende voorkomen kunnen 
worden’ mij heel erg. Wat hadden we 
dan nog meer moeten doen? Hoe vaak 
hebben we niet in de Kamer, bij hoor-
zittingen onze smeekbedes gehouden? 
Hoe kan het dat er niet is geluisterd? Ik 
vond dat heel confronterend. Je krijgt ge-
lijk en tegelijkertijd denk je, wat moeten 
we daar nu mee?”

Perspectief
“De conclusies zijn keihard en herken-
baar. De analyse is goed, maar ik was 
nog niet onder de indruk van de aan-
bevelingen. Die vond ik eigenlijk niet in 
verhouding staan tot de conclusies die 
getrokken zijn. Tja, schadeafhandeling 
moet menselijker, milder. Wat zegt dat? 
Weer een andere formulering voor ‘ruim-
hartig’, dat kennen we allemaal.”

Susan vervolgt: “Ik had eigenlijk ver-
wacht en gehoopt op radicalere oplos-
singen. We zouden daar nu heel grondig 
met zijn allen over moeten nadenken. 
Het ergste wat je nu kan overkomen is 
dat er weer snel een paar dingen voor 
de bühne worden opgetuigd om daarmee 

de kou uit de lucht te halen en dat je 
daarmee weer niet echt bent geholpen.”
“Het is wel je laatste kans. Voor een 
deel is het leed niet meer te repareren, 
is het leed al geleden. Geld compen-
seert niet alles. Zo’n rapport zou toch 
een serieuze trendbreuk op alle niveaus 
moeten zijn: bestuurlijk, hoe je met je 
inwoners praat, hoe je ze erbij betrekt, 
hoe je de uitvoeringsorganisaties laat 
doen wat ze zouden moeten doen.”

Schade en versterking
“Wat ik heel teleurstellend vind is dat 
dit rapport uit blijft gaan van de huidi-
ge gescheiden aanpak van schade en 
versterking. In plaats van te kijken naar 
wat er echt nodig is. Als de conclusie 
is dat een samengevoegde aanpak van 
schade en versterking voor de inwoners 
wenselijk is, dan moet dat gewoon. Dat 
kun je niet op voorhand blokkeren omdat 
het gedoe oplevert. Nu zitten de mensen 
met het gedoe. Als we het vijf jaar 
geleden wel hadden aangepakt, was je 
nu misschien een stuk verder geweest. 
Ik heb wel eens gezegd: in een auto met 
vierkante wielen kun je een zwaardere 
motor zetten, maar dat gaat echt niet 
werken. Zonder een stevige analyse over 
wat er nodig is vanuit het perspectief 
van de inwoners komen er weer oplos-
singen die toch niet gaan werken.”

“Ik hoop echt dat dit rapport en wat erop 
volgt wat gaat doen, maar we hebben 
geen enkele garantie.”

Sijbrand Nijhoff 

“Na jarenlang enkele slopende rechts-
zaken te hebben gevoerd, wilde ik voor 
de Groningers bewijzen dat niet de 
NAM, maar onze eigen Overheid de 
meest verantwoordelijke is in het Gas-
dossier van de Maatschap Groningen 
(Overheid, EBN, NAM). Ik heb de be-
wijsstukken in handen, die de regering 
geheim wilde houden. Sinds vrijdag 
24-2-2023 kunnen de Groningers niet 
meer worden weggezet als leugenaars. 
Mijn kinderen en kleinkinderen  weten 
nu dat opa geen leugenaar is.”

“Eindelijk gerechtigheid. Het rapport 
ligt nu in Den Haag. Daar moet een 
complete cultuurshock plaatsvinden. 
Er moet snel iets veranderen. Ik hoop 
dat we nu voor eens en voor altijd af 
zijn van al die zogenaamde deskun-
digen en al die ‘juristen.’  Weg met 
organisaties die eindeloos weten te 
rekken. Groningers weten al te lang uit 
ervaring dat die lui ongelijk hebben.”

Enkele reacties op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie

Nieuwspoort

er moet geld komen

zeggen de drie bestuurders

wat koop je ervoor?

-------

De code van Den Haag

je weet hoe het werkt…

je weet toch wel hoe het gaat…

het draait steeds om geld…

-----

Groningen

waar macht en geld

het leven doen verbleken

toch niet voor altijd?

-----

Nait soez’n

leren luisteren

naar lessen van Groningers

los ereschuld in

---

Samen sterk

alles uit de kast

Groningers verenigt u

nu is het moment

Groningers   boven Gas
Van Gas boven

Groningen
naar Groningers

boven Gas

Frouke 
Postma-Doornbos 

(Getuigde voor de enquêtecommissie van 
de jarenlange strijd voor herstel van het 
huis en wat dit haar gezin heeft gekost).

“Door het rapport van de enquête-
commissie werd een last van onze 
schouders genomen. De erkenning van 
de ongelijke strijd die wij als burgers 
moeten voeren, gaf veel emotie. Nu 
komt er ruimte om vooruit te kijken. En 
te dromen over een eerlijke behande-
ling voor gedupeerde inwoners.” 

(foto Corné Sparidaens)
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Jelle van der Knoop,  
voormalig voorzitter GBB:

“Als je weet dat het niet 
goed komt, moet 

je misschien wel wat 
anders doen”

Ook Jelle van der Knoop was bij de 
presentatie van Groningers boven Gas. 
Jelle: “Het klinkt misschien raar: het 
deed mij niets. Misschien ben ik daar 
wel te cynisch voor. Kijk, dit is een heel 
goed rapport, maar eerst gaat de Tweede 
Kamer daar een debat over voeren, het 
kabinet vindt er wat van en dan komt er 
iets uit. Als dat laatste echt een groot 
gebaar voor de Groningers wordt, ja dán 
krijg ik een brok in mijn keel.”

Wat viel je op in het rapport?
Jelle: “Dat de GBB  (terecht) erg serieus 
genomen wordt. Alles bij elkaar hebben 
we als Bodembeweging - samen met 
het Gasberaad - een heel belangrijke rol 
gespeeld in het actief laten zien van alle 
problemen. De rechtszaak tegen de NAM 
door de GBB blijkt een ‘gamechanger’. 
De commissie neemt ons in alle opzich-
ten serieus en dat hebben de lokale en 
regionale bestuurders niet gedaan.”

De Tweede Kamer
“In mijn verhoor hield ik de Tweede 
Kamer een spiegel voor. Ze waren er niet 
voor ons als burgers. Over alle informatie 
die Kamerleden van ons kregen en wat 

ze er mee deden, lees ik niets. Ze waren 
wel degelijk geïnformeerd door ons en ze 
hadden - en dan heb ik niet over iemand 
als Sandra Beckerman - door moeten 
pakken of ze nu deel uitmaakten van de 
coalitie of niet.”

De persconferentie in Nieuwspoort
“Tegen die achtergrond voelde de perscon-
ferentie in Den Haag van het bestuurlijke 
driemanschap Paas, Schuiling en Remkes 
niet goed. Net als met de start van het 
Nationaal Programma Groningen lijkt het 
alsof wij als bewoners weer worden overge-
slagen. Maar we moeten nu ook oppassen 
dat je als bewoners en bestuurders tegen 
elkaar wordt uitgespeeld. Je ontkomt er niet 
aan dat je samen iets neerzet.”

Hoe verder?
“Het is zo enorm complex gemaakt dat 
elke nieuwe stap om het beter te maken 
weer nieuwe verschillen oplevert. Alles 
wat snel moet, gaat niet snel. Wat goed 
is of kan zijn gaat niet snel. Hoe al die 
verschillende aanpakken en uitkomsten 
gerepareerd kunnen worden is de grote 
vraag. Alle beetjes helpen. We kunnen er 
in ieder geval voor knokken dat er zoveel 
mogelijk gecompenseerd wordt.”

De gescheiden schadeafhandeling en 
versterking
“Samenvoegen van NCG en IMG zou moe-
ten, maar wordt al snel een eindeloos in-
tern gevecht. Wat tenminste zou moeten, 
is één loket waar je terecht kunt. Iemand 
die de regie krijgt over jouw huis. Iemand 
die ervoor zorgt dat alles wat nodig is, ge-
daan wordt - of het nu herstel van schade 
of versterking van je huis is.“

Komt het nog goed?
“Daar blijf ik bij: nee. Ik vind dat je dat 
moet constateren. Zolang je dat niet con-
stateert en je blijft bijvoorbeeld doorwer-
ken naar 2028 - alsof dan de versterking 
klaar is - dan blijft het pappen en nathou-
den. Als je met elkaar weet dat het niet 
goed komt, dan moet je misschien iets 
anders doen.”

Tom Postmes, 
Gronings Perspectief:

Een wereld te winnen 
maar hoe?

Drie dagen na de presentatie van 'Groningers 
boven Gas' spraken we met Tom Postmes.
De 1900 pagina’s heeft hij dan nog niet al-
lemaal gelezen, maar hij wil wel een eerste 
reactie geven. “Bij de presentatie in Zeerijp 
voelde ik een bepaalde vorm van dank-
baarheid. Maar tegelijkertijd kon ik het niet 
nalaten om cynische grappen te maken: 
‘Vanaf nu wordt alles anders, toch…?’ 
“Wat ik gelezen heb, vind ik heel goed, 
heel gedegen. Ik ben er nu zo’n tien jaar 
mee bezig. Je verbaasde je over hoe en 
waarom bepaalde dingen zo gingen. Nu 
wordt bevestigd wat al die tijd door je 
hoofd spookte: het ging om geld, macht 
en beeldvorming. Het rapport laat zien 
dat vanaf het moment dat de (eind)
verantwoordelijken woorden als ‘ruim-
hartig’ of een ‘ramp’ in de mond namen, 
er niets veranderde. Als ik lees hoe onze 
democratie en ons bestuur er voor staat, 
dan slaat de schrik me wel om het hart.”

De regio zelf
“Eén van de conclusies is dat de regio-
nale en lokale bestuurders niet bij mach-
te waren om het tij te keren. Het rapport 
maakt transparant wat verborgen was. 
Nu weten we hoe dat ging. Het zou goed 
zijn om ook daarover het gesprek met 
elkaar te voeren. 
Er staan verschillende voorbeelden in het 
rapport die op pijnlijke manier laten zien 
hoezeer bewoners en maatschappelijke 
organisaties in de kou zijn gezet, door de 
staat maar ook door de regionale poli-
tiek. Bijvoorbeeld de totstandkoming van 
een concept schadeprotocol eind 2017, 
dat door provincie, gemeenten en NAM 
wordt geschreven, terwijl ze nota bene 
een maand daarvoor al een schadeproto-

col met de maatschappelijke organisaties 
waren overeengekomen. Uit het rapport 
blijkt dat in deze tijd de Commissaris 
van de Koning en de directeur van Shell 
elkaar regelmatig spraken.”

Hoe verder en wat is daarvoor nodig
De commissie vraagt om een volledige 
cultuuromslag. Dat gaat niet zomaar. 
“Het is alsof je de persoonlijkheid van 
die organisaties wilt veranderen. Maar 
toch is dat nu nodig. Als je het blijft doen 
zoals het in de afgelopen jaren is gegaan, 
is de kans gering dat het straks beter 
gaat. De commissie wil namelijk het 
systeem niet aanpassen. Op zich snap ik 
dat. Maar hier zit toch een paradox in de 
conclusies. Als je concludeert dat sprake 
is van een ongekend systeemfalen, hoe 
moet het dan verder met de huidige sys-
temen, bijvoorbeeld de gescheiden aan-
pak van schadeherstel en versterking? 
Beide systemen vervangen door één 
geïntegreerde aanpak blijft een taboe.”

Vanuit het perspectief van het Kennis-
platform
Als onderzoekers voelden we ons wel-
eens niet gehoord. Terwijl we eigenlijk 
een doorgeefluik van en naar de samen-
leving zijn. Onze benadering was altijd: 
wat maakt die bewoner nu mee, wat 
zijn de problemen, wat zijn de logische 
oplossingen? Nu blijkt nog eens dat we 
de juiste verhalen hebben doorgegeven. 
Maar we kregen vaak opmerkingen als: 
maar wat jullie voorstellen gaat zo nooit 
gebeuren, je weet hoe “het werkt”. Het 
weer centraal stellen in het rapport van 
de moraliteit geeft hoop voor de toe-
komst. Als we werk maken van de lessen 
van Groningen is er voor Groningen een 
wereld te winnen voor die toekomst. 
Daarvoor is de dialoog met inwoners cru-
ciaal, maar ook die met de uitvoerders.”

Melissa Dales
(eerste Geestelijk Verzorger
Aardbevingsgebied)

“Bewonderenswaardig hoe einde-
lijk alle morele en ethische aspec-
ten in kaart zijn gebracht.

Heel Nederland kan nu zien hoe we in Gronin-
gen hebben geleden en gestreden onder de 
gevolgen van de gaswinning. Het rapport biedt 
voldoende aanknopingspunten om een kritisch 
reflectieve houding te ontwikkelen en het more-
le appèl te beantwoorden dat wordt gedaan op de staat en het grootkapitaal. Maar 
ook om vanaf nu anders om te gaan met bestuurlijk en ambtelijk Nederland.”

Groningers   boven Gas
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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.

Loopt u vast in de 
schadeafhandeling of het 
versterken van uw woning?  

088-223 4455   |  www.nationaleombudsman.nl

Voor eigenaren en bewoners van erfgoed in het aardbevingsgebied 

 

Bezoekadres 
Hoge der A 5 
9712 AC Groningen 

050—313 27 09 
info@erfgoedloketgroningen.nl 
www.erfgoedloketgroningen.nl 

Ik heb een monument of 
karakteristiek pand, wat 
betekent dat voor mij? 

Hoe kan ik het beste 
energie besparen?  
Hoe kom ik tot een goed 
plan? 

Ik wil mijn pand een 
nieuwe functie geven, 
waar moet ik rekening 
mee houden? 

Welke subsidies zijn er 
voor mijn karakteristieke 
pand of monument? 

Soorten erfgoed 

Schade(herstel) en  
versterking 

Ik kom er niet uit.  
Kunnen jullie mij helpen? 

Hoe kunnen wij u helpen? 

Wij beantwoorden vragen, helpen u met het doornemen van rappor-
ten van instanties, denken met u mee en geven informatie over erf-
goed, mijnbouwschade en subsidieregelingen.  

Via onze website kunt u zelf ook al veel informatie raadplegen!  
 
Inloopbijeenkomsten en Erfgoedloketfair 

Verder organiseren wij samen met onze partners inloopbijeenkom-
sten én een Erfgoedloketfair. 

In 2023 staan de volgende bijeenkomsten in de agenda:  

13 april 17.00-20.00 uur   Inloopbijeenkomst  
     MFC Oudeweg 70 te Siddeburen   

22 juni 15.00-20.00 uur    Erfgoedloketfair met o.a. lezingen, 
     locatie volgt   

12 oktober 17.00-20.00 uur   Inloopbijeenkomst, locatie volgt   

U bent van harte welkom! Deelname is gratis.  
 
U dient zich wel van te voren aan te melden via  
info@erfgoedloketgroningen.nl of www.erfgoedloketfair.nl dan zor-
gen wij er voor dat er voldoende adviseurs aanwezig zijn.  

Vergunningen 
Ik wil verbouwen.  
Hoe weet ik welke ver-
gunningen nodig zijn? 

Verduurzaming 

Herbestemming Subsidies 

Website Erfgoedloket Groningen: Website Erfgoedloketfair en inloopbijeenkomsten: 

Erfgoedloket Groningen wordt uitgevoerd door: En wordt mogelijk gemaakt door: 
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Aardbevingscoaches Het Hogeland:

“We helpen mensen 
overeind te blijven”
“Ik denk dat maatwerk in de meeste gevallen goedkoper uitpakt dan mensen in het 
hok van de procedures duwen. Soms is het heel onrechtvaardig als tegen je gezegd 
wordt dat er niks kan.” Myléne Piek kan het weten. In ruim drie jaar tijd heeft ze, 
met inmiddels twee collega’s, een schat aan ervaring opgebouwd als aardbevings-
coach in gemeente Het Hogeland. Twee van hen houden zich bezig met individuele 
begeleiding van mensen die zichzelf (en de autoriteiten) tegenkomen. Eén van hen 
is gespecialiseerd in groepsprocessen.

Organisatorisch vallen de aardbevingscoa-
ches onder Mensenwerk Hogeland, de welzijn-
sorganisatie in Noord-Groningen. De coaches 
van Mensenwerk staan de bevolking in de 
versterkingsoperatie met raad en daad bij. De 
drie coaches werken vanuit Bedum in heel de 
gemeente Het Hogeland. 
Lukt dat met drie mensen? Myléne meent van 
wel. “De druk wordt telkens verlegd naarmate 
het versterkingsproces vordert. Nu zijn we 
vooral bezig in Uithuizen, Uithuizermeeden, 
Kantens en Zandeweer. Tussendoor speelt de 
individuele ondersteuning van mensen elders 
in het gebied. En je bent natuurlijk niet de 
hele dag en elke dag bij dezelfde mensen.”
Aardbevingscoaches leveren praktische en 
sociaal emotionele ondersteuning. “We willen 
mensen helpen om zelf overeind te blijven in 
een onzekere situatie. We hebben geen invloed 
op het versterkingsproces, maar wel op de 
verhouding tussen draaglast en draagkracht 
van mensen. Soms zijn we ook aanwezig bij 
gesprekken. Soms regelen we bepaalde aanvra-
gen voor mensen als ze er zelf niet uit komen.”

Netwerk
Uit onderzoeken is gebleken dat juist de 
mensen die de meeste ondersteuning nodig 
hebben, daar zelf niet om vragen. Hoe bereik 
je die? “Vanaf het begin heb ik gekozen voor 
laagdrempelige benadering. Via NCG en IMG 
maar ook via huisartsen en andere instanties 
waar mensen wel contact mee hebben. Ik heb 
hen gevraagd: merk je dat mensen er niet 
uitkomen, stuur ze naar ons. Of vraag ze of 
we hen mogen bellen voor een afspraak. Dat 
blijkt goed te werken. We hebben inmiddels 
een heel netwerk van instanties en personen 
opgebouwd die weten welke mensen gehol-
pen kunnen zijn met onze inzet.” 
De verscheidenheid aan ‘klanten’ is volgens 
Myléne haast net zo groot als de verschei-
denheid aan redenen waarom aardbevings-
coaches om steun wordt gevraagd. 
50% huurders en 50% eigenaren, ongeveer. 
Ieder met hun eigen problematiek.
“Mensen krijgen in het hele proces het gevoel 
alsof overal zakenmensen zitten in plaats 
van dienstverleners. Doorgaans lopen ze aan 

tegen een combinatie van de wachttijden 
tussen de verschillende stappen, de duur 
van het versterkingsproces, de relatie tussen 
instanties als verhuurder, IMG of NCG en de 
bewoner, de verbrokkelde contacten.”

Maatwerk noodzakelijk
Soms verbaast ze zich over de kluwen van 
problemen waarin mensen verstrikt raken, 
vooral door gebrek aan kennis of aan commu-
nicatie, maar ook door al te stringente toe-
passing van regels. “Die regels gaan uit van 
wantrouwen in mensen. Terwijl je te maken 
hebt met maatwerk in elke situatie. En maat-
werk is volgens mij in de meeste gevallen ook 
nog goedkoper dan lange juridische of techni-
sche procedures. De angst bij de instanties 
om fouten te maken is vaak groter dan het 
verlies dat ze bij foutjes zouden leiden. Ook 
bewonersbegeleiders proberen veel, maar ze 
hebben geen mandaat, kunnen intern vaak 
geen kant op. Zij moeten ’t doen met de ka-
ders die ze opgelegd krijgen, het keurslijf waar 
ze in zitten. De ene gaat daar wat anders mee 
om dan de andere,” zegt ze voorzichtig.
In gevallen waar de coaches zelf niet vol-
doende zijn toegerust om mensen te helpen, 

schakelen Myléne en haar collega’s andere 
instanties in, zoals GVA (Geestelijk Verzorgers 
Aardbevingsgebied), Stut-en-Steun of het soci-
aal team van de gemeente Het Hogeland. 
Ze toont begrip voor alle kanten van het aard-
bevingsspectrum. Maar in één ding is ze heel 
duidelijk: “Mensen mogen in dit proces best 
heel boos worden, zeker als er zaken worden 
verzwegen. Maar als er eens een fout wordt 
gemaakt, moeten we dat kunnen uitleggen en 
verbeteren. Dan is er vaak wel begrip voor.” 

Op de vraag of ze zaken mee naar bed neemt 
of het werk wel eens ‘zat’ is antwoordt ze 
kordaat: “Nooit.” 
“Ik ben blij dat wij helemaal onafhankelijk 
voor de mensen van betekenis kunnen zijn.”

GVA wil mensen hun veerkracht terug geven

Scheuren in je ziel
De Proatbus is inmiddels een bekende verschijning in Groningen. De bus is één 
van de manieren van de Geestelijk Verzorgers Aardbevingsgebied Groningen (GVA) 
om gedupeerden te ontmoeten en een luisterend oor te bieden. Deze vorm van 
psychische zorg startte in 2018 met twee geestelijk verzorgers. De continuïteit 
is nu voor een aantal jaren gewaarborgd met een subsidie van het ministerie van 
EZK. Het team bestaat uit zes geestelijk verzorgers. Twee daarvan, Emilio Veen-
dorp en Judith van ’t Hof, spraken wij in hun nieuwe onderkomen in het voormalige 
stationsgebouw in Loppersum.

Wat is ‘geestelijke verzorging’?
Emilio: “De gevolgen van de bevingen kun-
nen eerst heel goed te overzien zijn, maar in 
de loop van de tijd kan het ook vergaande 
gevolgen voor je leven krijgen. Sluipender-
wijs komt je leven onder druk te staan. Het 
begint bij je huis, eerst denk je nog: het 
komt wel goed – en dat komt het ook vaak – 
maar je kunt ook in een neerwaartse spiraal 
raken. De stress loopt op, je kunt geen 
beslissingen meer nemen voor je toekomst, 
je hele leven staat op stop. De stress zorgt 
voor problemen in je relaties, je buurt, je 
gezondheid, je gezin, je werk. 
Dat kan zorgen dat je vertrouwen in het le-
ven zelf verdwijnt, in je eigen vermogen om 
het vorm te geven. Hoe moet je zien wat 
er nu met je gebeurt? Hoe ga je om met al 
die emoties die daarbij komen?”
Judith: “Dat is waar wij in het spel komen. 
We gaan geen praktische problemen op-
lossen, daar zijn anderen veel beter in. Wij 
starten bij wat er met en in jouw leven ge-
beurt. We kunnen meedenken, begeleiding 
bieden. Ons doel is om mensen hun eigen 
veerkracht terug te geven, in hun kracht te 

zetten, zodat ze weer verder kunnen. En als 
er meer praktische ondersteuning nodig is 
kunnen we doorverwijzen.” 

Voor wie is geestelijke verzorging?
Judith: “Wat bevingen met iemand doen is 
heel verschillend. We zijn er voor ieder-
een. Doordat we met zijn zessen zijn, zes 
verschillende mensen qua achtergrond, 
levenservaringen, leeftijd en afkomst, 
kunnen we dat ook waarmaken. We hebben 
ons als team zoveel mogelijk opgedeeld 
naar verschillende doelgroepen en naar de 
verschillende gemeenten. Ook Noordenveld 
inclusief Norg bedienen we. We zijn er voor 
iedereen, zonder aanzien des persoons.” 

Hoe gaat het in zijn werk?
Emilio: “We bieden een vrijplaats waarbij 
iemand gewoon kan zijn zoals hij of zij is, 
waar iemand zijn of haar verhaal kwijt kan. 
Wij oordelen niet. We kijken naar jou als 
persoon zelf, je situatie, het hele leven van 
mensen, hoe dat door de bevingen onder 
spanning gezet wordt, en wat dat voor 
je betekent. We doen dat in individuele 

gesprekken of in groepsgesprekken. Zowel 
voor bewoners, als ook voor professionals. 
We zoeken de plekken of momenten op 
waar mensen zijn, al dan niet met de Proat-
bus. We hebben spreekuren in verschil-
lende bibliotheken. We zijn aanwezig bij 
bewonersavonden. We organiseren projec-
ten en activiteiten. Wij zijn graag onder de 
mensen om het verhaal te horen, de diepte 
ervan. Niet alleen voor henzelf, ook om in 
de verhalen die over de bevingen rondgaan 
recht te doen aan hoe diep de schade kan 
zijn, en wat de betekenis ervan is voor de 
levens van de Groningers. Niet alleen in 
Groningen zelf, maar ook daarbuiten.” 

Praktische zaken
De geestelijk verzorgers zijn bereikbaar via 
de website, per email en telefonisch. Ook 
kun je het kantoor in Loppersum binnen-
lopen. Zonder de garantie dat er iemand 
aanwezig is, de geestelijk verzorgers zijn 
namelijk veel in de provincie te vinden. Het 
kost je niets. Emilio: “We helpen je in jouw 
tempo. Ons werk is pas klaar als het voor 
jou klaar is.”

Wat doet het met jezelf?
Emilio: “Wat ik confronterend vond is dat ik 
als geboren Groninger, er toch zo ‘weinig’ 
van meekreeg, omdat ik er niet middenin 
woonde. Het is confronterend om te zien 
hoe mensen er aan onderdoor gaan, hoe 
het iemands leven volledig beheerst. Het 
gaat verder dan scheuren in de muur, het 
zijn scheuren in je leven, in je ziel. Ook al 
ben je als professional ervoor opgeleid 
om daarmee om te kunnen gaan, het laat 
je niet koud.” Judith vult aan: “Dat we 
een team zijn helpt ook: je kunt bij elkaar 
terecht, je kunt sparren, je kunt je verhaal 
bij elkaar kwijt.” 

De kern
Emilio: “Het gaat er niet om wat je voor ie-
mand kunt doen, maar wie je voor iemand 
kunt zijn.” Judith: “Het gaat erom naast 
iemand te staan, om medemenselijkheid. 
We kunnen het niet oplossen, we kunnen 
het wel samen met je dragen en kijken of 
en hoe het voor jou lichter kan worden. Op 
zoek naar nieuw perspectief zodat je op 
eigen kracht verder kunt.”

Aardbevingscoaches Het Hogeland: 

Inloopspreekuren:
Bedum: De Meenschaar, Kapelstraat 9. 
Maandag 14.00 uur - 16.00 uur 
Uithuizen: GGD gebouw, Schoolstraat 39. 
Woensdag 09.00 uur - 11.00 uur
Warffum: Gezondheidscentrum, Ooster-
straat 12. Woensdag 15.00 uur - 16.00 uur
Winsum: Gezondheidscentrum, Meeden 3b. 
Woensdag 15.00 uur - 16.00 uur 
Winsum: Bibliotheek, Regnerus Praedinius-
straat 2. Woensdag 09.00 uur - 11.00 uur
Leens: Gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2. 
Vrijdag 11.00 uur - 12.00 uur

https://www.mensenwerkhogeland.nl/
meer/aardbevingscoach/
Telefoon: 0595-745 090
E-mail: info@mensenwerkhogeland.nl

“De regels gaan uit van wantrouwen in mensen”

De aardbevingscoaches met de Proatbus
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Aardbevingen veroorzaken niet alleen 
schade aan gebouwen. Mensen kunnen veel 
last (sociaal emoti onele schade) hebben 
van alles wat er gebeurt. Blijf daar niet mee 
rond lopen! Schakel de aardbevingscoach in! 

Grote gevolgen
De gevolgen van aardbevingsschade zijn groot 
en niet alleen voor jouw woning! Denk aan 
lang wachten op schade herstel, je niet serieus 
genomen voelen, per direct je huis uit omdat je 
huis niet veilig meer is, naar een wisselwoning 
moeten verhuizen omdat je huis versterkt moet 
worden, je huis moeten verkopen waar geen 
interesse voor is. Je voelt je gefrustreerd, boos, 
machteloos en bang tegelijk. Het zijn voor-
beelden van wat er op je af komt als je in een 
aardbevingsgebied woont.

De aardbevingscoaches zijn er voor jou!
Met al deze gevolgen kun je en hoef je niet 
alleen mee om te gaan. Schakel de aardbevings-
coach in. Wij bieden je een luisterend oor of 
staan je bij in contacten met de verschillende
instanti es die over bevingsschade gaan. 
Daarbij ondersteunen we jou en je buren om 
samen weer grip te krijgen op je woon- en 
 l eef omgeving. 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

Aardbevingscoach: 
wij staan voor je klaar!

Bezoek onze 
website

www.buroderooy.nl

Bouwbegeleiding

| buro de rooy | Storksterpad 1, 9919 JT Loppersum |

Calculaties aardbevings-
bestendig bouwen

Bouwkosten adviezen

Calculatie 
ondersteuning aannemers

| 06 22 57 5074 | info@buroderooy.nl | www.buroderooy.nl |

De aardbevingscoaches staan voor je klaar!
Aardbevingen veroorzaken niet alleen 
schade aan gebouwen. Mensen kunnen 
veel last (sociaal emotionele schade) 
hebben van alles wat er gebeurt. Ben je 
getroffen door aardbevingsproblematiek? 
Mathijs van der Molen, Coralie Schansse-
ma, Kimberley van Oossanen en Myléne 
Piek, zijn aardbevingscoaches bij Men-
senwerk Hogeland. Zij kunnen helpen!

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

hebben wij geen grote zak met geld beschikbaar. 

Maar we bieden wel een luisterend oor of staan 

gedupeerden bij in contacten met de verschillende 

instanties die over bevingsschade gaan. Wat we 

soms horen is dat mensen slecht slapen en veel 

piekeren over de gevolgen van de schade. Samen 

gaan we dan op zoek naar hoe men wel weer kan 

slapen en beter in zijn of haar vel komt te zitten. We 

schakelen indien nodig andere instanties in, zoals 

de huisarts of een psycholoog. De mensen staan 

centraal. Bij ons word je wél gehoord’. 

De komende jaren vindt in de dorpen Kantens, Zande-

weer, Uithuizen en Uithuizermeeden versterkingsopera-

ties plaats. Woningen worden versterkt of gesloopt en 

opnieuw gebouwd. Coralie: “Dat is een spannende en 

onzekere tijd voor de inwoners. Als je tijdelijk ergens 

anders moet wonen komen daar allerlei aspecten bij 

kijken. Onze inwoners, die al jaren lang met veel ple-

zier in hun woning wonen, moeten verhuizen. Omdat 

hun woning niet meer veilig genoeg is. Dat betekend 

dat je “thuis” plek je wordt ontnomen. Je omgeving 

verandert . Bij terugkomst is dan wel alles duurzaam 

en nieuw, maar ook anders. Er moet verhuisd worden, 

heen en terug. Spullen ingepakt worden. Wat neem je 

mee en wat kan in de opslag of weg? Er wordt ineens 

veel van onze inwoners gevraagd. En wat als je daar 

bijvoorbeeld alleen voor staat?

Mensenwerk Hogeland wil de getroffen inwoners 

graag ondersteunen met alles wat er op hen af komt 

in deze tijd. Een tijd waarbij wij als aardbevingscoa-

ches voor ze klaar staan!”

Wat doen we in Uithuizen?
De versterkingsopgave in Uithuizen wordt steeds 

zichtbaarder door de sloop/bouw werkzaamheden 

in de daarvoor aangewezen straten en wijken. 

Kimberley: “Wij maken rondes door het dorp om 

zoveel mogelijk zichtbaar te zijn voor de inwoners. 

Met regelmaat zijn we aanwezig in het dorp zodat 

inwoners ons weten te vinden als ze vragen hebben 

of graag even hun verhaal willen doen. Wij zijn te 

herkennen aan kleding met het logo van Mensen-

werk Hogeland. Je kunt ons op straat dan ook altijd 

aanspreken.”

Contact
Wil je contact met de aardbevingscoaches? Aarzel 

dan niet, ze staan voor je klaar! Je kunt ze bereiken 

via mail of telefoon: 

(0595) 745 090

info@mensenwerkhogeland.nl 

Kijk ook eens op https://www.mensenwerkhoge-

land.nl/meer/aardbevingscoach/ .

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

bijvoorbeeld wanneer je zorgen en problemen ervaart 

bij opvoedingsvragen over je kind/gezin
als je je eenzaam voelt en met iemand zou willen praten 
als je hulp nodig hebt bij het ordenen van je financiën
om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen
als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een 

      die te maken hebben met de aardbevingsproblematiek 

      activiteit in je buurt; we denken graag met je mee!

Cadanz Welzijn is er voor alle inwoners van de gemeente Eemsdelta 
en ondersteunt je graag als je (even) hulp of advies nodig hebt:

 www.cadanzwelzijn.nl
Telefoon: 0596-745024 Mail: info@cadanzwelzijn.nl

meubelen •  bedden • vloeren 
• gordijnen • verlichting 

• woondecoratie
Kalverkampen 1

9628 TT, Siddeburen

Telefoon: 0598 432 989
Mail: info@boskermeubelen.nl

www.boskermeubelen.nl



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 11

Ondersteuning voor het MKB via Stut-en-Steun
Onafhankelijk steunpunt Stut-en-Steun 
heeft twee MKB-steunpuntmedewer-
kers in dienst: Jantina Schoonveld 
en Kees Douma. Zij ondersteunen 
MKB-ers in het aardbevingsgebied bij 
schade- en versterkingsprocessen, re-
gelingen en de gevolgen daarvan. Deze 
ondersteuning is altijd kosteloos. 

Welke ondersteuning kunt u als MKB-er 
verwachten?
De MKB-steunpuntmedewerkers ontzorgen 
u en staan u bij in de vaak ingewikkelde 
schade- en versterkingsprocessen. Ook 
ondersteunen ze bij administratieve proces-
sen, zoals het aanvragen van subsidies of 
regelingen en het opstellen van een ziens-

wijze of bezwaarschrift. Verder informeren 
ze over de commerciële en fiscale gevolgen 
als gevolg van mogelijke (tijdelijke) bedrijfs-
sluiting en (tijdelijke) verhuizing.

Even voorstellen
Jantina Schoonveld en Kees Douma zijn 
beiden ondernemer in de provincie Gronin-
gen geweest en hebben ruime ervaring met 
ondernemersgerelateerde problematiek. 
Jantina is ondernemer geweest in het MKB 
en de agrarische sector en Kees in de 
recreatieve sector en accountancy. 

Kees: “Jantina en ik helpen MKB’ers met 
praktische zaken, maar bieden ook een luiste-
rend oor. We weten door onze eigen ervaring 
namelijk precies waar je als MKB’er in dit ge-
bied tegenaan loopt. Als ondernemer moet je 
vooruit kunnen kijken om je bedrijf draaiende 
te houden. Maar op dit moment weten veel 
ondernemers nog steeds niet waar zij aan toe 
zijn, bijvoorbeeld doordat hun bedrijfspand 
onderdeel is van de versterkingsoperatie. 
Het bedrijf voortzetten wordt hen soms echt 
onmogelijk gemaakt, ook omdat een goede 
uitkoopregeling ontbreekt.”

Ondanks de grote problemen onder Gro-
ningse ondernemers zijn er nog nauwelijks 
goede regelingen voor hen. Kees: “We hel-

pen MKB’ers bijvoorbeeld bij het aanvragen 
van inkomstenderving. Dit proces verloopt 
tergend langzaam en de administratieve 
rompslomp is gigantisch. En verbazingwek-
kend genoeg is er nog altijd geen goede 
waardedalingsregeling voor niet-woningen, 
zoals bedrijfspanden!” 

Ondernemers zijn in grote financiële 
problemen geraakt doordat zij nu eenmaal 
de pech hebben dat hun bedrijf in bevings-
gebied gevestigd is. De problemen worden 
volgens Kees flink onderschat. Duurzame 
oplossingen voor MKB’ers in bevingsgebied 
zijn hard nodig. Tot die tijd staan Kees en 
Jantina hen via Stut-en-Steun graag bij.  

MKB inloopspreekuur
Iedere maandagmiddag van 13:30 uur tot 
16:30 uur is er een inloopspreekuur op het 
kantoor van Stut-en-Steun, Molenweg 58A in 
Loppersum. U kunt vrijblijvend binnenlopen 
om uw situatie te bespreken en vragen te 
stellen. Kees of Jantina bespreken dan met u 
hoe en waarmee ze u verder kunnen helpen.

Contact
Jantina en Kees zijn te bereiken via het alge-
mene telefoonnummer van Stut-en-Steun:  
050-2112044  of via welkom@stutensteun.nl.

Sloop-nieuwbouw Opwierde-Zuid:

Van klein werd het 
ineens heel groot
Begin 2020 startte de sloop-nieuwbouw van 164 huurwoningen van Woongroep Marenland 
in Appingedam in de wijk Opwierde-Zuid. Eind 2021 kwamen er 115 aardbevingsbesten-
dige gasloze woningen voor terug. Voor veel bewoners heel ingrijpend. Eén van hen, Kim 
Velleman, neemt ons mee in hoe de relatie huurder - woningcorporatie aan alle kanten 
kraakte. Kim woonde eerst in de Lewe van Aduardstraat met vier kinderen. Ze koos daar-
om voor één keer verhuizen: van het oude huis naar een nieuw huis aan de Beukenlaan.

Een handtekening
“Het begon met ‘huiskamer-keukentafel-
gesprekken’ met de bouwers van Dijkstra/
Draisma. Daar was iedereen best enthou-
siast over. Zo zouden we een schuifpui of 
schuifdeuren krijgen. Maar dat bleek al 
gauw anders. Tijdens het vervolggesprek 
bij Marenland bleek, dat je de schuifdeu-
ren zelf moest betalen. Net zoals de twee 
zolderkamers die Marenland wel wilde laten 
bouwen. Vervolgens vroegen ze mij om een 
handtekening voor de keuze van de keuken 
en de tegels. Maar die handtekening bete-
kende ook dat ik alles zou accepteren zoals 
Marenland zei dat het moest worden. Ik heb 
gezegd: dat doe ik niet. Ik dacht: ik ben vast 
niet de enige die hier mee zit. Ik heb een fa-
cebookpagina gestart waarop veel reacties 
kwamen: veel woede en ongeloof over de 
onduidelijkheid en de valse beloftes. Ik heb 
alle Kamerleden aangeschreven. Alleen San-
dra Beckerman reageerde. Ik heb de koning 
aangeschreven en kreeg een reactie terug. 
Van klein werd het ineens heel groot.”

Actie
“Met een aantal andere huurders kwa-
men we in contact met Chris Kuijpers van 
Binnenlands Zaken. Hij nodigde ons uit 
voor een gesprek. De strijdlust werd steeds 
groter. We organiseerden bijeenkomsten 
om een eigen huurdersvereniging op te 

richten en daarmee een voet tussen de 
deur bij Marenland te krijgen. De bestaande 
huurdersvereniging deed eigenlijk niets voor 
de huurders. Iedereen zou terug moeten 
krijgen wat ze al hadden, net als bij eigena-
ren. En ook de verhuisvergoeding zou gelijk 
moeten worden getrokken. Wij krijgen niets, 
terwijl je bij Acanthus € 2.000 voor de tuin 
en € 2.000 voor binnen krijgt. Die ongelijke 
verhuisvergoedingen bestaan nog steeds. Er 
kwam een regeling voor ‘zelf aangebrachte 
voorzieningen’ die je bij de NCG kon aanvra-
gen. Je kon een vergoeding krijgen maar dan 
moest je wel alle bonnen hebben bewaard. 
Alsof iemand die daar al 25 jaar woont die 
nog heeft.”

“Wij hadden met Chris Kuijpers iemand die 
naar ons luisterde. Hij kwam naar ons toe, 
heeft bij mij aan tafel gezeten, ging met ons 
en Marenland om de tafel. Hij wilde ook wel 
een vervolg, maar de toenmalige directeur 
van Marenland wilde dat niet. Chris Kuijpers 
was degene die ons een goed gevoel gaf. 
We hadden zijn 06 nummer, we konden hem 
appen. Dat is allemaal weggevallen, omdat 
iedereen vorig jaar een nieuwe positie 
kreeg. Door Marenland werden we steeds 
tegengewerkt. Onze huurdersvereniging in 
oprichting wilden ze niet. Wij worden als 
lastpakken gezien terwijl ze juist blij zouden 
moeten zijn met onze betrokkenheid.”

Wat kreeg je ervoor terug?
“Een nieuw huis is voor iedereen ingrijpend 
en ook verschillend. Voor ouderen die hun 
hele leven in een huis hebben gewoond is 
het alsof hun leven is afgepakt. Voor jonge 
mensen zoals ik is het een mogelijkheid een 
nieuw leven op te bouwen.
We hadden soms het idee dat we moesten 
kamperen in ons eigen nieuwe huis. Je 
moest standaard kacheltjes hebben voor 
als je vloerverwarming niet werkte, je had 
ineens geen warm water. Dan moet je pan-
netjes water op je kooktoestel verwarmen 
om je te kunnen wassen. We zijn met veel 
bouwfouten geconfronteerd: bouwvocht, 
lekkages, natte tuinen. De nacontrole was 
onvoldoende.”

Wat deed het met jezelf?
“In het begin ging ik veel bij bewoners op 
bezoek. Ik hoorde schrijnende verhalen. Het 
verdriet dat ik heb gezien is vreselijk. Met 
de woonbegeleiders van Marenland kwam je 
niet veel verder. Wat miste was iemand die 
voor ons opkwam, een luisterend oor. Het 
heeft mij veel energie gekost, maar mijn kin-

deren hebben altijd achter mij gestaan. Ze 
zijn trots op wat ik heb gedaan. Het was in 
het begin ook een afleiding in mijn persoon-
lijke situatie. Het heeft mij uiteindelijk alleen 
maar sterker gemaakt in mijn eigen ik. Hoe 
moeilijker Marenland doet hoe strijdlustiger 
ik word en hoe meer ik wil opkomen voor de 
bewoners. Ik kan niet tegen dat onrecht.”

Tips

“Voor huurders: besef dat je 
niet alleen bent. Zoek hulp bij mij 
(verhuisvergoeding@outlook.com) of bij 
de SP (https://eemsdelta.sp.nl/). Bun-
del de laatste kracht die je nog hebt. Zo 
hebben we toch wel het een en ander 
voor elkaar kunnen krijgen.

Voor verhuurders: luister eens echt naar 
je huurders, hoe het in werkelijkheid 
gaat in plaats van alles maar van achter 
computer of op papier te regelen. En het 
is erg belangrijk dat er een onafhankelij-
ke huurdersvereniging komt die opkomt 
voor de belangen van alle huurders.”

Kim Velleman: “Marenland zou blij moeten zijn met onze 
betrokkenheid”

Openingstijden
Stut-en-Steun is elke werkdag (telefonisch) 
bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur 
op het algemene telefoonnummer 050-
2112044. Uiteraard kunt u ook mailen op 
welkom@stutensteun.nl, dan nemen wij 
zo snel mogelijk contact met u op.

 Inloopspreekuren in de regio: 
Loppersum

Maandag van 13:30 tot 16:30 uur 
Kantoor Stut-en-Steun, Molenweg 58a

Grijpskerk
Dinsdag van 09:30 tot 12:30 uur 
MFC De Nieuwe Wierde, Burmanni-
astraat 1

Uithuizen
Woensdag van 09:30 tot 12:30 uur
Dorpshuis De Fakkel, Oosterstations-
straat 14

Kolham
Vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur 
Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofdweg 81a
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Instituut
Mijnbouwschade
Groningen Steunpunten

Er zijn verschillende regelingen voor schadevergoeding. Wilt u weten 

van welke regelingen u gebruik kunt maken? Bezoek dan een van onze 

steunpunten. We helpen u graag persoonlijk verder. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in en om het gaswinningsgebied 

de schadevergoeding krijgt waar hij of zij recht op heeft. Bij het Instituut 

Mijnbouwschade Groningen kunt u een vergoeding aanvragen voor fysieke  

en immateriële schade en voor waardedaling van uw woning.

Zaakbegeleiders zitten op onze steunpunten klaar om uw vragen te beantwoorden 

over de verschillende regelingen. Vooraf hoeft u geen afspraak te maken.

Goed om te weten

Wilt u hulp bij het doen van een aanvraag? Neem dan een legitimatiebewijs en uw 

DigiD-gegevens mee. Op een steunpunt kunnen we u niet helpen bij het doen van 

een aanvraag voor immateriële schade. Wel kunt u er een afspraak maken. Dan 

komt er een zaakbegeleider bij u thuis langs om te helpen bij de aanvraag. U kunt 

ook een afspraak maken via ons serviceloket: 0800 4444 111.

Gezamenlijk steunpunt IMG en NCG

Op verschillende steunpunten werken wij samen met de Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG). Hier kunt u terecht voor zowel uw vragen over de 

schadeafhandeling als de versterking van uw woning.

Vragen over uw schadeafhandeling?

Bezoek een steunpunt
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Adressen en openingstijden
Gemeente Aa en Hunze
1     De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal, maandag 13:00 - 17:00 uur

Gemeente Eemsdelta
2   Gezamenlijk steunpunt met de NCG, 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 (open in  

de oneven weken)

Gemeente Het Hogeland
5  De Meenschaar, Kapelstraat 9, Bedum, donderdag 13:00 - 17.00 uur
6  Gezamenlijk steunpunt met de NCG, 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
10   Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4, Groningen, donderdag 09:00 - 13:00 uur
11  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
12  Dorpshuis de Ruyten, Ruitenweg 39, Froombosch, vrijdag 9:00 - 13:00 uur
13   Gezamenlijk steunpunt met de NCG, Versterkingspunt Midden-Groningen, Hoofdweg 156, Schildwolde, 

maandag 13:00 - 17:00 uur
14  MFC Siddeburen, Oudeweg 70, Siddeburen, donderdag 16:00 - 20:00 uur

Gemeente Oldambt
15  ’t Trefpunt, Hoofdstraat 60, Nieuwolda, dinsdag 16:00 - 20:00 uur (open in de even weken)
16  Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25, Winschoten, woensdag 9:00 - 13:00 uur

Gemeente Westerkwartier
17  Dorpshuis Ezinge, Nieuwestreek 33, Ezinge, vrijdag 9:00 - 13:00 uur

Gemeente Noordenveld
18  De Brinkhof, Brink 1, Norg, woensdag 13.00 - 17.00 uur

Gemeente Pekela
19  De Riggel, Noorderkolonie 13, Nieuwe Pekela, donderdag 13:00 - 17:00 uur schadedoormijnbouw.nl
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19  De Riggel, Noorderkolonie 13, Nieuwe Pekela, donderdag 13:00 - 17:00 uur schadedoormijnbouw.nl
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Hulporganisaties

Vooraf geven we een korte uitleg waar-
voor IMG en NCG zijn opgericht. Daarna 
volgen een korte uitleg en een over-
zicht van een aantal organisaties waar 
u terecht kunt als de afhandeling van 
uw schade(s) of de versterking van uw 
huis minder soepel verloopt dan u mag 
verwachten.

Waarschuwing vooraf: pas op voor com-
merciële bureaus
Er is helaas ook een groot aantal com-
merciële bureaus actief die u tegen be-
taling maar al te graag willen helpen met 
de afhandeling van uw schade. Uiteraard 
bent u vrij met dergelijke bureaus in zee 
te gaan, maar het uitgangspunt zou vol-
gens de GBB moeten zijn “Waarom voor 
iets betalen dat net zo goed of misschien 
beter gratis kan?”

Bovendien hebben niet alle commerciële 
bureaus het beste met u voor; sommige 
proberen met zo weinig mogelijk moeite 
zoveel mogelijk geld aan u te verdienen. 
Wees dus gewaarschuwd!

Disclaimer
Dit overzicht is niet volledig en er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.

Tip
Het is belangrijk dat de gemeente op de 
hoogte is van uw situatie of de situa-
tie in uw dorp of straat. Vaak blijkt dit 
onvoldoende het geval. Zorg dus dat uw 
gemeente op de hoogte wordt gehouden.

IMG en NCG
Alle aardbevingsschade meldt u bij het 
IMG; dat zorgt voor opname en vergoe-
ding van de toegekende schade; de NCG 
komt in beeld als een pand versterkt 
moet worden. U krijgt ook met de NCG 
te maken als herstel en/of versterken 
niet meer mogelijk is en u voor een 
sloop-nieuwbouwtraject in aanmerking 
komt. Beide instanties zijn uw steun en 
toeverlaat in het proces van schadeher-
stel of versterking. Althans … zo zou 
het moeten zijn. De werkelijkheid is vaak 
weerbarstiger. De ervaring leert namelijk 
dat schades niet altijd erkend worden 
en dat u soms wel erg veel geduld moet 
hebben in een dikwijls lange procedure 
met veel onduidelijkheid en onzekerheid. 

IMG is te bereiken op één centraal tele-
foonnummer, maar u kunt ook langsgaan 
bij een zogenaamd steunpunt. Dit vindt u 
in verschillende gemeenten in Groningen 
en Drenthe. Adressen en openingstijden 
vindt u op de site van IMG. IMG werkt 
met zaakwaarnemers. Deze staan u bij in 
het schadeherstel. Meer informatie vindt 
u op de website van het IMG. 

NCG is belast met de uitvoering van de 
versterkingsoperatie. De gemeenten 
bepalen de volgorde van opname en 
versterking in een jaarplan. De NCG 
werkt met bewonersbegeleiders en 
kent versterkingspunten. Van daaruit 
wordt regionaal geopereerd door ver-
sterkingsteams. Net als de zaakwaar-
nemers van IMG staan deze u bij in het 
versterkingsproces. Voor meer informa-
tie verwijzen we u naar de website van 
de NCG. 

Ongelijke strijd
Voor de individuele gedupeerde voelt 
de afhandeling door IMG of NCG van 
schade al gauw als een ongelijke strijd. 
De instanties worden dan uw tegen-
stander in plaats van uw medestander. 
Een gevoel van “David tegen Goliath”. 
Bij wie kunt u dan nog terecht?

Gelukkig zijn er andere organisaties 
die u kunnen helpen. We beperken ons 
hier tot die organisaties die gratis hulp 
verlenen. Per organisatie geven we een 
korte omschrijving, verderop vindt u 
een overzicht met contactgegevens.

Aardbevingscoaches, dorpscoaches en 
inwonersondersteuners
Aardbevingscoaches zijn voortgeko-
men uit een initiatief van verschillende 
gemeenten. Wat ze precies doen, wordt 
uitgelegd in de podcast Wat doen de 
aardbevingscoaches? (37 minuten; 
versterkenenvernieuwen.groningen.nl).

De aardbevingscoaches zijn o.a. actief 
in de gemeenten Groningen (waaronder 
ook voormalige gemeentes als Ten 

Boer) en Het Hogeland. In Ten Boer is 
een dorpscoach speciaal voor kinde-
ren. Aardbevingscoaches worden soms 
ook wel dorpscoaches genoemd. In de 
gemeente Eemsdelta zijn inwonerson-
dersteuners actief. Zij bieden, evenals 
aardbevings- en dorpscoaches een 
luisterend oor, helpen bij het vinden 
van oplossingen en antwoorden en bij 
het zoeken van hulpverlening.

Agroprogramma
Het Agroprogramma is een program-
ma, speciaal opgezet voor agrariërs 
uit het aardbevingsgebied van wie het 
bedrijf vastloopt door de langdurende 
afhandeling van schade en versterking. 
De agrariërs die zich aanmelden voor 
het Agroprogramma worden bijgestaan 
door consulenten die ondersteunen bij 
vraagstukken rondom schade, verster-
king en de toekomst van het bedrijf.

Commissie Bijzondere Situaties
Een vangnet voor de meest schrijnende 
gevallen van aardbevingsschade en 
versterking is de Commissie Bijzondere 
Situaties. Het gaat dan om mensen 
die getroffen worden door meerdere 
problemen tegelijkertijd: medische en/
of psychische problemen in combinatie 
met financiële problemen waardoor de 
aardbevingsproblemen van het huis 
de druppel worden die de emmer doet 
overlopen. De commissie kan onder-
steuning en oplossingen bieden als 
mensen er zelf niet meer uitkomen en 
dringend hulp nodig hebben. 

Geestelijke verzorging / Proatbus
Het motto van Geestelijke Verzorging 

Aardbevingsgebied Groningen (GVA) is:
“Wat als schade aan je huis scha-
de aan je leven wordt? Voor en door 
Groningers. Wij zijn er voor een ieder 
die zijn of haar verhaal wil vertellen. Wij 
bieden een luisterend oor. Wij zijn pro-
fessionals die werken aan veerkracht, 
weerbaarheid en regie.”

Kinderombudsman en Nationale Om-
budsman
Volgens de website doet de Kinderom-
budsman het volgende: “Het maakt 
niet uit hoe oud je bent of waar je 
vandaan komt: iedereen heeft rechten. 
Jij dus ook! Daarom zijn er wetten en 
regels die jou beschermen, De kinder-
ombudsman controleert of de overheid 
en andere organisaties in Nederland 
zich daar ook aan houden.” 

Tegenwoordig is de Kinderombudsman 
trouwens een vrouw.
Op de website van de Nationale Om-
budsman staan de werkzaamheden 
als volgt omschreven: “De Nationale 
Ombudsman helpt u op weg als het 
misgaat tussen u en de overheid. Door 
de weg te wijzen naar het juiste loket, 
advies te geven en effectief onderzoek 
te doen. Daarnaast dagen we overhe-
den uit anders te kijken naar hun werk 
en dienstverlening. Zodat de belangen 
van de burger altijd gerespecteerd 
worden en onderdeel zijn in alles wat 
de overheid doet.”

De Nationale Ombudsman heeft inmid-
dels ook een kantoor in Loppersum.

Stut-en-Steun
Stut-en-Steun is opgericht in 2016 op 
initiatief van de GBB en het Groninger 
Gasberaad. Stut-en-Steun is er voor 
iedereen, bewoners en MKB’ers, die 
te maken heeft met de schadelijke 
gevolgen van de mijnbouwactiviteiten 
in Groningen en de gasopslag in Norg. 
Stut-en-Steun biedt onafhankelijke en 
kosteloze ondersteuning bij schade- en 
versterkingstrajecten en beantwoordt 
vragen over de verschillende regelingen 
en subsidies. 

Stut-en-Steun houdt wekelijks inloop-
spreekuren. Deze worden gehouden 
in Loppersum, Grijpskerk, Kolham en 
Uithuizen. Iedereen kan er terecht om 
met een medewerker te praten over 
de eigen situatie. Zie deze krant of de 
website van Stut-en-Steun voor ope-
ningstijden en spreekuren. 

In dit artikel willen we u kennis laten maken met organisaties die u kunnen helpen als u vastloopt bij IMG of NCG. Wat zijn de (professionals) bij wie u te-
recht kunt als uw leven overhoop ligt, als u bent vastgelopen in het schade- en/of versterkingsproces, als u het niet meer ziet zitten? 
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NAAM SOORT HULP WAAR TE BEREIKEN?VOOR WIE?EXPERTISE

Aardbevingscoa-
ches / Dorpscoa-
ches / Inwoners-
ondersteuners

Praktische hulp en luisterend oor bij 
de aardbevingsproblematiek, onaf-
hankelijke bewonersondersteuning, 
doorverwijzing naar hulpverleners.

Contactpersonen: zie hieronderEmotioneel, lichamelijk en 
sociaal welzijn

Voor gedupeerden met proble-
men op het gebied van emo-
tioneel, lichamelijk en sociaal 
welzijn

Eemsdelta 
(voormalige 
gemeenten Delfzijl 
en Loppersum)

Praktische hulp en luisterend oor bij
de aardbevingsproblematiek, onaf-
hankelijke bewonersondersteuning,
doorverwijzing naar hulpverleners.

Website: eemsdelta.nl/ondersteuning
E-mail: inwonersondersteuners@eemsdelta.nl 
Telefoon: 14 0596.

Telefoonnummers per groep dorpen
  Wagenborgen, Woldendorp, Meedhuizen, Loppersum-

Noord, ‘t Zandt, Zijldijk: 06-0196804
  Loppersum Centrum, Loppersum deelgebied 2, Krewerd, 

Garrelsweer, Garsthuizen, Middelstum, Zeerijp, Ooster-
wijtwerd, Wirdum: 06-22736153

  Termunten / Termunterzijl, Bierum, Spijk, Losdorp, Hol-
wierde, Godlinze, Stedum: 06-21580439

Groningen , 
waaronder de 
voormalige 
gemeente Ten Boer

Praktische hulp en luisterend oor bij
de aardbevingsproblematiek, onaf-
hankelijke bewonersondersteuning,
doorverwijzing naar hulpverleners.

Websites: versterkenenvernieuwen.groningen.nl
Telefoon: 06-15377234, 050-3028806, 
Dorpscoach voor kinderen: 06-25634084
Spoed voor jeugd: 0800 8081

Het Hogeland Praktische hulp en luisterend oor bij
de aardbevingsproblematiek, onaf-
hankelijke bewonersondersteuning,
doorverwijzing naar hulpverleners.

Website:mensenwerkhogeland.nl
Telefoon: 0595-745-090

zie voor spreekuren ook artikel op pagina 9

Midden-
Groningen

Praktische hulp en luisterend oor bij
de aardbevingsproblematiek, onaf-
hankelijke bewonersondersteuning,
doorverwijzing naar hulpverleners.

Website: middengroningen.nl
Team Gevolgen Gaswinning
Telefoon: 0598-373737
E-mail: versterking@midden-groningen.nl

Oldambt Praktische hulp en luisterend oor bij
de aardbevingsproblematiek, onaf-
hankelijke bewonersondersteuning,
doorverwijzing naar hulpverleners.

Website: gemeente-oldambt.nl
Telefoon: 0597-482000

Commissie 
Bijzondere 
Situaties (CBS) / 
Vangnet Bijzon-
dere Situaties

Praktische hulp of regelen van een 
financiële vergoeding in bijzondere 
individuele situaties, waar mensen 
zelf niet uit komen en waar dringend 
hulp nodig is.

Website:  vangnetbijzonderesituaties.nl
Brief:  Commissie Bijzondere Situaties, t.a.v. de secretaris 

CBS, Postbus 4088, 9701 EB  Groningen

Bijzondere situaties Bewoners in het Groninger gas-
veldgebied en bij de gasopslag in 
Norg die door de normale com-
pensatieregelingen onvoldoende 
kunnen worden geholpen

Geestelijke 
verzorging 
(GVA) / Proatbus

Geestelijke ondersteuning Website:  gvagroningen.nl
Telefoon: 06-38007859

Een helpende hand bieden Voor iedereen die zijn of haar 
verhaal wil vertellen

Kinderombuds-
man

Hulp aan kinderen en jongvolwasse-
nen in het aardbevingsgebied

Website: kinderombudsman.nl
Telefoon: 0800-8765432

Situatie van kinderen en 
jongvolwassenen beoordelen, 
aanbevelingen voor de politiek

Kinderen en jongeren

Nationale
Ombudsman

Doet onderzoek naar de situatie 
in Groningen en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan overheden.

Website: nationaleombudsman.nl
Kantoor Loppersum: Hogestraat 2
Telefoon: 0800-3355555
E-mail: gaswinning@nationaleombudsman.nl

Contacten en adviezen met en 
voor overheid.

Alle burgers

Stut-en-Steun 
(onafhankelijke 
hulp bij mijn-
bouwschade)

Ondersteuning bij schade- en 
versterkingstrajecten en de verschil-
lende regelingen en subsidies

Website: stutensteun.nl
Telefoon: 050-2112044

Molenweg 58A
9919 AJ Loppersum
E-mail: welkom@stutensteun.nl

Ondersteuning vanuit inhou-
delijke kennis (waaronder 
bouwkundig, juridisch, sociaal-
maatschappelijk en MKB) en 
ervaring

Bewoners en MKB-ers die te 
maken hebben met de schade-
lijke gevolgen van gaswinning in 
de provincie Groningen en de 
gasopslag Norg

In dit  overzicht zi jn al leen de belangri jkste organisaties vermeld die GRATIS hulp bieden aan particulieren.
Commerciële parti jen die geld vragen voor diensten die elders kosteloos zi jn,  zi jn weggelaten. 
Eerst volgt een overzicht van de aardbevingscoaches per gemeente,  daarna volgen de overige organisaties.

Overzicht van instanties die hulp bieden
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Het loont om
tegen de stroom in te zwemmen!

Enkele bespiegelingen over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie

 

Door waarheidsvinding bevestigt en erkent de commissie de enorm grote impact die de 

gaswinning en de daaruit voortvloeiende bureaucratie op Groningers heeft. En dat laat 

ons, na jaren strijden tegen dit onrecht, niet onberoerd. 

 

Meer kritische geluiden zijn nodig 
Uit het rapport blijkt ook dat actievoeren, kritisch zijn en tegen de weerbarstige stroom 

in durven gaan, lang niet altijd tevergeefs is. Maar het toont eveneens aan dat te wei-

nig betrokkenen zich zo’n houding aanmeten. We hebben meer kritische geluiden nodig, 

niet alleen vanuit de maatschappelijke organisaties maar ook vanuit de bestuurslagen in 

Groningen en Den Haag. Als GBB zullen we in ieder geval de barricaden op blijven gaan, 

bijvoorbeeld om te strijden voor een wettelijk vastgelegde einddatum voor de gaswinning. 

Hopelijk geeft het door het enquêterapport ontstane urgentiebesef ons een duwtje in de 

goede richting. We roepen namelijk al jaren, Groningers boven gas! 

 

Het uitoefenen van maatschappelijk druk, door de GBB maar ook door individuele Gro-

ningers, is en blijft zinvol. Begin 2018 liepen we zij aan zij met zo’n 10.000 man door 

Groningen, om na de zware beving van Zeerijp te demonstreren tegen de aanhoudende 

gaswinning. We dwongen af dat het kabinet eindelijk naar ons luisterde, zo omschrijft ook 

het onderzoeksrapport. Het schadeprotocol werd herzien en een paar week later besloot 

de toenmalig minister om stapsgewijs de gaskraan dicht te draaien.

 

Begin 2022 gebeurde hetzelfde, toen er berichten opdoken over het verdubbelen van de 

gaswinning dat jaar, en in diezelfde week Groningers urenlang tevergeefs in de rij stonden 

om aanspraak te maken op een subsidie van 10.000 euro. Met zo’n 13.000 man demon-

streerden we wederom met een fakkeltocht door Stad. De plannen om de gaswinning te 

verdubbelen waren van de baan. Samen zorgden we er zo voor dat Groningse belangen 

stevig op de agenda werden gezet. De GBB voerde in de afgelopen jaren daarnaast tal van 

kleinere acties voor de belangen van gaswinningsgedupeerden. 

 

Gamechanger
Dat actievoeren een positieve uitwerking heeft op besluitvoering over Groningen, ver-

moedden we al. Meer verrassend is de grote impact die de strafzaak tegen de NAM – 

aangespannen door de GBB wegens het moedwillig in gevaar brengen van mensenlevens 

door de NAM - achter de schermen had. “De aangifte van de Groninger Bodem Beweging 
tegen de NAM en het daaropvolgende strafrechtelijke onderzoek naar de NAM en haar 
bestuurders blijkt – onverwacht- een enorme impact te hebben op Shell en ExxonMobil, 
en vormt een belangrijke aanleiding voor Shell en ExxonMobil om nog voor de uitkomst 
van dit strafrechtelijk onderzoek met de Staat te gaan onderhandelen. Zij noemen dit 
zelf een ‘breekpunt’ en een ‘gamechanger’. (uit Groningers boven gas, boek 4, p. 1110). 

 

Het strafrechtelijk onderzoek leidde ertoe dat Shell en ExxonMobil aandrongen op meer 

verantwoordelijkheid voor de Nederlandse staat, door middel van een door de overheid 

ingestelde ‘winningsplicht’ voor de NAM, zo weten we nu zeker dankzij het enquêterap-

port. De staat kon vanaf toen niet meer haar ogen sluiten voor de grote gevolgen van de 

gaswinning in Groningen, omdat zij hiervoor medeverantwoordelijkheid droeg. Dit heeft 

ongetwijfeld bijgedragen aan de beslissing de gaskraan stapsgewijs te sluiten. De straf-

zaak tegen de NAM loopt nog altijd.

Twee jaar na de start van de parlementaire enquêtecommissie is daar zo’n 4 kilo wegend enquêterapport over de gaswinning in Groningen. De bijna oneindige stroom 
aan informatie die de commissie tot zich nam, is gereduceerd tot een bijna 2.000 bladzijden tellend eindrapport. Het is maar de vraag of dat wat Groningers al vele 
jaren meemaken, in woorden is te vatten. Toch doet de enquêtecommissie een heel goede poging. Het rapport brengt een heldere, snoeiharde boodschap: de situatie 
in Groningen is rampzalig. De belangen van Groningers werden structureel genegeerd. Het is in Groningen onveilig. 
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 Kritische en bevlogen krantenredactie zoekt enthousiaste en bevlogen schrijver! 
De GBB brengt drie keer per jaar deze  informatiekrant uit, die huis-aan-huis wordt 

verspreid in het aardbevingsgebied. Maar liefst 125.000  adressen in de provincie 

Groningen ontvangen de krant. Een vaste groep vrijwilligers stelt de inhoud samen. 

En zij kunnen hierbij wel wat hulp gebruiken.

Heb jij:
- Interesse in het gasdossier

- Schrijfervaring

- Tijd en energie om je voor een langere periode in te zetten

En lijkt het je leuk om als (vrijwillig) redactielid voor de GBB-krant aan de slag te 

gaan? Laat het ons weten door een mailtje met een korte beschrijving van jezelf te 

sturen naar: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl!

De redactie komt voorafgaand aan het verschijnen van een nieuwe krant (medio 

maart, juni en oktober) zo’n twee maanden bijna wekelijks een uur bij elkaar, 

online. Als redactielid is het een vereiste om bij deze vergaderingen aanwezig te 

zijn. Wij vinden het dus belangrijk dat je, naast schrijfervaring, hiervoor ook tijd 

beschikbaar hebt!
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Hoe staat het ervoor 
met de strafzaak tegen de NAM?

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.

Voorgeschiedenis
In 2015 schakelt de Groninger Bodem Beweging advocaten Gerard Spong en Emile van 

Reydt in om namens de GBB en dertien klagers aangifte tegen de NAM te doen. De GBB 

is namelijk van mening dat de NAM willens en wetens mensenlevens in gevaar heeft ge-

bracht door het winnen van grote hoeveelheden gas. In eerste instantie weigert het Open-

baar Ministerie (OM) de aangifte in behandeling te nemen. Advocaat Spong stapt dan naar 

de rechtbank met het verzoek om het besluit van het OM te seponeren, een zogenaamde 

‘Artikel 12’ procedure. In 2017 beschikt het Hof dat het OM toch tot vervolging moet over-

gaan en daarvoor een strafrechtelijk onderzoek moet doen. 

In maart 2021 rondt het OM het onderzoek (na jaren) af, en komt tot de conclusie dat er 

onvoldoende bewijs is voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. 

Het OM verzoekt het Hof van vervolging af te zien door middel van een ‘bewilligingsver-

zoek’.

Bewilligingsverzoek
Op 17 mei 2022 doet het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem uitspraak in het bewilligings-

verzoek van het OM. Het Hof gaat gedeeltelijk mee in het verzoek van het OM. Voor het 

merendeel van de aangevoerde klagers is het Hof van mening dat er onvoldoende over-

tuigend bewijs is dat zij concreet levensgevaar te duchten hebben (gehad). In één geval 

wordt het verzoek van het OM echter afgewezen. Het Hof is van mening dat de in het 

dossier opgenomen schaderapporten aanwijzingen bevatten dat voor de bewoners van 

dat pand mogelijk van levensgevaar sprake is geweest als gevolg van door de bevingen 

ontstane schade.

Aanvullende aangifte
Het Hof ziet dus kennelijk in één aangedragen geval wel aanknopingspunten dat er mo-

gelijk strafbaar gehandeld is door de NAM. De GBB is er echter van overtuigd dat er (veel) 

meer bewoners in dit gebied zijn die in een soortgelijke situatie verkeren of hebben ver-

keerd dan dit ene geval. Uiteindelijk vindt de GBB dan ook twee nieuwe casussen met 

daarin soortgelijke concrete aanwijzingen van te duchten levensgevaar als gevolg van de 

gaswinning. Deze worden door een aanvullende aangifte toegevoegd aan de strafzaak. 

Het OM moet nu niet één, maar drie casussen verder strafrechtelijk onderzoeken. 

Huidige stand van zaken
Op 17 februari jl. zijn deze drie klagers gehoord door de rechter-commissaris. Zij hebben 

tijdens de besloten hoorzitting een chronologische toelichtingen gegeven op de aan hun 

woningen veroorzaakte schades, het gevaar dat daarvan uitging en de impact die het op 

hun levens had.

Waarschijnlijk komt er nu binnen een termijn van enkele maanden een beoordeling van 

het OM. Op basis hiervan zijn er twee routes mogelijk: ofwel het OM besluit tot verdere 

strafrechtelijke vervolging via de rechtbank Noord-Nederland, of het OM besluit wederom 

tot niet verdere vervolging door middel van een bewilligingsverzoek. De zaak wordt dan 

voortgezet bij het gerechtshof. Tot die tijd wachten we (weer) af.  
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Beleg

Brood

Komkommer
Eieren
Noodvoorraad

Haal naast je
boodschappen 
ook een
noodpakket
in huis.

Check                 hoe je je kan
voorbereiden op noodsituaties.

ehbj.nl

bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl
www.mijnbouwschadeadvocaat.nl 

Mijnbouwschade of
versterkingsprobleem?

Wij geven deskundige ondersteuning en beoordelen
uw vaststellingsovereenkomst of normbesluit.

Stationslaan 8

9919AB Loppersum

info@ontwerpstationloppersum.nl

www.ontwerpstationloppersum.nl

Geir Eide  06-51660461 

René Wubs  06-38543469

Ontwerp en uitwerking

Haalbaarheidsonderzoeken

Aanbesteding en bouwbegeleiding

Bevingen: bouwen en versterken 
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Stationslaan 8

9919AB Loppersum

info@ontwerpstationloppersum.nl

www.ontwerpstationloppersum.nl

Geir Eide  06-51660461 

René Wubs  06-38543469

Ontwerp en uitwerking

Haalbaarheidsonderzoeken

Aanbesteding en bouwbegeleiding

Bevingen: bouwen en versterken 

LOPPERSUM

Uil
Uitvaartverzorging

Voor een waardig en stijlvol afscheid

De Laan 86  Langelandsterweg 97
9981 GR Uithuizen   9982 BD Uithuizermeeden

06 - 11 75 42 98  06 - 83 67 57 09

Wij werken samen met uitvaartverenigingen en -verzekeraars

info@uiluitvaart.nl / www.uiluitvaart.nl

24/7 bereikbaar
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Column
Tekst: Martin Ettema

Wat een 
gaaf land
NAM (Shell en ExxonMobil): 
• je bent eigenaar van al het gas 

onder Groningen
• je verdient er 66 miljard aan (de 

staat ‘verdiende’ er 363 miljard 
aan!)

• je bent aansprakelijk voor de scha-
de die je aanricht door de winning

• je liegt met je partners in Maat-
schap Groningen en EBN jarenlang 
tegen regering, Tweede Kamer en 
volk

• je beroept je alleen maar op de 
puur juridische kant van aanspra-
kelijkheid

• je geeft dus meer geld uit aan dure 
zuidas-advocaten om je gelijk te 
halen tegenover weerloze burgers, 
dan dat je kwijt zou zijn aan morele 
genoegdoening

• je stapt zogenaamd uit het hele 
schadeproces en laat het puinrui-
men zogenaamd aan de staat over, 
maar je bestrijdt achter de scher-
men elke uitgegeven cent:

Wat is je moraal?
‘Onze’ landsadvocaat staat tegenover 
dure NAM-advocaten.
‘Onze’ landsadvocaat staat tegenover 
ons, want de staatsorganen IMG en 
NCG vergoeden op voorhand alleen die 
kosten die ze terug kunnen vorderen 
van de NAM; 
Samen zijn jullie meer geld kwijt dan 
jullie ooit hadden betaald bij ‘veilig-
heid voorop en ruimhartige vergoeding 
van alle schade’ (citaat minister Henk 
Kamp, Boshal Loppersum, januari 
2013). 

Het resultaat 10 jaar na Huizinge? 
Veel meer blijvende morele en fysieke 
schade aan mens en provincie.

EINDELIJK liggen alle leugens in een 
bijna 2000 pagina’s dik rapport op tafel. 
Alle ethische en morele aspecten zijn 
verwoord. Het rapport ‘Groningers bo-
ven gas’ van de Parlementaire Enquête-
commissie Aardgaswinning Groningen is 
(10 jaar na ‘Huizinge’) een waarachtige 
exponent van onze democratie.

“We leven in een gaaf land.” 
Gelukkig maar.

Koen Schuiling en Inge Jongman over de Parlementaire Enquête en verder…..

“Dit is een erkenning 
van jarenlange miskenning”
“Dit rapport is de erkenning van de miskenning,” zegt wethouder Inge Jongman kort en 
krachtig in een uur durend gesprek dat we met haar en met burgemeester Koen Schui-
ling hadden in het stadhuis van Groningen. De burgemeester voegt er gelijk aan toe: 
“De presentatie was een zorgvuldige en voorbeeldige analyse van de afgelopen zestig 
jaar. Heel confronterend, door de integere manier van presenteren.” De wethouder 
onderschrijft dat. Sinds de herindeling en de verkiezingen is zij wethouder Versterking 
en Herstel en tevens dorpswethouder Ten Boer. “Ik heb de presentatie elders gevolgd, 
maar voelde de emotie in Zeerijp, in de zaal en achter de tafel, maar ook bij mezelf.” 

De wethouder en de burgemeester zijn het 
eens over de toekomst, zij het met een 
andere insteek. Samen onderkennen zij 
dat het faciliteren van de behoeften van 
de inwoners, de oplossing van de sociale 
problematiek, niet alleen regionale, maar 
duidelijk landelijke betekenis heeft.

Jongman: “Alle huizen moeten hier nu 
energieneutraal worden. Daarmee kunnen 
we ook de energiearmoede bestrijden en de 
sociale agenda verder uitbouwen. Groningen 
verdient dat. De versterking is meer dan 
alleen het vernieuwen van woningen. Hoe 
repareren we de emotionele schade? Daar 
moet veel meer aandacht voor komen.” 
Schuiling gaat verder: “Overheid, kennisin-
stellingen en bedrijfsleven moeten hand 
in hand werken aan nieuwe vindingen en 
werkgelegenheid in de energietransitie.”

Volgens hem bereiden we daarmee ook jon-
geren voor op de toekomst en zorgen we dat 
onze kinderen graag in deze regio willen blij-
ven wonen. In die ontwikkelingen moeten we 
zijns inziens samenwerken met bijvoorbeeld 
het Duitse Oldenburg, dat een voorbeeld is 
op dit gebied. En omdat het elektriciteitsnet-
werk nog wel een aantal jaren ontoereikend 
zal zijn, moeten we krachtig inzetten op de 
opslag van energie. Dat komt ook elk huis-
houden weer ten goede.

Heel Nederland
Halverwege het gesprek brengen we de rol 
van gemeenten en provincie in het gas-
winningsdossier te berde. “Het rapport is 
daarover toch ook duidelijk?” opperen wij.
Schuiling is resoluut in zijn antwoord: “De 
commissie spreekt in heldere termen over 
onze onmacht…..” Even later: 

“Heel Nederland heeft collectief geprofiteerd. 
Nu moet van Velzen tot Enschede en van 
Maastricht tot Delfzijl bijgedragen worden aan 
de oplossing. Dat is een collectief belang. 
Sommigen noemen het een ereschuld.”

“Het oordeel van de commissie wordt breed 
gedragen; het is een goede analyse met dui-
delijke aanbevelingen. Wat niet in woorden is 
uit te drukken is het emotionele verhaal. Dat 
is overal zichtbaar en voelbaar. Dat verwoes-
tende aspect moet veel meer aandacht krij-
gen van de lokale overheden. Wij zijn daartoe 
goed in staat omdat we tussen de mensen 
staan. In de hele discussie van de afgelopen 
jaren zijn die sociale maar ook de landschap-
pelijke aspecten te veel ondergeschoven.”

Samen
Jongman: “Vanuit de bewoners moeten wij, 
bestuurders en gemeenteraden, de antwoor-
den formuleren op die uitdagingen. Het gaat 
uiteraard in de eerste plaats om de mensen 
en de huizen. Maar het gaat ook om de toe-
komst van dorpen en provincie. Hoe willen 
we er over tien jaar voor staan? Dat is een 
gemeenschappelijke opgave waarin we niet 
zonder elkaar kunnen.” 

Jongman noemt enkele voorbeelden uit 
Woltersum en Ten Post om haar verhaal te 
verduidelijken: “Mensen in Woltersum heb-
ben ons duidelijk gemaakt dat we met de 
funderingen heel anders moeten omgaan. In 
Ten Post geven we aan hoe wij van beteke-
nis kunnen zijn in de energietransitie die 
het dorp wil doormaken. We helpen bij het 
verduurzamen van woningen die niet onder 
de sloop/nieuwbouwregeling vallen, om zo 
de energie ongelijkheid en tweedeling in het 
dorp tegen te gaan. Met die voorbeelden 
kunnen we verder. Ook in andere dorpen.” 
De wethouder noemt die aspecten ‘de die-
pere laag van de versterking.’

Koen Schuiling geeft zijn heldere boodschap 
mee: “….en dan mogen we niet karig zijn en 
moeten we beslissingen en financiële man-
daten veel lager in de organisatie leggen om 
de stroperigheid eruit te halen.”

Immoreel
Binnen het samenspel in de regio, tussen 
gemeenten onderling en met de NCG, wor-
den er afspraken gemaakt. “De NCG, en ook 
de uitvoerende organisaties en aannemers, 
kunnen niet meer aan dan ze aan capaciteit 
hebben,” meent Schuiling. “Om de hele ope-
ratie te versnellen, moeten we echter al die 
juridische procedures omkeren en werken 
aan antwoorden die nodig zijn. Alleen zó 
kunnen we verder immoreel overheidsoptre-
den voorkomen. Wij hebben te zorgen dat 
we het goede goed doen.”

Jongman: “We hebben zorgen over de toe-
komst van de dorpen en hebben daarom een 
‘bouwmeester’ aangesteld. Die beantwoordt 
met de dorpen de vraag hoe we de kernen 
achter willen laten na de versterkingsopera-
tie. Dat hele proces willen we integreren….”

Schuiling: “Daarin moeten kwantiteit, kwali-
teit en tijd samengaan. Geen cataloguswo-
ningen als vervanging voor beeldbepalende 
panden. Dat kan. Dan moeten we er op tijd 
bij zijn. Voorbeelden als de bekende ‘roze 
boerderijen’ moeten we niet meer hebben. 
Zulke zaken moeten netjes worden afgerond. 
Het huis bij Fraamklap, bij de Musschen-
gabrug, is een voorbeeld waar mensen zelf 
hebben laten zien hoe het ook kan. Dat pro-
ces moeten we meer faciliteren. Korte klap, 
geen discussies. Uitgangspunt is de vraag: 
hoe zou je zelf behandeld willen worden.”

De relativering komt ook direct: na de pre-
sentatie is het beeld wellicht ontstaan dat 
het nu allemaal snel opgelost gaat worden. 
Bestuurders lopen echter tegen grenzen aan. 
Daarom stond het driemanschap Paas-Schui-
ling-Remkes maandag 27 februari al gelijk in 
Nieuwspoort. “Je kunt na vrijdag 24 februari 
niet nog weken wachten. Dat beseften wij 
als bestuurders al ver van tevoren. Boven-
dien kon je weten wat er in het rapport zou 
staan.” Alle kritiek over dat optreden nuan-
ceert Schuiling: “Begrijpelijk. Alleen, in onze 
bestuurlijke rol zijn wij ook moreel verplicht 
te reageren. We wilden zeker ook namens de 
inwoners spreken en zo het fundament leg-
gen voor de komende weken en maanden. 
Wat we de komende tijd zeker moeten doen, 
is met onze inwoners verder optrekken. Het 
is niet een verhaal dat af is, maar je moet 
ergens een start maken. Deze stap is ook 
gebaseerd op de ervaringen en de gesprek-
ken met maatschappelijke organisaties in 
de afgelopen jaren. Wij gaan niet tegenover 
elkaar staan. De belangen van onze inwo-
ners, zijn ook onze belangen. Wij moeten 
elkaar helpen om dat belang in Den Haag te 
bepleiten. Dat moet voorop staan.”

Inge Jongman: 
“We hebben zorgen over de toekomst van de dorpen”

Koen Schuiling:  
“Wij hebben te zorgen dat we het goede goed doen”
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Dorpenaanpak
Biedt een dorpenaanpak van de versterkingsoperatie, zoals de gemeente Eemsmond 
die (met de NCG) heeft opgepakt in Garrelsweer, Zeerijp, Leermens en Wirdum, 
sneller perspectief op een rooskleurige toekomst met mensen in toekomstbesten-
dige woningen in een bloeiende dorpsgemeenschap? Die vraag stellen wij aan 
enkele dorpsvertegenwoordigers die nauw bij het proces zijn betrokken. We doen 
dat aan de hand van het rapport ‘Dorpen aan zet’ dat Bernhard Wientjes uitbracht 
in opdracht van staatssecretaris Vijlbrief. Vijlbrief stelde Wientjes in juni 2022 aan 
als ‘verbinder’ met ‘mandaat om beslissingen te nemen om de dorpenaanpak te 
bevorderen’ waarbij hij ‘maatwerk toepast en ervoor zorgt dat de bewoners steeds 
centraal staan.’ Wat vinden onze gesprekspartners van zijn aanbevelingen?

Garrelsweer 
‘niet helemaal  

blij’ met ‘Wientjes’

“Regie is ons werk niet.” Jos Leuveld en Jan 
Chris Wagenaar zijn helder in hun reactie op 
het rapport Wientjes “Dorpen aan zet.” Leu-
veld is voorzitter van het Actieteam Aardbe-
vingen Garrelsweer (AAG). Wagenaar is voor-
zitter van de vereniging Dorpsbelangen. Het 
actieteam is een van de werkgroepen die het 
dorp Garrelsweer rijk is. Met z’n vijven vormt 
het team de gesprekpartner voor bewoners, 
gemeente en NCG in de dorpenaanpak, waar-
in Garrelsweer één van de vier dorpen is. 

Bovenstaande opmerking geeft de kern aan 
van de moeite die de gesprekspartners 
hebben met het ‘rapport Wientjes.’ De voor-
malige ondernemer en ex-voorzitter van VNO-
NCW was volgens de dorpelingen ingehuurd 
als ‘verbinder’ maar kwam met een heel 
eigen onderzoeksrapport met aanbevelin-
gen. “In dat rapport staan weer veel nieuwe 
spelregels, wordt voorgesteld het aardgasvrij 
maken van alle woningen te koppelen aan 
de versterking en wordt voorgesteld de 
betrokkenheid te verbeteren. Allemaal goed 
en wel. Maar de eerste twee punten leiden 
opnieuw tot vertraging al zijn sommige hard 
nodig. Het derde punt kan nooit betekenen 
dat wij als dorp het heft in handen nemen,” 
menen de heren.

Bewoner de baas
Het uitgangspunt moet volgens hen zijn: 
bewoners hebben een probleem, want hun 
huis is niet veilig en moet worden versterkt. 
De gemeente bepaalt in welke volgorde de 
versterking plaatsvindt. De NCG moet die 
versterking volgens afspraak uitvoeren. De 
bewoner is daarin baas over zijn eigen huis. 

Jos: “Wij waren er in 2018 als dorpsvereni-
ging al klaar voor. De gemeente heeft onze 
plannen vorig jaar (!) gelukkig grotendeels 
overgenomen. En ondertussen zaten bewo-
ners weer te wachten.”
De gevolgen van al dat wachten zijn lang-
zaamaan bekend: onderhoud, verduurzaming 
en koppelkansen worden vooruitgeschoven. 
Problemen nemen toe. 

Dorpenteam
Wat moet er dan wel veranderen als ‘Wien-
tjes’ volgens hen deels de plank misslaat? 
Jos Leuveld: “De betrokken partijen moeten 
eens ophouden elkaar vliegen af te vangen. 
Ze moeten hun plaats en taak weten: de ge-
meente bepaalt de aantallen en de volgorde 
en zorgt voor de vergunningen voor een goed-
gekeurd versterkingsplan. Daarna moet de 
NCG mandaat hebben voor de uitvoering. Als 
AAG zien we toe op de onderlinge verbanden 
zowel tussen de mensen en het dorpenteam. 
Daar gaan wij over. Daarom overleggen we 
regelmatig met het dorpenteam.”
Jan Chris Wagenaar: “Mensen van de NCG 
horen in dat opzicht naast de bewoner te 
zitten, proactief te zijn en regelmatig contact 
te hebben. Vooral in de fase waarin het 
versterkingsadvies uitgewerkt wordt, is 
veel overleg nodig. De bewoner moet in die 
fase ondersteuning van een onafhankelijk 
adviseur aangeboden krijgen, bijvoorbeeld 
een architect. Ook als er weinig voortgang is, 
heb je wat te vertellen.” Jos Leuveld: “De be-
wonersbegeleiders moeten veel meer intern 
mandaat hebben om zaken te regelen. Het 
dorpenteam moet meer mandaat hebben in 
organisatorisch en financieel opzicht.” 

Betrokkenheid
“Grote betrokkenheid is wat we willen. Die 
willen we als dorp organiseren. Zowel bij het 
dorp als bij de mensen individueel,” meent 
de voorzitter van AAG.

“We hadden als dorp in 2018 een vooruit-
ziende blik. Daarna heeft het een tijd stil ge-
legen,” vult Wagenaar aan. “Dat het nu weer 
even is vertraagd, komt door een aantal fac-
toren. Allemaal verklaarbaar. Maar voor een 
deel gaat het ook om verwachtingsmanage-
ment en om mensen die uit ijdelheid voor 
hun beurt spreken en te hoge verwachtingen 
wekken. Als iedereen nou eens z’n plaats 
weet en de bewoners centraal stelt …..” 

Toekomstbestendig
Niettemin ziet Garrelsweer de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. In 2013 onderging 
het dorp al een herinrichting. Het ligt als het 
ware klaar voor (een paar) nieuwe, vernieuw-
de en versterkte en verduurzaamde wonin-
gen. Uit het Nationaal Programma Groningen 
zijn de plannen gehonoreerd om de dorpsver-
banden stevig te houden: een dorpsapp voor 
hulpvraag, een werkplaats om te klussen 
en gereedschap te huren, een onbemand 
winkeltje voor producten van eigen bodem. 
Als ’t een beetje meezit staat het dorp er in 
ieder geval 2026 toekomstbestendig bij en 
is het dorp nog steeds het mooie Groninger 
dorp met een hechte gemeenschap.

Jan Chris Wagenaar Jos Leuveld

Versterking Wirdum:

“Vertrouwen win je alleen 
 terug door naast de mensen 

te gaan zitten”

Maar liefst 80% van de huizen in Gronin-
gens hoogste wierdedorp Wirdum moet 
worden versterkt. Er wonen in totaal zo’n 
500 mensen, grotendeels rondom de 13e 
eeuwse kerk. Je kunt je nu nog nauwelijks 
voorstellen dat de komende jaren het dorp 
wordt overspoeld met ingenieurs, archi-
tecten, aannemers en installateurs en al 
het verkeer dat daar bij hoort. Voor zo’n 
wierdendorp wordt dat in ieder geval ook 
een grote logistieke operatie. En een deel 
van Wirdum ligt ook nog eens aan de ande-
re kant van het Damsterdiep. Ongeveer de 
helft van de gezinnen in Wirdum is lid van 
de vereniging Dorpsbelangen. 

Voorzitter Eddie Rijnsewijn van Dorpsbelangen 
Wirdum is gepast enthousiast over de geco-
ordineerde dorpenaanpak. Maar ook over de 
voorstellen die de heer Wientjes in zijn rapport 
‘Dorpen aan zet’ heeft neergelegd.

“We zijn blij dat staatssecretaris Vijlbrief 
de voorstellen van Wientjes over de inte-
gratie van verduurzaming en versterking 
wil overnemen. Daar streven we al jaren 
naar. We hebben dat punt ook heel sterk 
ingebracht.”

Met veel van de plannen die dorpsbelan-
gen in gang wilde zetten, liep de vereniging 
steeds weer tegen de versterkingsbezwaren 
aan. “Mensen zijn nog steeds heel onzeker. 
Het duurt allemaal te lang. Er zijn te veel 
regelingen, er zijn te grote verschillen en 
ze hebben het gevoel met een kluitje in 

het riet te worden gestuurd. Bouwnormen 
zijn in de loop der jaren gewijzigd. De ene 
opname volgt op de andere. De ene woning 
wordt door een ander onderzocht dan het 
huis van de buren. Kortom: mensen komen 
er niet meer uit. En dan komen wij ook nog 
eens aan met een WijkEnergiePlan (WEP) 
waarmee we samen met de gemeente 
willen proberen het dorp met subsidies zo 
weinig mogelijk energie te laten gebruiken.”

Maatwerk per mens
Met z’n collega’s uit Garrelsweer onder-
schrijft Rijnsewijn dat je als dorp niet kunt 
worden opgezadeld met de regie. “Wij zijn 
er voor de mensen. Zo’n hele operatie gaat 
alleen maar lukken op basis van vertrou-
wen. Maar zoveel vertrouwen is er niet 
meer. Dat win je alleen maar terug door 
maatwerk per woning, per mens. Dat ver-
eist een intensieve individuele begeleiding. 
In die zin ben ik ’t met Wientjes eens dat er 
in de mandatering binnen de NCG wat moet 
gebeuren. De procedures moeten korter. 
En daarnaast moeten gemeente, provincie 
en NCG beseffen wat hun rol in het hele 
proces is en hoe ze die samen afstemmen 
op de individuele bewoner en op het dorp 
als geheel.”

Tussen alle bedrijven door speelt nog eens 
de – ook al weer ongelukkig gepresen-
teerde – kwestie van de wisselwoningen. 
“Die heeft weer veel kwaad bloed gezet. Er 
zouden 28 komen. Die waren gepland op 
een ongelukkige plek. En in de brief van de 
gemeente werd ook nog eens geschreven 
dat Dorpsbelangen daarmee instemde. 
Tot tweemaal toe is er een nieuwe plek ge-
zocht. En nu blijken er opeens 90 woningen 
te komen. En dat terwijl verderop richting 
Appingedam ook nog eens 300 staan 
gepland.”

Onnodig
Inwendig kookt Rijnsewijn, ook al als het om 
zulke aantallen gaat die volgens hem niet 
nodig zijn. Maar hij houdt het voorzichtig op 
een: “In de communicatie gaat het nog lang 
niet goed,” en noemt als pregnant voor-
beeld: “Als er een zware beving is, zoals af-
gelopen najaar, dan staat de hele club zon-
der aankondiging opeens weer op de stoep: 
Vijlbrief, burgemeester, wethouder……. En 
dan krijgen we alle pers over ons heen die 
alleen maar scheuren wil filmen.”

“Veel mensen snappen geen snars wat er 
allemaal gebeurt. Ze keren zich af en wach-
ten af. Dus raken ze van slag. De meesten 
redden zich wel. Maar er zijn er ook die on-
dersneeuwen. In de aanpak moet je naast 
die mensen gaan zitten en ze meenemen. 
Die stress moet je voorkomen. De impact 
op mensen moet uiteindelijk positief zijn. 
En op het dorp ook. 

Wat ons betreft moet er een versterkt en 
verduurzaamd Wirdum uit voortkomen.“

Eddie Rijnsewijn
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Gronings Perspectief

Gaswinning is enorme  
last voor Groningers 
Het wordt steeds duidelijker dat de gaswin-
ning, na jaren van nationaal economisch 
voordeel voor Nederland, is uitgemond in een 
enorme last voor de regio en haar bewoners. 
Vooral daar waar mensen jarenlang kam-
pen met schade aan huizen en langdurige 
herstel- en versterkingswerkzaamheden. En 
al zijn er lichtpuntjes, het rapport stemt niet 
vrolijk. Nog steeds trekken schade aan huizen, 
de versterkingsoperatie en een stelsel van 
regelingen een zware wissel op de levens van 
gedupeerde bewoners in Groningen. Schade 
aan huizen en rompslomp rondom schade 
en versterking gaan onverminderd door. Het 
proces ondergraaft in toenemende mate het 
vertrouwen in overheden en instanties en in 
een toekomstperspectief. De problematiek is 
deels verergerd ten opzichte van vorige jaren. 
Het stemt velen verdrietig, moedeloos en 
apathisch. Veel van de eerder gesignaleerde 
problemen zijn toegenomen. 

Het rapport citeert veelvuldig uit de gehou-
den interviews. De klachten hebben bijna 
unaniem betrekking op de miezerige wijze 
van schadeafhandeling en de behandeling 
door instanties. Zelden nog betreffen de 
klachten schades zelf. Hoe kon de over-
heid c.s. het zo laten ontsporen?

Deze rapportage valt in een periode met 
toegenomen onzekerheden door de oorlog 
in Oekraïne en daarmee samenhangend de 

toekomst van de gaslevering in Nederland. 
Het eerder toegenomen veiligheidsgevoel, 
neemt volgens het laatste onderzoek weer af. 
Mensen met meervoudige schade voelen zich 
minder veilig; ook is hun gezondheid minder 
goed. De verwachting is dat dit nog jaren 
zo blijft. De mate van schade en het grote 
aantal verschillende regelingen hebben een 
negatieve invloed op de gezondheid. Die twee 
factoren hangen nauw samen.

In deze fase van het langlopende onderzoek 
is ook een inventarisatie meegenomen van 
het welzijn van gedupeerden die in een 
versterkingstraject zitten. Het programma 
blijkt een zware wissel te trekken op de 
bewoners; de immateriële schade is groot. 
Versterking is belastend voor bewoners, 
naast de noodzaak te moeten verhuizen. 
Door de versterking neemt de solidariteit, 
die in 2016 nog aanwezig was, af met meer 
spanning en conflict tot gevolg. 

Het grootste knelpunt vormt volgens 
bewoners het stelsel aan organisaties en 
regelingen, de wijze waarop procedures 
zijn opgezet en worden uitgevoerd. Dit uit 
zich vooral in een gebrek aan overzicht 
en vooruitzichten, rechtsongelijkheid en 
willekeur. Ook professionals herkennen de 
gefragmenteerde verantwoordelijkheden 
in de complexe wereld van overheden en 
instanties. De coördinatie moet beter, de 

wachttijden korter. Het vertrouwen in de 
Rijksoverheid, de NCG en de IMG is in rela-
tieve en in absolute zin laag. 

De resultaten van het onderzoek onder 
professionals passen naadloos in de 
reeks elementen die van invloed zijn op de 
gezondheid van inwoners en het oordeel 
van gedupeerden over de georganiseerde 
aanpak. Die elementen worden opgesomd 
in het rapport: 
- primaire blootstelling
- schade en verlies
- procedurele last
- gebrek aan erkenning
- gebrek aan hoop en perspectief

De aanpak van deze elementen schiet in 
alle opzichten tekort en vormt nog steeds 
een risico voor het perspectief van Gronin-
gers en Groningen. 

Eind januari verscheen het derde 
rapport ‘De psychosociale impact van 
de gaswinningsproblematiek op bewo-
ners in 2021 en 2022’. Dit onderzoek 
naar het welzijn van de bewoners van 
het Groninger aardbevingsgebied, 
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit 
Groningen, loopt nu zes jaar.

Om de ontwikkelingen over de tijd te 
meten zijn twee keer per jaar panelme-
tingen gedaan die ook aandacht gaven 
aan actuele kwesties in de gaswinnings-
problematiek. In de derde fase werden 
specifiek bewoners geïnterviewd die met 
versterking hebben te maken.

Wat kan de Ombudsman betekenen 
voor inwoners die vastlopen
‘Als het misgaat tussen u en de overheid 
helpt de Nationale Ombudsman u op weg'

Dat valt als eerste te lezen als je de website 
van de Nationale Ombudsman opent. Sinds 
maart vorig jaar werken de medewerkers 
van het team gaswinning ook vanuit Gronin-
gen zelf. De overgang van de taken van de 
Onafhankelijk Raadsman naar de Nationale 
Ombudsman was een goede aanleiding om 
de medewerkers die voor Groningen werkten 
samen te voegen en zo voort te bouwen op 
wat er al was. Er wordt gewerkt vanuit de 
oude pastorie in Loppersum. Ook de colle-
ga’s in Den Haag zijn zo nodig beschikbaar.
Wij spraken met Nick Heim (onderzoeker en 
eerder werkzaam voor de Onafhankelijk Raads-
man) en met Jos van de Wiel (coördinator).

Waarvoor kun je bij de ombudsman terecht?
Nick: “Je kunt altijd contact met ons op-

nemen. Als we je niet kunnen helpen, dan 
kijken we altijd wie je verder kan helpen.” 
Bram: “ Wij zitten vooral op de relatie burger 
– overheid voor als daar iets misgaat. Hoe 
kunnen we dat vlot trekken?” Jos: “Behalve 
de klachtenbehandeling is onze opdracht 
ook: het vertellen in onze periodieke rappor-
tages van het verhaal van de inwoners waar 
zij tegenaan lopen.”

Hoe gaat het in z’n werk?
Nick: “Je kunt je vraag of klacht mailen 
naar een speciaal mailadres: gaswinning@
nationaleombudsman.nl of je kunt ons 
telefonisch bereiken of op afspraak langsko-
men op onze locatie in Loppersum. Wat je 
voorkeur maar heeft. De eerste stap is goed 
in kaart brengen wat er speelt. Vaak speelt 

een probleem al jaren en zijn er veel instan-
ties bij betrokken. Als we dat goed in kaart 
hebben kunnen we bepalen wat de hoofd-
klacht is, wat de rol voor de ombudsman is 
en welke instantie(s) we hierop kunnen aan-
spreken. Soms kunnen we mensen verder 
helpen om een klacht in te dienen. Vaak is 
het proces vastgelopen om allerlei redenen, 
maar heeft die burger uiteindelijk wel weer 
die NCG nodig om zijn huis versterkt te 
krijgen. Die frustratie begrijp ik goed, hun 
vertrouwen is al zo vaak geschaad. En toch 
moet je met elkaar verder. Dan kijken we 
of er een rol voor ons is om dat vertrouwen 
weer te herstellen met een bemiddelingsge-
sprek of door te kijken of er een andere op-
lossing nodig of mogelijk is.” Bram: “Soms 
door een overheid erop attent te maken 
dat bepaalde afspraken niet zijn nageko-
men. Soms ook door contact op te nemen 
met NCG, IMG of SNN. Het simpelste is te 
vragen of ze binnen een bepaalde termijn 
contact willen opnemen met de bewoner om 
hen te informeren en duidelijkheid te geven. 
Soms schuiven we ook aan tafel bij verster-
kingsdossiers waar het helemaal is vastge-
lopen, als een soort bemiddeling en om het 
proces weer op gang te brengen. Omdat we 
hier in Loppersum zitten is dat fysiek ook 
een stuk makkelijker.”

Zie je ook verbeteringen? Wat levert het op?
Nick: “Ik werk hier al sinds 2017. Het is 
vaak een herhaling van zetten: de verster-
king schiet niet op, schade wordt alleen 
cosmetisch hersteld. Maar gelukkig zien we 
ook lichtpuntjes. Als er een casus binnen-

komt dan is het ook belangrijk om te kijken 
wat de instanties er van leren. Dan zie je 
wel wat verbeteringen, maar het grote plaat-
je van de versterking is nog steeds dat het 
maar voortduurt.”
Jos: “Het effect zie je niet altijd direct. Dat 
het morgen nog niet geregeld is, is ook voor 
ons frustrerend. Wij zeggen het, iedereen 
zegt het, doe het dan gewoon. Het afgeven 
van signalen in onze rapportages draagt in 
ieder geval bij aan het centraal zetten van 
het perspectief van de bewoner. Er is bij-
voorbeeld ook meer aandacht gekomen voor 
goede communicatie. Je kunt er somber 
van worden, maar wij blijven het zeggen, wij 
blijven er aandacht voor vragen.

Naar de toekomst toe?
Jos: Nu we ook vanuit Groningen werken ho-
pen we steeds verder invulling te geven aan 
onze rol in het bevingsgebied. We hebben 
vaste overlegmomenten met onze contact-
personen bij NCG en IMG, met Stut-en-Steun, 
met de commissie bijzondere situaties, 
met de inwonerondersteuners. De rollen 
veranderen in de loop der tijd, dat vraagt 
om afstemming tussen ons en hen. Ons 
kantoor is in Loppersum, maar we denken 
ook na over andere manieren om in contact 
te komen met bewoners. We proberen zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij bewonersavonden. 
Als mensen een gesprek willen hoeft dat niet 
per se in Loppersum, we kunnen ook naar 
iemand toe komen. Leidend is: wat kunnen 
we betekenen voor inwoners die vastlopen in 
de relatie burger - overheid.”

Een deel van het team voor de Oude Pastorie in Loppersum
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Voorman Hans Biesheuvel over bevingsgebied: 

“Ondernemers moeten 
weer perspectief krijgen”
“Ondernemers moeten weer perspectief krijgen. Gebrek aan perspectief werkt 
beklemmend. Voor iedereen.” Volgens Hans Biesheuvel, voorman van Ondernemend 
Nederland (ONL), is er veel te laat en te weinig aandacht gekomen voor MKB’ers 
in het aardbevingsgebied. Als oprichter en voorman van ONL beschouwt hij het 
welhaast als een roeping om daar verandering in te brengen. ONL zet zich voor en 
achter de schermen in om partijen om de tafel te krijgen en naar elkaar te laten 
luisteren. Ook met zijn podcast heeft hij een instrument gevonden om aandacht voor 
Groningen te vragen. Hij heeft inmiddels al acht ‘Groningen Tapes’ geproduceerd. 

Als eigenaar van enkele grote bedrijven 
bouwde Hans Biesheuvel in de loop der jaren 
een groot netwerk op. Na de verkoop van zijn 
bedrijven, stortte hij zich op investeringen en 
commissariaten. Zijn netwerk zette hij in om, 
samen met medeoprichter Mirjam Bink, een 
frisse organisatie in het leven te roepen die 
“de stem van ondernemers wil laten horen.” 
Inmiddels zijn heel wat ondernemers en 
brancheverenigingen aangeschoven bij ONL. 

Hans Biesheuvel vraagt – met de andere 
vrijwilligers van ONL – thematisch aandacht 
voor onderwerpen die ondernemers uit het 
hele land en in elke branche bezighouden. 
Hij gebruikt daarvoor onder meer het medium 
podcast. In een jaar tijd zijn ruim 200 ‘uitzen-
dingen’ gemaakt. De aardbevingsproblema-
tiek, die een grote wissel trekt op het leven 
van veel ondernemers, heeft de bijzondere 
aandacht van ONL. Veel reacties krijgt hij dan 
ook op de inmiddels acht ‘Groningen Tapes’. 

Kapitaal
Want, in de loop van ruim 10 jaar na de aard-
beving in Huizinge is ook ONL wel duidelijk 
geworden dat veel ondernemers er onderdoor 
zijn gegaan of dreigen te gaan. Soms omdat 
de waarde van hun onroerend goed daal-
de, soms omdat de mestkelders zijn gaan 
lekken, of omdat de onderneming onverkoop-
baar is geworden of omdat de opbrengst van 
verkoop niet eens meer toereikend is om van 
een welverdiend pensioen te genieten. “On-
dernemers zijn afhankelijk van het kapitaal 
dat in hun onderneming zit. Of het nu gaat 
om het bedrijf draaiend te houden of uit te 
breiden, om de relatie met banken aan te 
houden of om hun eigen toekomst. Als dat 
kapitaal verdampt door schuld van buitenaf, 
dan moet dat worden gecompenseerd.” 

“Wij bieden een luisterend oor aan alle 
ondernemers. Maar dat niet alleen: wij 
doen er ook wat mee. We brengen mensen 

en problemen bij elkaar en we werken aan 
oplossingen. Dat is onze kracht.” Hij noemt 
het voorbeeld van Oud-Beijerland waar 
de overheden tegelijkertijd de brug en de 
tunnel naar ‘het vasteland’ wilden afsluiten 
voor groot onderhoud. “Dat onderhoud was 
natuurlijk noodzakelijk. Maar de aanpak 
deugde even niet. Daar zijn we oplossend 
ingesprongen.” Dezelfde aanpak kiest ONL 
voor de aardbevingsproblematiek. “Het 
klopt van geen kant, wat ondernemers hier 
wordt aangedaan en overkomt. Wij proberen 
daarom op alle mogelijke manieren politiek 
en ondernemers bij elkaar te brengen. Of 
het nu gaat om schade of versterking, om 
waardedaling of om de bureaucratie die 
oplossingen in de weg staat: wij duiken erin 

en werken aan perspectief. We praten met 
ondernemers en met bestuurders en ambte-
naren in alle geledingen.”

Oplossen
Uit de verhalen van zes ondernemers uit 
de podcasts haalt Biesheuvel prangende 
gemeenschappelijke factoren: “Het wantrou-
wen is groot geworden, de bureaucratie is 
stuitend, de houding van de banken verdient 
geen schoonheidsprijs, iedereen kruipt ach-
ter elkaar weg, niemand heeft mandaat. Het 
hele systeem is gebaseerd op wantrouwen. 
Dat maakt alles heel stroperig.” 
“Wat wij doen is partijen samen om de tafel 
zetten of de problemen neerleggen waar ze 
opgelost moeten worden. We eisen toe-
zeggingen en zien erop toe dat die worden 
nagekomen.”
Logisch dus, dat na de ondernemers René 
Paas (CdK) en Hans Vijlbrief (staatssecreta-
ris) aan bod kwamen in de podcasts. 
Hans Biesheuvel hoopt voor de onderne-
mers in aardbevingsland hetzelfde succes te 
boeken als voor de ondernemers in ban-
kenland, toen ze gedupeerd werden door de 
derivatenhandel. De ONL-voorman organi-
seerde vorige maand nog een werkbezoek 
waar een groep Groninger ondernemers uit 
het MKB met staatssecretaris Hans Vijlbrief 
om tafel zat. Hij hoopt dat de ondernemers 
in het aardbevingsgebied na jaren weer 
perspectief krijgen. 

De successen van ONL en diverse belang-
wekkende onderzoeksrapporten, zijn voor 
iedereen terug te lezen op de website. Ook 
de Groningen Tapes zijn daar te beluisteren: 
www.onl.nl.

25 jarig jubileum particulier museum voor ‘realisten’

(Toch) perspectief voor museum Møhlmann Appingedam
“25-jaar Museum Møhlmann wordt groots gevierd,” had boven dit artikel kunnen 
staan. Maar anderhalf jaar geleden kopte Rob nog op z’n website: “Museum Møhl-
mann staat op omvallen (en de entree op instorten).” In de situatie van de entree 
is (nog) niks veranderd. In het perspectief wel. Rob kijkt met vertrouwen vooruit 
op het jubileumjaar van dit unieke, niet gesubsidieerde museum voor realistische 
kunst, gevestigd in Appingedam.

De kunstschilder Rob Møhlmann had vanaf 
de jaren ’80 in Amsterdam al behoorlijk 
naam gemaakt en door jarenlange verbou-
wingen in zijn latere woonplaatsen Hoorn 
en Venhuizen heel wat bouwinzicht ver-
worven. In 2007 waagden Rob Møhlmann 
en zijn overleden ‘muze’ Laura met hun in 
1998 opgerichte museum de sprong van 
Noord-Holland naar de monumentale boer-
derij aan de rand van Appingedam. Een 
drastische restauratie volgde, waarbij de 
boerderij van de ondergang werd gered en 
werd omgetoverd tot een zeer ruim opgezet 
museum en expositieruimte. 

Deuk in vertrouwen
“En dan komt hier bij een schademelding 
zo’n inspecteur namens het IMG die de 
constructieve schade even kwalificeert 
als ‘langdurig achterstallig onderhoud.’ Ik 
zal niet zeggen wat ik toen dacht. Maar je 
voelt je opeens neergezet als crimineel, als 
oplichter of graaier, die even misbruik wil 
maken van de aardbevingsproblematiek.”
Als eigenaar kent Rob, zeker na de grondi-
ge restauratie, het hele pand in Appinge-
dam door en door. “Ik zie elke verandering 
die er optreedt. En de oorzaak is meestal 
direct aan te wijzen. Zo’n opmerking van 

een ‘deskundige’ snijdt dan door je ziel.”

“Mijn vertrouwen in onze overheid en de in-
stanties kreeg een behoorlijke deuk. Ik heb 
sindsdien ook een tijd lang geen schade-
meldingen meer gedaan. Leek me zinloos.”

Overigens is zijn vertrouwen momenteel 
weer terug, meldt de museumhouder. “De 
NCG heeft het hele gebouw doorgelicht. De 
plannen liggen nu bij de gemeente. En als 
alle vergunningen voor dit rijksmonument 
rondkomen, kunnen de uitvoeringsplannen 
voor de versterking worden gemaakt. “In 
tegenstelling tot de inspecteurs van CVW en 
IMG mochten die van NCG wel de ladder op 
om de risico’s en de oorzaken van gebreken 
vast te stellen. Gelukkig worden de construc-
tieve delen in hun oordeel meegenomen. 

Naast de bedreiging door de gevolgen van 
de gaswinning, heeft het museum uiteraard 
ook te maken met de gevolgen van corona 
en met de stijgende energieprijzen. De 
grote ruimten van het museum en de uit-
lichting van de schilderijen vergen nogal wat 
energie. Rob Møhlmann startte daarom een 
actie onder zijn ruim 300 ‘vrienden’ om het 
museum op drie fronten te ondersteunen: 
plaatsing van 42 zonnepanelen, snoeiwerk 
aan de monumentale bomen rondom het 
museum en financiële ondersteuning voor 
het inlijsten van prentenverzamelingen. 
Voor wat de dreigende hoge gasrekening 
betreft (contract loopt in juni af) biedt de 
stichting Emmaplein twee jaar lang een 
steun in de rug om, zoals Rob het schrijft, 
‘de dreigende afgrond te overbruggen.’

“Dit jaar dus 
ondanks 
alles een 
grootse 
jubileum-
viering. Na de 
winterstop gaan we de eerste zondag in 
april weer open. Ik hoop dit jubileumjaar 
drie exposities te organiseren. De NCG en 
de gemeente heb ik gevraagd de verster-
king direct daarna te laten plaatsvinden.”
Vorig jaar stonden onder meer (kunstenaars)
handen en zijn geboortejaar 1956 centraal 
in de exposities. Deze keer heeft Møhlmann 
75 ‘realisten’ gevraagd om miniaturen voor 
de eerste expositie aan te leveren. 

Uiteraard zijn in 2023 de gebruikelijke 
Møhlmann-verzamelingen toegankelijk, zoals 
het Mankes Kabinet, de Grafiekzolder, de 
Canto Collectie en de Galerij der Meester-
handen. Verrassende vernieuwing is het 
natuurgetrouw nagebouwde atelier van de 
17e-eeuwse schilder Adriaen van Ostade 
waarin zelfs onderdelen van de galmluiken 
van de Lopster toren zijn verwerkt. Met 12 
toegewijde vrijwilligers kan Rob er nog een 
jaar tegenaan voordat de versterking begint. 

Met zijn jaarboek ‘de Onafhankelijke Realis-
ten’, een door Rob geproduceerd overzicht 
van (nieuwe) kunst van zijn collega’s uit 
het hele land, heeft het museum een vaste 
plaats in kunstminnend Nederland verwor-
ven. Dit jaar dus de 25e editie. 25 jaar par-
ticulier museum en uitgever zonder subsidie! 

Hans Biesheuvel: “Wij bieden een luisterend oor aan alle 
ondernemers” (foto René Oudshoorn)
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Kenmerken Vergnes Expertise
•  Wij komen op voor uw belangen
•  Vakkundige schadeopname
•  Onafhankelijk
•  Objectieve bouwkundige ingenieurs
•  Ruime ervaring met mijnbouwschades
  (o.a. gaswinningsschade)

Mijnbouwschade?

Laat u bijstaan!

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

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

                                                    U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen

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

Aangesloten bij 
de kamer van

EXPERTISE BV
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