10
NUMMER

FERUARI-MAART 2019 | UITGAVE VAN: GRONINGER BODEM BEWEGING

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

5
7
8

Nationaal Programma
Groningen

17
19

10 maart: Klimaatmars
in Amsterdam

Gemeenten en hun ‘Plan
van aanpak’ voor bewoners

23

Het …tigste gasdebat:
Kamerleden reageren

10 jaar GBB! Vereniging
van trotse mensen

Mensen vragen zich af:
“Hoe komen we hier uit?”

2

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

NUMMER 1 - 2019

Op dinsdag 12 maart van 9.00 uur - 11.00 uur inloopspreekuur
in het gemeentehuis van Appingedam (Wilhelminaweg 14 Appingedam)

Geheel onafhankelijk en kosteloos

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of bouwkundig versterken
als gevolg van de gaswinning in Groningen?
Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman is er voor u!
Postbus 19

Telefoon

E-mail

Website

9919 ZG Loppersum

088 - 223 44 55

info@onafhankelijkeraadsman.nl

www.onafhankelijkeraadsman.nl

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Onderweg naar Energie Neutraal
Landelijk wonen was de droom van Jaco Oosterwaal en zijn gezin. Hun oog viel op een boerderij
uit 1928 in Adorp. Bij de eerste bezichtiging
was het duidelijk dat het pand sterk verouderd
was maar daar konden Jaco en zijn vrouw wel
doorheen kijken. Na de tweede bezichtiging
met hun kinderen besloten ze tot de koop. Hun
droom werd werkelijkheid. Wat Jaco echter zorgen baarde was hoe krijg ik dit verwarmd, want
het gaskacheltje kon echt niet meer.
Zoektocht
Daarmee begon zijn zoektocht naar de verschillende mogelijkheden van duurzaam verwarmen.
Hij kwam in een wirwar van bedrijven terecht
met uiteenlopende adviezen en installaties. Een
totaalpakket voor de verwarming van de boerderij tegen een betaalbare prijs en uitgerekend
krijgen hoelang de terugverdientijd is. Dát was
zijn vraag maar hij kwam er niet uit. Jaco, met
een achtergrond als uitvoerder in de [scheeps-]
bouw besloot om samen met zijn architect
een plan te ontwikkelen om zelf zijn boerderij
energie neutraal te maken. Voor hun kinderen
en de aarde.
Onderweg naar energie neutraal
Het werd een stappenplan van meerdere jaren
en ze noemden het “Onderweg naar Energie
Neutraal”. Met adviezen van zijn architect ging
hij aan de slag. De verbouwing werd groots aangepakt. De boerderij moest natuurlijk geïsoleerd
worden. Er werd vloerverwarming aangelegd en
er werd besloten tot de aanschaf en installatie
van een warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen en een ventilatiesysteem. In 2017 ging
de boerderij van het gas af! Dit alles resulteer-

de in een comfortabele woning, een schat aan
informatie en bijna geen energie lasten.
Viridi Energie
Met de, in de jaren, opgedane kennis en
ervaring wilde Jaco iets doen. Hij besloot tot de
oprichting van Viridi Energie, groene energie.
In Maart 2018 was de oprichting van Viridi
Energie BV een feit. In Hans Geul vond hij
zijn rechterhand. Samen ontwikkelden zij een
systeem om de klant een goed basisadvies te
geven met een prijsindicatie van kosten en de
terugverdientijd.

Van het Gas af?
Wij regelen dat!
Wij adviseren u graag

Met projecten in Groningen, Haren, Hoogkerk,
Heerenveen, Drachten, Warffum, Winschoten
en Fochteloo bedienden zij hun klanten al naar
tevredenheid. De uitvoering van de projecten
houden Hans en Jaco persoonlijk nauwlettend
in de gaten. Ze zijn veelal op de projecten aanwezig. Momenteel hebben ze weer een project
in Warffum. Binnenkort gaan ze aan de slag in
Kolham en Sneek.
Zodra Jaco tijd heeft om in zijn boerderij een
badkamer te realiseren wil hij een warmte terugwin systeem voor douchewater inbouwen.
Provincialeweg 29, 9774 PA Adorp
T. 050-280 2060, info@viridi-energie.nl
www.viridi-energie.nl

WARMTEPOMPTECHNIEK

WARMTEPOMPTECHNIEK

Provincialeweg 29, 9774 PA Adorp
T. 050-280 2060, info@viridi-energie.nl
www.viridi-energie.nl
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Jongeren aan de Top, doe je mee?

Van de redactie
Tien jaar Groninger Bodem Beweging en minister Wiebes noemt dit “Het jaar van de uitvoering”.
Gaat dat lukken? De eerste deadlines voor opnames zijn al verstreken en de lopende projecten
lopen alweer vertraging op.
Sommige gemeenten hebben geprobeerd hun Plan van Aanpak voor de versterking van de woningen aan hun inwoners uit te leggen. Andere gemeenten zijn er mee bezig, of willen eerst nieuwe
garanties van de minister. Niemand begrijpt het meer. Is er geld? Rijden er busjes? Wanhoop,
leed en boosheid groeien nog steeds en worden zichtbaarder. Terwijl een deel van politiek Den
Haag alle succesvolle afspraken afvinkt op het lijstje (“Wat gaat het goed in Groningen!”) moet
minister Wiebes uit alle betrokken, falende instanties een crisisteam formeren. Maar het gaat prima, er is geen probleem. Duizenden huizen moeten worden versterkt. Het is de hoofdtaak van de
nieuwe NCG. De Nationaal Coördinator Groningen, die een sleutelrol speelt in het overleg met de
gemeenten. De NCG, die de opdrachten aan het Centrum Veilig Wonen moet doorgeven. De NCG,
die onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt en de bewoners niet vertegenwoordigt. De NCG, die voor deze krant geen tijd voor een interview ter beschikking had.

	Edith (12) regisseert musical: ‘Een
brief aan de NAM’

Fotografie
Bert Barelds (bareldsfilm.nl), Anton van der
Salm, Milieudefensie, Martin Ettema e.a.
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Loop de Klimaatmars op 10 maart

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

	Bronnen VanOns wil “sociale

FC Groningen Media BV
Detlev Coopman
Boumaboulevard 63, 9723 ZS Groningen
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SodM: “HRA-model voldoet niet”
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Scheuren in school en mensen

Na bijna een jaar van opstartproblemen gaat het tempo bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade TCMG een beetje omhoog. Zorgwekkend is, dat een kwart van de opnames tot een protest
leidt. De ruimhartigheid valt blijkbaar tegen. De af te handelen voorraad aan schades blijft nog
altijd enorm. Is het hopeloos? Nee! Er is een groeiend besef, dat de schadeafhandeling, de
versterking en de algehele leefbaarheid van de regio nauw samenhangen. Zie bijvoorbeeld de
brandbrief van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties aan de Tweede Kamer.
We kunnen het niet zonder elkaar. Het Nationaal Plan van Aanpak zou hier een mooie rol kunnen
hebben. Links en rechts groeien en bloeien in de regio voorzichtig initiatieven op van optimisten.
Samenwerking tussen buren, straten, dorpen. Voor een heel breed gebied. Niet alleen schadeherstel en versterking, ook duurzame energie, veiligheid, leefbaarheid. Taai, koppig, eigenzinnig. En
bijna onverwoestbaar. Kop d’r veur, Grunn.

Wagenborgen versterkt
De klap is gevallen
23

Framing en shaming
Het …tigste gasdebat

Druk
Hoekstra Krantendruk, Emmeloord

25	Iedereen wil een dorp met

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

	Had de overheid aardbevingen

Tien jaar GBB en de strijd is
nog lang niet gestreden

toekomst
Dit jaar bestaat de Groninger Bodem Beweging tien jaar. Helaas, want het betekent
dat de problemen waar de Groningers al
zo lang mee zitten, nog steeds niet zijn
opgelost. Maar die tien jaar laten ook iets
zien van de volhardendheid waarmee de
gedupeerden het gevecht aan gaan. Het
ledenaantal van de GBB groeit nog steeds
en nadert nu de 4.000. Zo'n 40 vrijwilligers
zetten zich in voor alle activiteiten van de
GBB: veel overleg, acties, juridische procedures, communicatie (leden, media, GBB
krant) en het vermalen van steeds nieuwe
informatie.

kunnen voorkomen?

een vuist maken!
Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!
Voor E10,- per kalenderjaar ben
je lid van de Groninger Bodem
Beweging. De nota wordt thuisgestuurd, bij voorkeur via e-mail.
Het lidmaatschap eindigt per
direct bij schriftelijke wederopzegging. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

www.groninger-bodem-beweging.nl

Het is niet voor niets geweest; er zijn vele successen door de GBB geboekt: het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de NAM, twee keer had de GBB succes met een beroep bij de Raad van State tegen gasbesluiten van oud-minister Kamp
waardoor de winning omlaag moest, vier keer organiseerde de GBB een fakkeltocht met
een steeds massaler deelnemersaantal, de laatste keer rond de 12.000, Stut en Steun
is opgericht ter ondersteuning van gedupeerden. En natuurlijk: de gaskraan gaat dicht
en de NAM trekt zich terug uit de schadeafhandeling en de versterking. Dat waren twee
van de speerpunten van de GBB. Nu moeten we het Rijk, dat de verantwoordelijkheid
overneemt, nog zover brengen het beter te doen dan de NAM. Op dit moment hebben we
daar groeiende twijfels over. De versterkingsoperatie verzandt momenteel in chaos. Het
is onduidelijk wie wat beslist: de minister, de regionale bestuurders, de NCG of toch nog
..... de NAM. De organisatie van de Nationaal Coördinator wordt uitgekleed. Wat ooit bedoeld was als een Nationale aanpak om de problemen in Groningen op te lossen, wordt
afgeserveerd. De reden: de versterking ging teveel geld kosten.
De computermodellen van de NAM bepalen welke huizen veilig zijn of niet. Inmiddels is
hard aangetoond - mede door onderzoek van de NCG zelf - dat deze methode niet klopt.
Onveilige huizen worden ten onrechte veilig verklaard. Toch zet de minister dit door. Onbegrijpelijk. De GBB tracht met een WOB-verzoek de onderste steen boven te krijgen.En
dan hebben we nog het Nationaal Programma Groningen. Geld om een betere toekomst
voor Groningen te verwezenlijken. De minister weet wel raad met dit geld: de bulk van
dit geld ‘mogen’ gemeenten gebruiken om de versterkingsplannen te pimpen voor
leefbaarder wijken en dorpen. Dit laatste is natuurlijk niet verkeerd en ook nodig om de
versterking maatschappelijk acceptabel te maken. Maar moet de versterkingsoperatie
nu echt ten koste gaan van de toekomst van Groningen? Wanneer komt het Rijk nu
eens echt met geld over de brug?
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt juni 2019
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www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!

Méér dan een bouwmarkt!

“Wij staan voor je klaar,

met onze ser vices en passend advies.”

1e dag gratis!

Bijvoorbeeld met onze

machine-uitleenservice
Veel dingen heb je maar zelden nodig. Dan schaf je
ze natuurlijk niet gelijk aan. Daarom kun je professionele gereedschappen en machines gewoon een
dagje lenen bij BAUHAUS. Wel zo handig! Heb je het
langer nodig dan 1 dag? Dan wordt een kleine vergoeding gevraagd. In de bouwmaterialen drive-in kun
je terecht voor meer informatie over deze service.
www.bauhaus-nl.com/machineuitleenservice

Openingstijden:
maandag - vrijdag: 07.00 - 21.00 uur
zaterdag:
08.00 - 18.00 uur
zondag:
12.00 - 17.00 uur

1e dag grat

is!

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen
www.bauhaus-nl.com
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Het jaar 2018 van de GBB
X
1000

Acties

M A S S A L E FA K K E LT O C H T

12.000 MENSEN LOPEN
M E E M E T O N Z E FA K K E LTOCHT
AARDBEVINGSOEFENING
VEILIGHEIDSREGIO

DE ONVEILIGHEIDSREGIO
(OVR), EEN GROEP BESTAANDE
UIT VEEL GBB’ERS, HELPT
DE OVERHEDEN EEN HANDJE

X

K L I M A AT K A M P C O D E R O O D

KAMPEMENT TANKENPARK FARMSUM
3 X AANWEZIG BIJ MANIFESTATIES
2 X KEER MET VOLLE BUS
LEDEN NA AR KAMERDEBAT
IN DEN HAAG
2 LEDEN VOOR LEDEN
BIJEENKOMSTEN

Aardbevingen
8 JANUARI - ZWARE
A A R D B E V I N G I N Z E E R I J P,

MAGNITUDE 3,4

96 MINDER ZWARE
A ARDBEVINGEN

(<3 OP DE SCHAAL VAN RICHTER)

Politieke
gebeurtenissen

Overleggen en
bijeenkomsten

• NIEUW SCHADEPROTOCOL
• STOPZETTEN GASWINNING
PER 2030
• MIJNRAAD ADVIES
OVER VERSTERKING
• ADVIES SODM OVER
VEILG NIVEAU GASWINNING 12 MILJARD KUUB

TIJDELIJKE COMMISSIE
MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN

• GASWINNINGSBESLUIT
• PL AN VAN AANPAK
VERSTERKING NCG

10 ACTIEGROEPEN
7 TAFELS OVER:

VERSTERKING, LEEFBAARHEID, GOVERNANCE,
AGRARISCHE BEDRIJVEN,
NATIONA AL PROGRAMMA
GRONINGEN, SCHADEFONDS,
SCHADEPROTOCOL

Interne
vergaderingen

• NATIONAAL PROG R A M M A GRONINGEN
• NIEUW SCHADELOKET

ALS CODE ROOD, MILIEUDEFENSIE EN STOP ZOUTWINNING

CA. 4 5 0 UUR AAN EXTERNE OVERLEGGEN

OFTEWEL BIJNA 3 MAANDEN

42 BESTUURSVERGADERINGEN
6 KL ANKBORDGROEP VER GADERINGEN
1 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Juridisch

1 WOB VERZOEK

INZAGE IN DOCUMENTEN EN
E-MAILVERKEER TUSSEN EZK,
NAM EN I.V.M. HRA-METHODIEK
VAN DE NAM

1 BEROEP TEGEN GASWINNINGBESLUIT
1 STRAFPROCES TEGEN NAM

1 KLACHT INGEDIEND BIJ
POLITIE

TEGEN HUN OPTREDEN
TIJDENS ACTIE CODE ROOD

1 ZIENSWIJZE EN
BEROEP TEGEN INSTEMM I N G S BESLUIT GASWINNING
GRONINGEN

Informatievoorziening
3 GBB-KRANTEN
VELE INTERVIEWS

MET TELEVISIE, KRANT
OF RADIO

89 WEBSITEBERICHTEN

757 TWEETS
1 1 6 FA C E B O O K B E R I C H T E N
12 NIEUWSBRIEVEN
38 PLUIS CARTOONS
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10 jaar GBB!

Vereniging van trotse mensen
Het is 6 november 2019 tien jaar geleden dat de Groninger Bodem Beweging
werd opgericht. In de volgende GBBkrant zal uitgebreid worden stilgestaan
bij 10 jaar GBB. In de krant die nu voor
je ligt, alvast een voorproefje.
Ook als je nog geen lid bent, heb je vast wel
eens van de Groninger Bodem Beweging,
oftewel de GBB, gehoord. Wellicht ben je op
de een of andere manier wél getroffen door
de gaswinning en ligt je dossier nog open
en in de wachtstand. Of je bent gecompenseerd en is je dossier gesloten. Het kan zijn
dat de gevolgen van de gaswinning tot nu
toe zelfs aan jouw huis voorbij zijn gegaan.
Je kent in je eigen omgeving ongetwijfeld
mensen die te maken hebben met de
gevolgen van die gaswinning. Mensen die
veroordeeld zijn om te blijven wonen in een
onverkoopbaar huis. Of mensen die gekweld
worden door een voortdurend gevoel van
onveiligheid, of die daadwerkelijk niet veilig
meer wonen. Wel eens gehoord van wanhopige mensen waarbij de schades keer op
keer weer terugkeren, of die gebukt gaan
onder gekmakende wachttijden om alles
weer gerepareerd te krijgen? Zoveel misère!
Je kent ze vast wel; die buur, kennis of
familielid die, luid of stil, zichtbaar emotioneel geraakt is over wat hem, of haar, of het
gezin allemaal is overkomen.

om minister Wiebes te dwingen om écht rekening te gaan houden met de veiligheid van
ons Groningers. En zo er zijn nog veel meer
zaken die wij voor en achter de schermen
ondernemen om de Groninger gedupeerden
– en dat zijn we feitelijk allemaal - te dienen.
En zoals je weet, maakt ‘omvang’ best uit.
Met zo’n 4000 leden zijn we de grootste
vereniging van Groningen. En we weten dat
we vele sympathisanten hebben. Niet voor
niets liepen vorig jaar januari bijna 12.000
betogers mee met de door ons georganiseerde fakkeloptocht in de stad Groningen.
Misschien dat jij daar ook liep..? Daarom
een oproep aan alle sympathisanten van de
GBB: word lid van onze vereniging. Je kunt
daarmee voor slechts 10 euro per jaar (nog
geen euro per maand….) de GBB en jezelf
een nog krachtiger stem geven. Alle individuele leden tezamen maken de vuist groter
en krachtiger naar die partijen die een ware
bedreiging vormen voor het voortbestaan
van Groningen.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat in ons
10-jarig jubileumlogo die krachtige vuist
prijkt. Help je buur, kennis of familie. Help
jezelf! Help ons. Word lid van de GBB!
Alvast bedankt.
Derwin Schorren (Vicevoorzitter GBB)

Het kan zijn dat de toestand waarin Groninger verkeert in het gasdossier jou zélf raakt,
zonder dat je direct last hebt van de gevolgen van die gaswinning. Dat je geïrriteerd
- of zelfs mateloos boos – bent over de wijze
waarop een bedrijf als NAM (Shell), maar
ook jouw eigen overheid met dit gebied en
haar bewoners omgaat.
Weet dan dat de GBB de Groningers de
laatste 10 jaar met raad en daad heeft bijgestaan en dat de GBB-organisatie genoeg
(alternatieve) energie heeft om dat nog eens
een decennium te doen. GBB-oprichter en
voorzitter Jelle van der Knoop wist in 2009
al - dus ver voor de beving van Huizinge!
- dat dit een strijd van de lange adem zou
worden. Een strijd die op vele fronten moet
worden gevoerd. Want de belangen, en dus
de tegenwerkingen, van een multinational
als Shell en onze Hollandse overheid, zijn
enorm. Maar wij zijn de trotse, vastberaden
bewoners van het Groningerland; ons thuis!
En wij accepteren niet dat wij, vanwege het
commercieel belang van een multinational,
óf door het wanbeleid van de overheid, over
de kling worden gejaagd.
Hiernaast zie je een ´infographic’, oftewel een overzicht van wat de GBB zoal
teweeg bracht, organiseerde, steunde en bereikt heeft in 2018. Onze druk, onze inhoudelijke kennis en onze ervaring heeft ervoor
gezorgd dat minister Wiebes niet anders
kon dan te stellen dat hij de gaswinning zo
snel mogelijk moet stoppen (nog niet snel
genoeg volgens ons!). Door onze inzet is
bijvoorbeeld een schadeprotocol meer in
dienst komen te staan van de gedupeerde
bewoners. En aan allerlei overlegtafels liet
en laat de GBB steeds weer de stem van de
bewoner ferm doorklinken, terwijl de GBB tegelijkertijd via de rechter de NAM strafrechtelijk laat vervolgen en ondertussen poogt

Vernieuwde website
Kijk ook op onze geheel vernieuwde
website voor actuele informatie!
www.groninger-bodem-beweging.nl
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Complete 360 graden opname

Voordelen opname 360 expertise:

Wij zijn het enige expertisebureau dat beschikt over een
innovatieve 360 graden HD camera en een compleet concept
waarmee wij een volledige snelle opname van uw pand in 360
graden kunnen maken. De hoge resolutie beelden worden
vastgelegd in een digitale omgeving (vergelijkbaar met Google
streetview) die ook voor u toegankelijk is.

• Nulmeting

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
voor advies en vragen.

• Complete rapportage

• Duidelijke schadevastlegging
• Snelle opname
• Hele opname toegankelijk

• Hoge resolutie / 500 megapixel
• Externe opslag

Lorentzpark 5 | 9351 VJ Leek (Gr.)
www.360expertise.nl

info@360expertise.nl

0594-767004

Het Erfgoedloket Groningen is het centrale informatie- en steunpunt voor bewoners
en eigenaren van monumentale panden.
U vindt bij ons informatie over onderhoud en restauratie, regelgeving en procedures,
financiering en subsidies. Maar natuurlijk ook over verduurzaming, schadeherstel en versterking.
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!
Erfgoedloket Groningen
Hoge der A 5
9712 AC groningen
T. 050 - 313 27 09
info@erfgoedloketgroningen.nl
www.erfgoedloketgroningen.nl

VERHUISBEDRIJF

OMA

AARDBEVINGSSCHADE?
24 UURSERVICE,
MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG
0596 630420
OF 06 5555 0647

INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL
LAAT HET MEENEMEN IN
UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT
VERGOEDT!
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De Vries en Van Poelgeest:

"Wij zijn klaar, nu jullie"
Minister Kamp begon er mee, Hans Alders riep het en minister Wiebes ook: Er komen bakken met geld naar Groningen om de leefbaarheid van de regio te vergroten en
de economie een impuls te geven. Het getal is al een tijdje bekend: er is een startkapitaal van €1,15 miljard, voor een periode van 10 jaar.
nen uit te voeren. Dit krijgen ze niet vooraf,
daarvoor moeten plannen eerst voldoen
aan bepaalde criteria,” benadrukt Van Poelgeest. “Het kan een plan van de gemeente
zelf zijn, maar ook van inwoners.”

Studenten overhandigen ideeën voor het Nationaal Programma Groningen aan de kwartiermakers
Maarten van Poelgeest (links) en Frank de Vries (rechts).

Er wordt een Nationaal Programma Groningen (NPG) opgesteld om dit geld zo goed
mogelijk te besteden. Frank de Vries en
Maarten van Poelgeest (zie kader) hebben als kwartiermakers de opdracht om
hiermee aan de slag te gaan. Zij moetende
afspraken over het Nationaal Programma
Groningen, die bestuurders begin oktober
2018 gemaakt hebben, verder uitwerken.
Die afspraken gaan bijvoorbeeld over de
financiën, de organisatie, de doelen en
criteria voor aanvragen van bijdragen. Voor
de organisatie van het Nationaal Programma Groningen wordt in maart een directeur
aangesteld. Het werk van Van Poelgeest en
De Vries zit er dan op.
Het Nationaal Programma Groningen is een
uitnodiging voor Groningen om zelf de regie
te nemen. Zo staat het in de aankondiging.

Maar hoe werkt dat? Van Poelgeest: “Het
Nationaal Programma Groningen gaat over
lokale en regionale initiatieven, van klein
tot groot, die bijdragen aan de toekomst
van Groningen. Voor die toekomst wordt
samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties een toekomstbeeld opgesteld. Met vragen zoals: Hoe
ziet u Groningen in 2040? Wat vindt u
belangrijke thema’s?” “We willen niet alles
vooraf vastleggen. Er moet ook ruimte blijven voor kleine projecten van de inwoners
of ondernemers en nieuwe initiatieven,”
vult Frank de Vries aan.

“Door het nieuw te vormen bestuur van het
Nationaal Programma Groningen wordt vanaf maart gekeken of plannen voldoen aan
de drie inhoudelijke sporen van het programma. Dit zijn “kracht en trots, gericht
op de leefbaarheid,” “natuur, energie en
klimaat” en “economie en arbeidsmarkt.”
Zo kan een gemeente geld inzetten om
bijvoorbeeld een plan over gasloos bouwen
over de drempel te helpen. Een plan dat
zonder een bijdrage uit Nationaal Programma Groningen niet gerealiseerd zou
worden. Gemeenten moeten daarbij ook
duidelijk aangeven welke ruimte inwoners
krijgen. En natuurlijk moeten ze dat richting
inwoners en gemeenteraad verantwoorden.
Het kan geen kwestie zijn van gauw een
plan indienen en snel geld binnenslepen.”
Gemeenten kunnen zelf ook bijdragen (cofinanciering) aan de ingediende plannen.
Is er gevaar dat rijke gemeenten dan rijker
worden en armlastige gemeenten de boot

missen? “Het is mooi wanneer het geld
van het Nationaal Programma Groningen
ook investeringen van anderen op gang
brengt. Het is voor gemeenten geen eis
dat ze een financiële bijdrage leveren, zij
beslissen zelf of ze ook geld voor projecten beschikbaar stellen. Met een beetje
geld kunnen ze een groot project verder
helpen.”Het lijkt veel, €1,15 miljard, maar
er zijn ook al berichten in de media, die
erop duiden dat het geld al uitgegeven is
aan nieuwbouw, de zorg en/of landbouw.
“Wij hebben daar kennis van genomen,”
glimlacht de Vries. “Wij gaan niet over
zulke plannen. Die worden niet uit het
Nationaal Programma Groningen gefinancierd. Wij zijn druk bezig met het uitwerken
van de procedures en de spelregels van
het programma. Wij zetten de structuur op,
zodat de nieuwe directeur in maart uit de
startblokken kan. Rijk en regio gaan samen
beslissen, waar het geld heen gaat. Ook
komt er een voorstel om met de regio aan
de slag te gaan met het toekomstbeeld
van Groningen in 2040. Het geld hoeft niet
in één keer op. Er is ruimte voor lokale gemeenschappen en gemeenten om plannen
uit te voeren in nauw samenspel met de
initiatiefnemers,” aldus de Vries.

Frank de Vries

Er zijn natuurlijk verschillen in wat het Rijk,
de provincie, de gemeenten en de inwoners
zelf willen. Hoe komt het geld op de juiste
plaats? “Voor de lokale plannen krijgen
gemeenten financiële middelen om plan-

Maarten van Poelgeest

Nationaal Programma Groningen:

Belangrijke rol voor inwoners zelf
Veel mensen (en vooral: organisaties)
hebben de afgelopen tijd meegedacht
over de drie hoofdlijnen voor het Nationaal
Programma Groningen (NPG): energietransitie; welzijn, woon- en leefomgeving;
economie en arbeidsmarkt. Uiteraard
spelen daar onderwerpen doorheen als het
behoud van unieke kenmerken van Groningen, volksgezondheid, natuur, klimaat, etc.
De kwartiermakers (zie kader) kregen de
opdracht: werk het startdocument uit dat de
tien aardbevingsgemeenten, provincie en Rijk
hebben opgesteld. Maak een programma
waarin de hele regio (inwoners, organisaties
en besturen) samenwerkt aan de toekomst
van Groningen in 2040! Voor de toekomstplannen die de regio zelf maakt, heeft het Rijk een
startkapitaal van € 1,15 miljard beschikbaar
gesteld. Tenminste: als de regio ook zelf investeert! Van Poelgeest en De Vries zijn – ondersteund door enkele ambtenaren – begonnen
met de hoofdlijnen in kaart te brengen. Hoe
gaan we te werk? Welke onderwerpen vinden
de inwoners, organisaties, bedrijven en bestuurders belangrijk? Volgens welke spelregels
moet straks het geld worden verdeeld? Het
betekende dus niet dat de heren en hun organisatie zelf plannen voor Groningen moesten
gaan maken. Maar wel dat ze de hele regio

moesten mobiliseren om met plannen en
ideeën te komen. Dat proces, de eerste fase
van het NPG, is nu grotendeels achter de rug.
Op 11 maart kan door alle betrokken partijen
een overeenkomst getekend worden, waarmee
de regio verder kan. De regio moet daarna zelf
aan de slag.
In de tweede fase is de uitwerking van de
onderwerpen aan de orde en de verdeling van
het geld. Voor die verdeling hebben De Vries
en Van Poelgeest ook spelregels opgesteld: de
plannen moeten van onderop komen; gemeenten moeten ook zelf bereid zijn te investeren;
het moet gaan om projecten die niet of moeilijk op andere wijze te financieren zijn. Voor
projecten die ‘overstijgend’ zijn, wordt een
deel van het budget achter de hand gehouden. Een ander deel wordt gereserveerd om
tussentijdse wijzigingen te kunnen aanbrengen
in lopende plannen. Gemeenten worden dus
geacht inwoners van hun dorpen te stimuleren
zelf aan de slag te gaan en hen te ondersteunen bij het uitwerken van ideeën tot plannen.
De tweede fase wordt verder uitgewerkt met
een uitvoerende organisatie onder een directie
en een bestuur, samengesteld uit inwoners
van Groningen (3), bestuurders van de
vijf gemeenten, provinciale bestuurders (2) en
vertegenwoordigers van het Rijk (2).

Wist je dat...

Aardbevingsbestendig bouwen niet betekent
dat je huis blijft staan
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Gemeenten en hun ‘Plan van aanpak’ voor bewoners
Welke panden moeten worden versterkt? Welke niet? Van veel panden gaat de
versterking gewoon door, zoals die was afgesproken. Van sommige moeten versterkingsadviezen opnieuw worden doorgerekend. Andere panden moeten opnieuw
worden onderzocht. En een groot aantal is nog nooit onderzocht en komt dit jaar
volgens nieuwe plannen-van-aanpak aan de beurt.
De versterkingsopnamen die vanaf heden
in gang worden gezet, zijn er op gericht zo
snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen
of panden nu wel of niet versterkt moeten
worden en op welke wijze. Voorlopig blijft
de uitkomst voor veel mensen dus nog een
vraagteken.
Afgehandeld
Voor sommige panden bestaan al kant en
klare (getekende) versterkingsplannen. De
meeste daarvan worden de komende tijd
gewoon uitgevoerd, zoals met de eigenaren
is afgesproken. Verder zijn er panden waarvoor al een versterkingsadvies is opgesteld,
maar waarvoor herberekening plaatsvindt
volgens herziene bouwnormen. Daarnaast
is er een groep eigenaren die nog de keuze
krijgen of ze hun woning wel of niet willen
laten versterken. Bij al deze panden (samen
in totaal zo’n 4700) gaat het vooral om woningen waarvoor de NCG in 2017 en 2018
de versterkingsadviezen van CVW heeft
ontvangen. Binnen deze groepen vallen ook
de woningen van de projecten ‘Heft in Eigen
Hand’ en ‘Eigen Initiatief.’ Heft in Eigen
hand bestaat uit de eerste serie van 50
woningen waarvan de eigenaren in 2016, bij
wijze van proef, zelf de regie over de versterking in handen kregen. Als vervolg daarop
kregen in 2017 opnieuw 200 eigenaren

het heft in eigen hand, maar toen onder de
naam ‘Eigen Initiatief.’
Verhoogd, licht of normaal
Grote aantallen gebouwen (woningen en
publieksgebouwen) moeten echter opnieuw
worden beoordeeld of nog worden onderzocht. De NCG heeft daarvan per gemeente/dorp lijsten opgesteld waarin prioriteit
is aangebracht op basis van de risico’s die
gebouwen waarschijnlijk lopen. In totaal
betreft het voorlopig in alle 6 gemeenten
samen 11.671 panden die een verhoogd of
licht risico lopen bij aardbevingen. Sommige
gemeenten hebben de afgelopen maanden
die aantallen (Plan van Aanpak Versterking
2019) gepresenteerd aan hun inwoners.
Mensen waren daartoe uitgenodigd met brieven waarin hun woning werd aangeduid met
een ‘verhoogd’, ‘licht’ of ’normaal’ risicoprofiel. Andere gemeenten zijn hiermee bezig,
of zijn hier nog niet aan toe. Het onderzoek
van de panden bestaat uit een opname en
een beoordeling. Dit jaar en begin volgend
jaar zullen alle panden worden ‘opgenomen’,
zoals dat heet. En de meeste worden dit
jaar ook nog beoordeeld. De versterkingspunten van de NCG gaan daarmee aan de
slag en beginnen met de ‘opnames’ bij
panden die naar inschatting een ‘verhoogd
risicoprofiel’ hebben. Daarna beginnen de

opnames van panden die naar inschatting
een licht risico lopen. Pas na opname en
beoordeling kunnen versterkingsplannen
worden uitgevoerd. Mensen die denken dat
hun woning verhoogd risico loopt, kunnen in
bepaalde gevallen op basis van versnelde
opname voorrang krijgen. De verwachting is
dat het aantal te versterken panden lager
zal zijn, omdat in de loop van de tijd de
risico’s op bevingen af zal nemen. Inventari-

satie bij de zes gemeentes leert, dat er veel
overleg is met de NCG over de versterking.
De NCG blijkt hier een sleutelrol te vervullen. Hij moet de opdrachten voor opname en
opdrachten voor de aannemers aan het CVW
geven. Hiervoor lijkt er ruggespraak met
het ministerie van EZK nodig. Gemeenten
lijken de resultaten hiervan af te wachten.
We hebben geprobeerd commentaar van de
NCG te krijgen, echter zonder resultaat.

Stand van zaken versterkingsoperatie
De versterkingsoperatie is inmiddels al jaren aan de gang. Tot en met het derde kwartaal
2018 zijn in totaal 428 adressen versterkt tot de norm NPR 9998. En er zijn tot en
met het derde kwartaal 2018 in totaal 9.904 adressen geïnspecteerd. De nieuwe
versterkingsoperatie volgens het Plan van Aanpak van 13 november 2018 omvat in totaal
11.671 panden, oftewel 15.710 adressen. Uitgangspunt is dat elk pand een opname
krijgt (vroeger heette dat: een inspectie), en dat daarna met een versterkingsadvies
bepaald wordt of en hoe het huis versterkt wordt. In die aantallen zijn ook de panden
opgenomen die al eerder zijn onderzocht of waarvoor al een versterkingsadvies bestaat.

Wat is het ‘HRA-model’
Over het zogenaamde HRA-model bestaat veel onduidelijkheid. Wat houdt dit
‘model’ eigenlijk in en waarom wordt er toch mee gewerkt?
HRA staat voor Hazard and Risk Assessment, een analyse van kansen op en
risico’s bij gebeurtenissen. De NAM moet
onderzoek doen naar de risico’s rond de
gaswinning. Het onderzoeksprogramma
omvat onder meer de samenstelling
van de ondergrond, het drukverschil in
het gasveld, opbouw van ondergrondse
spanningen, etc. De risico’s op rampen
wordt geïnventariseerd, evenals de kans
daarop. Vervolgens worden de gevolgen
van deze risico’s bekeken. Wat is bijvoorbeeld de kans, dat er doden vallen bij een
aardbeving. Dat hangt weer af van een
aantal factoren: de zwaarte van de beving,
de plek van de beving, de sterkte van een
gebouw etc. Dit is een ingewikkeld geheel,
met veel aannames, onzekerheden, schattingen en kansberekening. De aannames
worden door de NAM in het model gestopt,
met getallen, die van de NAM komen. Een
deel van de aannames en de getallen
(over de gasdruk) zijn niet openbaar en
dus niet te controleren, zelfs niet door het
SodM. TNO is er tot nu toe niet in geslaagd een (werkend) nagebouwd HRA te
produceren, juist vanwege het gebrek aan
inzicht in de aannames. Omdat er kansen
opgeteld worden bij kansen, verschillen de
Mijnraad en het SodM over het eindresultaat. De Mijnraad vindt het voldoende om
alle kansen bij elkaar op te tellen. SodM
wil de onzekerheid, die bij elke kans hoort,
graag meetellen om meer zekerheid te
houden.

Database
Voor de HRA-rapportage gebruikt NAM een
‘schadedatabase’. Daarin zijn de details van
250.000 gebouwen opgenomen, waarvan
zo’n 125.000 woningen. De resultaten van
de gebouwinspecties uit de afgelopen jaren
zijn in die database verwerkt. Met name dit
onderdeel – over (de mogelijke) schade aan
gebouwen (ten gevolge van aardbevingen) –
is de afgelopen maanden gebruikt als basis
voor de nieuwe aanpak van de versterking.
NAM geeft in het onderzoeksrapport ook zelf
al aan dat het meer gaat om ‘waarschijnlijkheid’ dan dat schade aan panden er precies
mee te duiden zou zijn. “Uit nader onderzoek moet blijken of panden daadwerkelijk
versterkt moeten worden.”
Kritiek
Op de methode van onderzoek die daaraan
ten grondslag ligt is veel kritiek gekomen,
ook van bijvoorbeeld toezichthouder SodM.
Het HRA-model zegt alleen iets over de
kans die een bepaald type gebouw loopt op
mijnbouwschade. SodM vindt mede daarom
dat NAM de gegevens en de berekeningsmethoden ter beschikking moet stellen om ze
te laten controleren. Daarnaast vindt SodM
dat het HRA-model verder moet worden
verfijnd om het voor de versterking van nut
te laten zijn. Omdat sommige woningen erg
op elkaar lijken – rijtjeshuizen, boerderijen
– zijn ze in bepaalde categorieën ingedeeld.
Vervolgens heeft de NAM de “schadegevoeligheid” per categorie bepaald. Die cate-

gorieën moeten het gemakkelijker maken
om woningen in een bepaalde volgorde
en op een bepaalde manier te versterken.
Daarmee kan het proces van versterkingsonderzoek worden versneld. Dan nog
kan het gebeuren, zo schreef de NCG, dat
van twee-onder-één-kap-woningen de ene
helft wel met een ‘’verhoogd risico” uit dit

model komt en de andere helft niet. Daarom
blijft inspectie (of zoals men tegenwoordig zegt: opname) en versterking zelf dus
maatwerk per woning. Voor de methode van
versterking heeft Building (RuG en Hanzehogeschool) een catalogus ontwikkeld die
versterkers van dienst kan zijn bij het kiezen
van meer gestandaardiseerde oplossingen.

Wist je dat...

Er gemiddeld 41 aardbevingen per jaar zijn in Groningen
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Tweede Kamer over ‘versnelde aanpak’

De regio aan zet
Voorafgaand aan het Kamerdebat op 16
januari stuurden de aardbevingsgemeenten, de provincie, Gasberaad en Groninger Bodem Beweging een gezamenlijke
‘brandbrief’ naar de Tweede Kamer. In
de brief gaf de regio het parlement vijf
dringende adviezen mee om de gasproblematiek in Groningen uit het slop te
halen. Er was genoeg aanleiding om een
dergelijke eensgezinde actie te houden.
Om een paar punten te noemen:
•H
 et stilleggen van de schadeafhandeling
gedurende een jaar heeft geleid tot een
opstapeling van 18.000 schademeldingen
(inmiddels 19.000);
• De schadeafhandeling is niet snel genoeg
aangepakt;
• Er is nog geen enkele concrete financiële
toezegging om de versterkingsoperatie
ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren
zoals minister en regio in 2018 hebben
afgesproken.
 e vijf adviezen aan de Kamer
D
logen er dan ook niet om:
• Concrete versnellingsmaatregelen invoeren vóór 1 april 2019;
• Samenhangende beoordeling en afhandeling van schade door het Instituut
Mijnbouwschade vóór 1 april 2019;

•S
 tel vóór 1 februari 2019 het geld
beschikbaar aan de gemeenten om de
versterking te regelen;
•A
 lle eigenaren moeten nog dit jaar een
versterkingsadvies krijgen; bestaande
versterkingsadviezen moeten nog dit jaar
worden uitgevoerd;
• L aat de minister bevestigen dat rijk en
regio samen verantwoordelijk zijn voor de
versterkingsoperatie en de uitvoeringsdienst. Elke gemeente is verantwoordelijk
voor z’n eigen uitvoeringsplan.
Uitstel
De Kamer werd opgeroepen al deze adviezen in het debat mee te nemen met de
vraag om concrete toezeggingen van de minister. Als vervolg op het Kamerdebat werd
op 22 januari een stemming gehouden.
Diezelfde dag drong de regio nog aan op
uitstel van stemming omdat op 24 januari
een overleg tussen de minister en de regio
zou plaatsvinden. Ondanks de oproep ging
stemming door.
Moties
De verschillende fracties in de Tweede
Kamer hadden maar liefst 22 verschillende
moties ingediend. Op elk van die moties
gaf de regio in de brief van 22 januari

eensgezind advies. De Kamer was minder
eensgezind, zo bleek. De motie Nijboer
waarin gevraagd werd om de adviezen van
de regio integraal over te nemen, werd
verworpen, ondanks de steun van andere
oppositiepartijen. Zie voor een overzicht van
het stemgedrag bijgaand staatje. Sandra
Beckerman (SP) en anderen vroegen in een
motie onder meer om de gemeentelijke
plannen leidend te laten zijn voor de
uitvoering van de versterkingsoperatie. De
uitslag: 74 voor; 75 tegen. Ook haar motie
voor een ‘generaal pardon’ (versnelling van
afhandeling van bestaande schades), werd
verworpen. Uitslag: 67 voor; 75 tegen.
Een motie van Carla Dik-Faber (CU) voor de
instelling van één Instituut Mijnbouwschade,
werd met algemene stemmen aangenomen.
Haar motie voor de instelling van één Agroloket werd aangehouden. De Kamer steunde
ook eensgezind een motie van Agnes Mulder
(CDA) om mensen met de meest onveilige
woningen al in februari duidelijkheid te
geven over de versterkingsaanpak. Wie
geïnteresseerd is in de uitslag van alle 22
ingediende moties, kan kijken op de website
van de Tweede Kamer:
https://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/stemmingsuitslagen/
detail?id=2019P00575

de motie-Nijboer c.s.
Onverkort uitvoeren
adviezen Regio
VERWORPEN
SP
GL
DENK
D66
SGP
CU
FvD

PvdA
PvdD
50 PLus
VVD
CDA
PVV

20 maart: Verkiezingen Provinciale Staten

Twee belangrijke redenen om je
stem uit te brengen
Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Met deze verkiezing bepalen wij niet
alleen de vertegenwoordiging in de
Provinciale Staten en het dagelijks
bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten), maar indirect ook de
samenstelling van de Eerste Kamer
in Den Haag. Twee redenen dus om je
stem goed uit te brengen.
De ellende rondom de gaswinning mag
wel het belangrijkste persoonlijke,
maatschappelijke en politieke issue in
Groningen genoemd worden. Heel veel
Groningers hebben er dagelijks mee te
maken: onveiligheid, schade, versterking,
spanning daarover in hoofd, gezin en
bij kinderen. Het bepaalt een belangrijk
deel van ons leven hier in Groningen. De
Groninger Bodem Beweging strijdt voor
een definitieve oplossing van deze situatie: gas terug, sneller dan het kabinet
nu belooft, een eerlijke en ruimhartige
schadeafhandeling, veiligheid voor de
Groningers door versterking van onveilige
gebouwen en een toekomst voor deze
provincie. In deze strijd werken we samen met maatschappelijke organisaties,
maar we kunnen de steun van de politiek
op gemeenteniveau, provinciaal niveau
en in de Tweede en Eerste Kamer in Den
Haag niet missen.
Tegenwicht
20 Maart is de dag om die steun een
zetje te geven. Dan bepalen we namelijk
niet alleen hoe het bestuur van de provincie er uit zal zien. De vertegenwoordiging in de Staten van alle provincies
bepaalt ook hoe de machtsverhoudingen

in de Eerste Kamer komen te liggen. In
de Tweede Kamer hebben de coalitiepartijen een krappe meerderheid, maar
die is telkens weer nét voldoende om
echte oplossingen voor Groningen af te
houden. Talloze Kamerdebatten leverden
niet op wat Groningen nodig heeft. In de
Eerste Kamer is het van hetzelfde laken
en pak. Denk aan de stemming over
de Mijnbouwwet, die zonder hapering
doorgang vond. 20 Maart is hét moment
om via de Provinciale Staten en daarmee
de Eerste Kamer tegenwicht te vormen
tegen het beleid van dit kabinet.
Standpunten gaswinning doorgelicht
De GBB licht de partijprogramma’s door
van alle partijen die aan de Statenverkiezingen meedoen. In het bijzonder
zullen wij de standpunten op het vlak
van gaswinning, schadeafhandeling en
versterking langs de lat leggen. Ons
totaaloordeel drukken we uit in een label
A t/m G, vergelijkbaar met het bekende energielabel. De uitkomst zullen we
breed bekend maken. Houd het nieuws,
onze website en social media in de
gaten. Stem bewust voor jouw belang
als gedupeerde van de gaswinning op 20
maart aanstaande.

Prikkel je volksvertegenwoordigers
Tot vorig jaar was het nieuw voor me, inspreken tijdens een gemeenteraadsvergadering,
maar sinds mijn spreekbeurt over Catalonië 2.0 en mijn oproep om gele hesjes te dragen,
zie ik de gemeenteraadsvergadering als een middel om onze lokale politici in beweging te
krijgen. Als een middel om onze lokale politici keuzes te laten maken en zich uit te spreken over Den Haag. Als een middel om een raadslid of burgemeester te laten kiezen: ben
je voor Groningen of voor je landelijke partij? Stel dat wij, inwoners van het bevingsgebied,
nou eens massaal de gemeenteraadsvergaderingen zouden bezoeken en er zouden inspreken. Dan voelen de lokale politici van alle gemeentes dat we iets van hen verwachten.
En wees dan niet negatief maar opbouwend. Probeer met constructieve ideeën te komen
en maak geen ruzie want Den Haag spint er garen bij als wij Groningers elkaar in de haren
vliegen. De volgende gemeenteraadsvergadering ben ik er in ieder geval weer bij. Jij ook?
Jaap Nauta, Loppersum

Wist je dat...

Shell in 2018 de hoogste netto-jaarwinst sinds jaren heeft behaald
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aardbevingsbestendig energieneutraal nieuwbouw verbouw

Jacob Veltman architect Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Mondial Oostland Verhuizingen
CVW gecertificeerd | Gegarandeerd
zorgeloos verhuizen
Woont u in het bevingsgebied, bent u getroffen
door een aardbeving en moet u uw woning
tijdelijk verlaten? De gespecialiseerde verhuizers
van Mondial Oostland Verhuizingen uit Kolham
staan voor u klaar en nemen graag uw verhuizing
uit handen. Het Centrum Veilig Wonen (CVW)
heeft de Erkende Verhuizer Mondial Oostland
Verhuizingen gecertificeerd om verhuizingen in
het bevingsgebied uit te voeren. Zo bent u ervan
verzekerd dat, wanneer u genoodzaakt bent om
uw woning te verlaten, uw inboedel zorgvuldig
verhuisd en opgeslagen wordt.
Uw kostbaarheden en inboedel, zoals de inhoud
van kasten, maar ook schilderijen, spiegels,

scoop

milieulasten

BIM coördinatie en controle

bouwregelgeving

Uw inboedel wordt vervoerd in luchtgeveerde
meubelwagens, gegarandeerd transport zonder
schade. In Kolham hebben wij ruim 7.500 m2
klasse 3 beveiligde en verwarmde opslagruimte,
in stalen 20ft containers, voor u beschikbaar.
Zorgeloos verhuizen? Bel Mondial Oostland Verhuizingen 0598 – 399 820 en laat u informeren
naar de mogelijkheden.

bouwkosten

planeconomie

"een brede blik
op bouwen"

matrassen en kleding, worden met zorg voor u ingepakt. Maakt u gebruik van onze handymanservice, dan worden alle gordijnen, schilderijen en
lampen vakkundig van de wanden en het plafond
gehaald en na de verhuizing teruggeplaatst op
uw aanwijs.

ar
a
j
5

huisvestingsadvies

www.bouwscoop.nl

Vragen over aardbevingsschade?
Onze experts staan voor u klaar:
Mr. Corina Bouwman

Mr. Arnold Gras

050 - 544 53 84

050 - 544 53 86

De beste zonnepanelen

zonder eigen
investering

Bel uw persoonlijke bespaar adviseur:

06 58 79 86 32
Regio Groningen, Drenthe, Friesland

Bezoekadres: Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen
050 - 313 64 16 ■ www.benkadvocaten.nl
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Edith (12) regisseert musical:

‘Een brief aan de NAM’
Edith Holscher is 12 jaar en woont in Harkstede, in het aardbevingsgebied. Twee
jaar geleden liep zij mee in de fakkeloptocht in Groningen. “Ik wou protesteren,
omdat ik boos ben. Ik heb toen ook een brief geschreven aan de Kinderombudsvrouw. Ik heb geschreven dat ik een klacht had tegen de NAM en de Nederlandse Staat en dat ik een gesprek wilde. Want naar een kind zullen ze wel luisteren!”, schreef zij.

7 juni 2019:

Jongeren aan de Top,
doe je mee?
De JongerenTop is een groots en uniek
evenement in Nederland. De dag wordt
samen met jongeren georganiseerd. Wil
je meedoen? Meld je aan!
Volwassenen voeren voornamelijk het woord
in het aardbevingsvraagstuk. Het verhaal
van kinderen en jongeren wordt niet of
nauwelijks gehoord. Zij verdienen een stem
en gezicht in het aardbevingsgebied. De
organisatoren van de JongerenTop Groningen willen dat hun belangen, wensen en
ideeën beter in beeld komen. De kinderen
en jongeren moeten een stem krijgen en invloed kunnen uitoefenen op beslissingen en
oplossingen. Beslissingen die van invloed
zijn op hun toekomst.
En het is belangrijk! Er wonen 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied.
Wat vinden zij belangrijk in deze kwestie?
Wat zien zij als oplossingen? Wat kunnen zij
zelf doen?
“Wij geloven dat kinderen en jongeren minstens zo goed in kansen, oplossingen en innovatie kunnen bijdragen. Het gaat tenslotte
om hun huidige woon- en (be)leefomgeving,
maar vooral ook over hun eigen toekomst

en perspectief in het aardbevingsgebied.
Daarom heeft de Vereniging Groninger
Dorpen een subsidie gekregen om op 7 juni
2019 een JongerenTop te organiseren voor
jongeren tussen de 12-17 jaar uit het aardbevingsgebied”, zeggen de organisatoren.

Op deze dag bepalen
1000 jongeren wat zij
belangrijk vinden voor de
aardbevingsregio en voor hun
toekomst.
“Tijdens de JongerenTop willen we focussen
op kansen en de toekomst. We willen een
positief geluid laten horen. Natuurlijk ontkennen we de gevolgen van de aardbevingen
niet, maar we willen, samen met de jongeren,
naar de toekomst kijken. We wonen in een
prachtig gebied, met veel mogelijkheden.
Hoe zien jongeren hun toekomst, over een
jaar maar ook over 20 jaar? Tijdens deze dag
worden tien ideeën gekozen, die samen met
de jongeren in het najaar worden uitgevoerd.”

“De Kinderombudsvrouw heeft me uitgenodigd voor een gesprek. Ze heeft vorig
jaar ook een rapport geschreven over de
problemen die kinderen krijgen door de
aardbevingen. En er is sindsdien nog niets
verbeterd! De mensen zijn boos, omdat
ze nog steeds in huizen met scheuren
wonen. Dat is niet veilig! Maar ik vind, als
je huizen stuk maakt, je ook moet betalen
om ze weer te repareren. Het is niet eerlijk, wat er hier in Groningen gebeurt.”

Hoogezand. Iedereen is welkom om te
komen kijken. Toegangskaarten zijn bij
Het Kielzog te koop.

Een musical:
“Daarom wil ik een musical maken samen
met andere kinderen. We willen laten zien
hoe het voor kinderen is om in het aardbevingsgebied te wonen. We zien hoe de
huizen en de mensen in Groningen stuk
gemaakt worden. De musical is voor alle
kinderen in Groningen, zodat ze weten dat
ze niet de enige zijn die boos en verdrietig
of bang zijn.

En wie zitten er straks op de eerste rij?
“Ik hoop in ieder geval dat Minister
Wiebes en de directeur van de NAM en
andere belangrijke mensen zullen komen.
Ik heb Minister Wiebes al persoonlijk een
uitnodiging gegeven. Nu moet ik alleen
nog naar de NAM. Ik hoop dat de directeur
mij wil spreken, zodat ik hem netjes kan
uitnodigen voor mijn musical: ‘Een Brief
aan de NAM’”, zegt een enthousiaste
Edith.

We willen de musical op 24 mei 2019
opvoeren voor de directeur van de NAM,
voor Minister Wiebes, voor premier Rutte
en alle anderen. We geven ze een stoel
op de eerste rij, want dan moeten ze luisteren naar wat wij te zeggen hebben. Het
is onbeleefd om tijdens de voorstelling op
te staan en weg te lopen, dus ze moeten
naar ons luisteren van begin tot eind!”,
vertelt Edith.
Voor iedereen
Op zaterdag 25 mei om 16.00 uur wordt
de musical opgevoerd in Het Kielzog in

Film
Van de musical wordt ook een film
gemaakt. De film kan op alle scholen, in
buurthuizen en gemeentehuizen worden
vertoond. Zo kan dus iedereen die niet
op zaterdag 25 mei kan komen, tóch de
musical zien!

Crowdfunding
Er is nog veel geld nodig om de
musical te maken. Daarom is Edith
een crowdfunding-actie begonnen.
Alleen met uw steun kan de musical
ook echt doorgaan!
Wilt u Edith helpen om de musical
mogelijk te maken? Ga naar
www.geef.nl. Klik op ‘bekijk alle
acties’ En toets in ‘Ediths musical’.

Help mee!
De JongerenTop wordt georganiseerd in een
festivalsetting. De eerste jongeren hebben
zich al aangemeld. De organisatoren zijn
op zoek naar een grote diversiteit aan hulp.
Kun jij vloggen, wil jij de catering regelen of
de posters en aankleding? Of wil je grappige
acties bedenken om de JongerenTop onder
de aandacht te brengen? Help mee! Het
hele land moet weten wat de JongerenTop
is. En ook de techniek, logistiek en beveiliging moet geregeld worden.
Zo heeft Femke (16) uit Harkstede zich al
aangemeld! Waarom Femke meedoet aan
de JongerenTop?
“Ik ga meehelpen met de organisatie van
de Jongeren Top, zodat jongeren een stem
krijgen en hun ideeën kunnen uiten over
hun toekomst hier. Ik kan er niet tegen dat
er niet geluisterd wordt naar de Groningers.
Ik wil niet dat Groningen verder kapot wordt
gemaakt. Er moeten plannen komen om een
mooie toekomst op te bouwen voor de jeugd
en dus ook voor mij”

Op www.jongerentopgroningen.nl vind
je meer informatie over de verschillende
functies. Heb je nog vragen? Neem dan
vooral contact op met Marian van Voorn,
productieleiden Jongeren Top Groningen:
marian@jongerentopgroningen.nl.

Wist je dat...

Er in 2018 in totaal 97 aardbevingen in Groningen
zijn geweest.
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Pelletkachels°

OOK IN 2019 GEOPEND!
SLECHTS 20 MINUTEN MET DE
AUTO OF TREIN VANAF DE STAD

Nu de energieprijzen blijven stijgen krijgen alternatieve manieren van verwarming
steeds meer aandacht. Eén van deze duurzame energiebronnen is het stoken van
houtpellets in speciale kachels

Pelletkachels zijn moderne houtkachels waarmee u
een hoog rendement kunt realiseren. Ze zijn geschikt
voor zowel kleine als grote ruimtes, en worden
doorgaans in ruimtes geplaatst waar intensief wordt
geleefd (de woonkamer of de keuken bijvoorbeeld).
De warmte wordt opgewekt door middel van
houtpellets.

OOK VOOR:
• Catering
• Private dining
• Overnachtingen
• Feesten en partijen
• Vergaderingen en
bijeenkomsten

Minimaal €500,- subsidie
Bij aanschaf van een nieuwe pelletkachel !

Kijk voor
meer informat
ie
snel op reinders
foxhol.nl

Kom genieten van een
moment van ontspanning
in onze SPA!
Sanitair°

Reserveer uw bezoek via:
www.hotelspoorzichtspa.nl/spa

Waterontharder°Zonnepanelen°Duurzaamheid°

€44,00

SPA-Entree + diner

€32,50

Diner is plate naar keuze

p.p.

Voorwaarden
• Korting wordt verrekend tegen
inlevering van deze kortingsbon.
• Geldig t/m 30-04-2019 en maximaal
2 personen per kortingsbon.
• N.i.c.m. andere acties.

Korte Groningerweg 43 Foxhol
T (0598) 392263
E info@reindersinstallatietechnieken.nl
www.reindersfoxhol.nl

Molenweg 11 | 9919 AE Loppersum | (0596) 57 15 92
info@hotelspoorzichtspa.nl | www.hotelspoorzichtspa.nl

DE PRO’S
VANVAN
HBS
DE PRO’S
HBS
DE PRO’S VAN
HBS
OPSTAL

OPSTAL
OPSTAL
INVENTARIS
INVENTARIS
INVENTARIS
ERVAREN
INBOEDEL
ERVAREN
INBOEDEL
ERVAREN
INBOEDEL
PERSOONLIJK
KOSTBAARHEDEN
PERSOONLIJK
PERSOONLIJKKOSTBAARHEDEN
KOSTBAARHEDEN
BETROUWBAAR
ANTIEK
BETROUWBAAR
ANTIEK
BETROUWBAAR
ANTIEK
DESKUNDIG
KUNST
DESKUNDIG
KUNST
DESKUNDIG
KUNST
REËEL
REËEL

REËEL

UW PARTNER
EXPERTISES
UW
PARTNERBIJ
BIJCONTRA
CONTRA
EXPERTISES
EN
TAXATIES
EN
TAXATIES
W PARTNER BIJ CONTRA
EXPERTISES

EN TAXATIES
HBS Expertises en Taxaties
Remiseweg
12A
Postbus
203
HBS Expertises
en Taxaties

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

1251 HW Laren NH

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91

Remiseweg 12A

1250 AE Laren NH

1251 HW Laren NH

Postbus 203

1250 AE Laren NH

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91

Bij uitstek dé verspreider
voor zowel de landelijke retailer
als de regionale ondernemer
Lokaal | Regionaal | Nationaal | Internationaal

HBS Expertises en Taxaties
Remiseweg 12A

Postbus 203

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

1251 HW Laren NH

1250 AE Laren NH

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91

Poolsterweg 9
9641 MP Veendam

T: 0598 63 17 17

santibri-axender.nl

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

13

Nu ook voor bedrijven:

Stut-en-Steun voor gratis hulp
en ondersteuning

Theodor Kockelkoren (r.) in gesprek met Derwin Schorren, vice-voorzitter GBB (foto: Astrid van der Wis - Cool shots Media)

Toezichthouder SodM:

“HRA-model voldoet niet”
Alle huizen inspecteren!
“Alle huizen inspecteren” en ”Ooit komt er een parlementaire enquête.” Zo’n tweehonderd bewoners van het gaswingewest lieten zich op 22 januari niet afschrikken
door sneeuwbuien, maar togen naar de Molenberg in Delfzijl. Daar sprak Theodor
Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op
uitnodiging van de Groninger Bodem Beweging, onder meer deze woorden.
Veel leden van de GBB hadden vooraf al
vragen doorgestuurd die door het bestuur
van de GBB gerubriceerd waren. Die kreeg
Kockelkoren aan het begin van de avond
voorgelegd. Hij wist er helder en duidelijk op
te antwoorden. Natuurlijk gingen de vragen
allereerst over de taken en bevoegdheden
van het SodM. “De gaswinning in Groningen
moet veilig zijn,” betoogde hij, om daar direct
aan toe te voegen dat hij geen bevoegdheden
heeft om de minister daartoe te dwingen:
“De rol van het SodM is slechts adviserend
en de minister kan dat advies wel of niet
overnemen.” Wiebes is verantwoordelijk en hij
kan alleen door de Tweede Kamer teruggefloten worden. De rol van het SodM is tevens
die van toezichthouder. In die functie houdt
het toezicht op de gaswinning die naar zijn
idee terug moet naar een veilig niveau van
maximaal 12 miljard kuub. Omdat de winning
hoger is en de situatie in Groningen nog lang
niet veilig is, moeten huizen versterkt worden
en ook daarop houdt het SodM toezicht.
De heer Kockelkoren was er duidelijk over:
“Ook in de toekomst zullen de bevingen niet
verdwenen zijn; zelfs na het stopzetten van
de gaswinning verwachten deskundigen nog
bevingen, al zullen die minder hevig zijn en
op de lange termijn wegebben. Tot die tijd
moeten huizen in het gebied versterkt zijn.
En dat dit proces veel te traag verloopt, is
ook de inspecteur-generaal wel duidelijk. “De
versterking moet nu heel snel beginnen,”
betoogde hij.
Versterking
Natuurlijk kwamen er vragen over het
gewraakte HRA-model. Kockelkoren legde
uit dat het SodM de NAM gedwongen heeft
de risico’s in beeld te brengen. Dat heeft
geleid tot het HRA-model, waarbij de vroegere
contourlijnen zijn losgelaten. Hij gaf aan dat
de NAM voor berekeningen van de risico’s
aannames heeft gebruikt die het SodM nog
wil controleren. En dat het model nog verder
gevalideerd moet worden, zeker nu het op
deze manier eigenlijk misbruikt wordt voor de
versterkingsoperatie. Het HRA-model wordt
daarom in opdracht van SODM nu door TNO
verfijnd. Dat geeft het SodM de gelegenheid
om de ontwikkelingen kritisch(er) te volgen en de toepassing van het model in de
versterkingsoperatie te toetsen. Kockelkoren
stelde duidelijk dat “niet het HRA-model mag
bepalen welk huis op welke manier versterkt

wordt.” “Versterkt wordt aan de hand van de
NPR (de Nationale Praktijk Richtlijn). Het HRA
is een hulpmiddel. Dat HRA-model moet dus
aangevuld worden met inspecties van alle
panden. Het SodM houdt de vinger aan de
pols bij dit proces: worden er geen panden
vergeten en wordt er voldoende snelheid gemaakt? Daar richt het SodM zich op.” Over de
taakverdeling bij de versterking tussen regio
en rijk kon Kockelkoren niet veel meer zeggen
dan dat die op dit moment nog te onduidelijk
is. Als toezichthouder vindt ook hij dat de
governance helder moet zijn: wie is waarop
aanspreekbaar?

Stut-en-Steun is een onafhankelijk
bewonerssteunpunt voor iedereen die
schadelijke gevolgen ondervindt van
de mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen. Stut-en-Steun biedt
professionele hulp in de processen
rond onder andere aardbevingsschade
en versterken.
Stut-en-Steun is in 2016 opgericht door de
Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad. De medewerkers van Stut-en-Steun
brengen hun eigen expertise mee: maatschappelijk werk, juridische achtergrond,
bouwkunde, kennis van hypotheken en
verzekeringen en ervaringsdeskundigen.
Ook bedrijven kunnen nu zonder kosten
ondersteund worden vanuit Stut-en-Steun bij
vragen en problemen rond schadeafhandeling en versterking.
Stut-en-Steun krijgt uiteenlopende vragen
van bewoners, zoals:
“We hebben nieuwe schade ontdekt. Waar
kunnen we dit melden?“
“We zijn het niet eens met het schaderapport. Kunnen jullie ons helpen met een
zienswijze?”
“Onze woning wordt versterkt en er komt
zoveel op ons af. Willen jullie meedenken?“
“Binnenkort komt de Arbiter bodembeweging voor een schouw/zitting langs. Kunnen
jullie ons ondersteunen?“ Iedereen kan bij

Stut-en-Steun terecht voor alle onderwerpen
die te maken hebben met de aardbevingsproblematiek. Denk hierbij aan:
• het schadeproces
• het versterken van uw woning
• sloop en herbouw van uw woning
• aankoop of verkoop van een woning met
een lopende schademelding
• informatie over diverse regelingen
Stut-en-Steun is gevestigd aan de Spoorbaan
1 in Appingedam. U kunt Stut-en-Steun bellen op 050-2112044 of mailen via
welkom@stutensteun.nl. Ook kunt u langskomen tijdens het inloopspreekuur of u kunt
een afspraak maken om langs te komen.
Indien gewenst kan één van de medewerkers
bij u thuis komen.
Spreekuren in de regio
Stut-en-Steun heeft wekelijks inloopspreekuren in de regio:
• Maandag van 14.00 tot 16.00 uur Spoorbaan 1 Appingedam.
• Woensdag van 9.30 tot 12.30 - De Fakkel, Oosterstationstraat 14 Uithuizen
• Vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur ’t Mainschoar, Hoofdweg 81A Kolham.
De dienstverlening van Stut-en-Steun is
onafhankelijk en gratis. Bezoek de website
www.stutensteun.nl voor meer informatie.
U bent van harte welkom!

Tankenpark
Uiteraard kwamen er ook vragen over de
veiligheid rond het tankenpark in Farmsum.
Wat was daar de taak en bevoegdheid van het
SodM? Kockelkoren legde uit dat ze bij noodsituaties die niet op het bordje van de minister liggen, kunnen ingrijpen. “En dat hebben
we ook gedaan. “ In het algemeen geldt dat
ze (SODM) jaarlijks het systeem controleren
via inspecties. Ook het veiligheidsmanagement wordt onderzocht. Desondanks ging
het fout. Volgens de SodM-baas was dat een
combinatie van falende techniek en menselijk
handelen. Voor dat laatste is een strafrechtelijk onderzoek opgestart en naar de technische (oor)zaken is onderzoek gedaan. De
rapportage daarvan wordt begin februari verwacht. Voor de aanwezige gedupeerden was
dat antwoord veel te vaag en teleurstellend:
zij hadden op z’n minst willen zien dat het
SodM de gemeente Delfzijl gedwongen zou
hebben tot medisch onderzoek van burgers
die met het weglekkende aardgascondensaat
geconfronteerd waren. “Wat stelt die controle
voor als het zo mis kan gaan?” vroegen gedupeerden zich af. “Mensen werden en worden
niet gezien,” was hun wrange conclusie.
Andere zaken, zoals de zoutwinning, de bodemdaling en de straks verlaten boorlocaties,
kwamen eveneens aan de orde. Zeker in het
deel na de pauze waarin bewoners hun eigen
vragen konden stellen, was duidelijk dat een
ieder zijn eigen ellende meemaakt. En daarin
gloort voor velen nog lang geen verbetering.
De roep om een parlementaire enquête werd
ook deze avond gehoord. Kockelkoren kan
zich goed voorstellen dat die er (ooit) gaat
komen. (Video-opnamen van deze avond zijn
te zien op de site van de GBB)

Wist je dat...

Er ruim 17.500 schademeldingen nog afgehandeld
moeten worden
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OVR bij nieuwjaarsreceptie Loppersum
Op 10 januari voerde de Onveiligheidsregio actie bij het gemeentehuis van Loppersum. Bezoekers aan de nieuwjaarsreceptie werden gewezen op de onveiligheid van het gemeentehuis.
De OVR bood bezoekers een alternatief door het serveren van een hapje en drankje in de buitenlucht. (foto’s: Hemmo Barla)

Demonstratie
bij CVWgebouw
Appingedam
Ruim honderd demonstranten gaven op
29 oktober 2018 gehoor aan de oproep
van SP-Kamerlid Sandra Beckerman om
te demonstreren voor het CVW-gebouw
in Appingedam. De demonstratie werd
georganiseerd uit woede over het feit
dat het CVW winst maakt met de afhandeling van bevingsschade.
(foto: Anton van der Salm)

GRONINGEN
Overvolle opening tentoonstelling ‘Bevings’ belooft veel goeds

Nog t/m 10 maart te zien bij Pictura

gasbel’. Daarna was het tijd voor een hapje
en een drankje. Als je geluk had kon je ook
nog wat kunst bekijken. De grote belangstelling belooft veel goeds om het probleem
opnieuw onder de aandacht te brengen.

Het …tigste gasdebat
Op 16 januari reide een bus GBB-ers af naar Den Haag voor het …tigste gasdebat. Voorafgaande aan het debat presenteerde Sandra Beckerman (SP) een nieuwe versie van haar
‘zwartboek’ aan minister Wiebes. Op uitnodiging van de SP was een groep gedupeerden bij
de presentatie (en het gasdebat) aanwezig. (foto: Anton van der Salm)
Foto: Twitter.com/renatewinkel

Vijftien kunstwerken van Pluis
worden geëxposeerd in Pictura

Proppen, anders kon je niet bij de opening
van de tentoonstelling ‘Bevings’ aanwezig
zijn op 27 januari. Eelco Eikenaar, gedeputeerde provincie Groningen, trapte af.
“Kunst”, zo zei hij, “zou wel eens de revolutie kunnen veroorzaken die zo hard nodig
is voor Groningen.” Schrijfster Aly Freije
die gedichten voorlas, is boos. Dat bleek
ook uit het gedicht dat door de ogen van
een schaap geschreven is. Anja Reenders,
projectmedewerker van De Verhalen van
Groningen, sloot af met de uitleg over hun
expositie ‘De ontdekking van de Groninger

Kom ook naar de expositie van Pictura
over aardbevingen
Wat valt er allemaal te zien? Ontroerende
teksten, imposante kunstinstallaties, gescheurde schilderijen en een greep uit het
werk van Pluis. 80 kunstenaars exposeren in totaal bijna 120 werken in Pictura.
Alle kunstwerken zijn geïnspireerd op de
aardbevingsproblematiek. Zowel nieuw
als bestaand, humoristisch, persoonlijk
als kritisch werk. Het Picturagebouw zelf
is zelfs onderwerp van een kunstproject.
Hoe? Ontdek het zelf.
‘Bevings’ is t/m 10 maart 2019
te zien bij Pictura
St. Walburgstraat 1, 9712 HX Groningen
Openingstijden: woensdag t/m zondag
van 13.00 t/m 17.00 uur
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OVR: Onveiligheidsregio
Groningen
Groningers lopen tien keer meer kans op
overlijden dan andere Nederlanders door
het risico van een zware (aardbevings)
ramp. Dit risico bestaat al jaren, maar er
zijn vrijwel geen maatregelen getroffen
om Groningen voor te bereiden op de
gevolgen van een dergelijke ramp. Een
aantal betrokken burgers heeft daarom
zelf het initiatief genomen en de Onveiligheidsregio in het leven geroepen. Nee,
geen nieuwe geldverslindende “organisatie”, maar een groep mensen, die zelf
zaken wil regelen, samen met anderen.
Het doel van de OVR is om inwoners bewust
te maken van dit hogere risico, maar nog
meer om de mensen zelf hierover na te laten
denken. Wat kun je zelf doen bij een grote
ramp. Hoe bescherm je jezelf, je gezin, je
straat, je buurt, de gemeente, hoe help je de
hele regio. Dat hierbij hulp nodig is, vanuit
bijvoorbeeld de overheid, is duidelijk. De OVR
geeft informatie via hun website

(www.onveiligheidsregio.nl), maar wil ook
door middel van (liefst zo leuk mogelijke) acties de aandacht richten op de (on)veiligheid.
Aardbevingsoefening Zuidwolde
De eerste openbare actie van de OVR vond
plaats tijdens de aardbevingsoefening in
Zuidwolde. Bij de Veiligheidsregio Groningen,
die de oefening organiseerde, is door leden
van de OVR er voortdurend op gewezen, dat
inwoners bij deze oefening betrokken moesten worden. Om de chaos van een echte
ramp, die nooit volgens een mooi bedacht
plan verloopt, na te bootsen heeft de OVR bij
deze oefening onder andere een aantal extra
“slachtoffers” in de oefening ingebracht. Het
heeft geresulteerd in contacten tussen de
VRG en de OVR over vervolgstappen in de
voorbereiding voor en door de inwoners.
De OVR maakt zich ernstig zorgen over het
trage proces van versterking en heeft op
ludieke wijze bij de Nieuwjaarsreceptie van

De eerste openbare actie van de OVR vond plaats tijdens de aardbevingsoefening in Zuidwolde (foto Sefnad)

de gemeente Loppersum gewezen op het
feit, dat ook het gemeentehuis een verhoogd
risico heeft en er meer haast gemaakt dient
te worden met de versterking. Via Facebook
en Twitter heeft de OVR een oriënterende
enquête gehouden om te peilen of en zo ja,
op welke manier inwoners voorbereid zijn
op een zware aardbeving. Het is flauw om
te zeggen dat de resultaten schokkend zijn,
maar hier en daar in deze krant staan wat
antwoorden. De voorlopige resultaten van
de enquête wijzen er op, dat er maar weinig
mensen voorbereid zijn op een ramp. Dat
men vindt, dat de overheid voorbereidende
maatregelen zou moeten treffen. En tege-

Minister Wiebes
in Appingedam
Minister Wiebes bezocht op 14 januari in
Appingedam het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen. Eerder die
dag was hij op het provinciehuis in Groningen om te praten met maatschappelijke organisaties. Later die dag ging hij nog
in gesprek met het college van B&W van
Loppersum. (foto’s Anton van der Salm)

IN ACTIE

lijkertijd geven veel mensen aan niets van
diezelfde overheid te verwachten. We zullen
het zelf moeten doen, mogelijk met wat hulp.
Informatie over de OVR kun je vinden op de
website onveiligheidsregio.nl, op Facebook
en op twitter. www.onveiligheidsregio.nl

29 oktober 2018:
Protestbijeenkomst bij CVW-kantoor in
Appingedam

17 november 2018:
Aardbevingsoefening in Zuidwolde

13 december 2018:
Protestbijeenkomst kleine gasvelden

10 januari 2019:
OVR bij Nieuwjaarsreceptie gemeente
Loppersum

14 januari 2019:
bezoek minister Wiebes

16 januari 2019:
het …tigste gasdebat in de
Tweede Kamer

Gasvrij
Op 13 december verzamelden ruim honderd demonstranten uit heel Nederland zich voor de
rechtbank in Groningen om een vuist te maken tegen de gaswinning en tegen toekomstige
plannen om te boren naar gas in de kleinere gasvelden. Op het moment van de demonstratie diende bij de rechtbank een rechtszaak tegen Vermilion, die op verschillende locaties
proefboringen naar gas wil gaan doen.
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DE PRO’S
VANVAN
HBS
DE PRO’S
HBS
DE PRO’S VAN
HBS
OPSTAL

OPSTAL
OPSTAL
INVENTARIS
INVENTARIS
TIJDENS OF NA HET HERSTELLEN
INVENTARIS
ERVAREN
VAN AARDBEVINGSCHADE?
INBOEDEL
ERVAREN
INBOEDEL
ERVAREN
INBOEDEL
PERSOONLIJK
KOSTBAARHEDEN
PERSOONLIJK
PERSOONLIJKKOSTBAARHEDEN
KOSTBAARHEDEN
BETROUWBAAR
ANTIEK
BETROUWBAAR
ANTIEK
BETROUWBAAR
ANTIEK
DESKUNDIG
KUNST
DESKUNDIG
KUNST
DESKUNDIG
KUNST
REËEL
REËEL

REËEL

UW PARTNER
EXPERTISES
VRAAG SUBSIDIE AAN!
UW
PARTNERBIJ
BIJCONTRA
CONTRA
EXPERTISES
EN
TAXATIES
EN
TAXATIES
UW PARTNER BIJ CONTRA
EXPERTISES
EN TAXATIES

Woningeigenaren met minimaal € 1.000 erkende

aardbevingschade, die hun woning energiezuinig

willen maken met dak-, vloer-, gevel- of glasisolatie,
zonnepanelen of 1 van de andere 15 maatregelen,
kunnen een bijdrage ontvangen van 100% van de

kosten met een maximum van €4.000,- per woning. Doen!

HBS Expertises en Taxaties

Meer informatie of subsidie aanvragen?

Remiseweg
12A
Postbus
203
HBS Expertises
en Taxaties

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

1251 HW Laren NH

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91

Remiseweg 12A

Ga dan naar www.snn.nl/waardevermeerdering

1250 AE Laren NH

1251 HW Laren NH

Postbus 203

1250 AE Laren NH

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91

HBS Expertises en Taxaties
Remiseweg 12A

Postbus 203

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

1251 HW Laren NH

1250 AE Laren NH

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91
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De strijd vóór het klimaat is de strijd tégen de
gasellende in Groningen
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Bronnen VanOns wil “sociale energietransitie”

Loop daarom de Klimaatmars Eigendom energieparken
samen met GBB op 10 maart! voor helft bij bewoners
Op zondag 10 maart organiseren Milieudefensie, FNV en andere maatschappelijke
organisaties een mars in Amsterdam voor eerlijk klimaatbeleid. Onze regering moet
kiezen voor échte oplossingen voor het klimaatprobleem en niet langer de grote vervuilers de hand boven het hoofd houden. De organisatoren roepen iedereen die zich
zorgen maakt op om mee te lopen. “Genoeg getreuzeld, zegt Milieudefensie. “Wij
willen een veilige toekomst voor ons en onze kinderen.”
bewind van Rutte is er een potje gemaakt
van onze energievoorziening. We hebben
genoeg geduld gehad, er is actie nodig,”
stelt Milieudefensie over de aanleiding
voor de Klimaatmars. Jongeren, gezinnen,
werknemers, boeren en kleine ondernemers,
de roep om klimaatactie wordt breed
gedragen. Overal ter wereld gaan mensen de
straat op om hun leiders wakker te schudden.
Ook in Nederland zijn er genoeg maatregelen
te nemen om de CO2 uitstoot te verminderen,
maar het lukt alleen als het eerlijk gebeurt,
stellen de organisatoren van de mars. Grote
bedrijven moeten veel meer gaan bijdragen in
de omschakeling naar duurzaam.
Foto: Maaike Schauer/Greenpeace

Waarom gaan we de straat op?
•V
 oor een eerlijke verdeling van de lasten
en lusten
•V
 oor ‘de vervuiler betaalt’
•V
 oor een toekomst waarin iedereen
duurzaam en warm woont
•V
 oor een toekomst met echte, groene
banen
Er is veel gepraat de afgelopen jaren
over de klimaatverandering. Er waren
onderhandelingen voor een Klimaatakkoord,
twee keer gaf de rechter Urgenda gelijk
dat de regering zich moest houden aan de
klimaatbeloften. Er volgden vooral sussende
woorden en weinig daden. Milieu- en
jongerenorganisaties en de vakbeweging
stapten uit onvrede hierover uit het
Klimaatakkoord, de klimaatdoelen voor 2020
worden niet gehaald. Wegkijkende ministers,
het is een bekend verhaal in de Noordelijke
provincies. Voorlopig wordt er nog steeds
gas gewonnen en is het eindeloos wachten
op afhandeling van schade. “Onder het

Provinciale verkiezingen 20 maart
Klimaat is een belangrijk thema bij de
Provinciale verkiezingen op 20 maart. De
organisaties achter de Klimaatmars roepen
iedereen op om in aanloop naar die
verkiezingen zijn stem te laten horen.
“Samen kunnen we de politiek tot eerlijke
oplossingen dwingen. Blijf niet aan de kant
staan, loop met zoveel mogelijk familie
en vrienden mee op 10 maart.
Meehelpen? www.maakdeklimaatmarsgroot.nl

Met de bus naar Amsterdam
Voor slechts 10 euro per persoon kun je
met de GBB mee naar Amsterdam
op 10 maart. Meld je snel aan via
https://bit.ly/2IipF6u
Het aantal plaatsen is beperkt.
Houd ook onze Facebook pagina of website in de gaten voor de laatste informatie, www.groninger-bodem-beweging.nl
of www.facebook.nl/GBBGroningen

Waarom steunt de GBB de Klimaatmars?
De GBB wil de toekomst van Groningers veiligstellen. Dit willen we bereiken door de
gaswinning naar nul te brengen en de schades ruimhartig te compenseren. In het veiligstellen van de toekomst komt algauw het klimaat om de hoek kijken. Daarom steunen wij de
Klimaatmars.
Eerlijk verdelen van lusten en lasten
Een eerlijk klimaatbeleid gaat over vermindering van de CO2 uitstoot, terugdringen van
fossiele brandstoffen als energiebron en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. In
Groningen hebben we dagelijks te maken met de gevolgen van de winning van de fossiele
brandstof aardgas. De lusten zijn voor Shell-Exxon en de Nederlandse staat, de lasten voor
de Groningers. Wíj kampen met onveiligheid, met schade aan onze huizen en bedrijfsgebouwen, met psychische spanningen, met onverkoopbare huizen en met onzekerheid over de
versterking van onze huizen. De strijd voor een eerlijker klimaatbeleid is dus óók de strijd
tegen de gaswinning in Groningen en vóór een rechtvaardige en ruimhartige vergoeding van
de gasellende.

Wist je dat...

De GBB een strafproces tegen NAM is begonnen

Afgelopen zomer raakten de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG), de Groninger Energiekoepel (GrEK) en Grunneger Power (energiecoöperatie in de stad
Groningen) betrokken bij de plannen van Groningen Seaports om twee zonneparken te ontwikkelen op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Zo ontstond de BV
Bronnen VanOns. Een BV om regionale deelname in energieparken te stroomlijnen. Die BV wordt eigendom van de coöperatieve beweging. Voor het eerste
project werkt Bronnen VanOns samen met de Drentse koepel (Drentse KEI) en
energiecoöperatie Noordseveld.
In algemene zin moet de nieuwe onderneming ervoor zorgen dat omwonenden tijdig
worden betrokken bij de besluitvorming
over zonneparken en dat de regio deelt
in de opbrengst. Bij de ontwikkeling van
toekomstige zonneparken streeft Bronnen
VanOns naar minimaal 50% deelname van
inwoners. Die inbreng moet worden verzekerd via de coöperatieve beweging.
Waarom Bronnen VanOns?
“Omwonenden worden doorgaans veel
te laat betrokken bij de ontwikkeling van
energieparken. Als een initiatiefnemer
of lokale overheid een inspraakavond
organiseert, komen zij nog eens aan bod.
De plannen zijn dan meestal al in kannen
en kruiken en eventuele wijzigingen vanuit
de omgeving zijn lastig door te voeren.
De Groninger energiebeweging wil dit met
Bronnen VanOns veranderen", meent
Michiel Mulder, projectleider bij Bronnen
VanOns en werkzaam voor de Natuur en
Milieufederatie Groningen.
Bronnen VanOns streeft daarom naar eigenaarschap en opbrengst voor inwoners.
“De coöperatieve energiebeweging voelt
zich gesterkt door de lopende onderhandelingen voor het Klimaatakkoord,” zegt de
projectleider.
Ontwikkeling energieparken
De ontwikkeling van een lokaal energiepark
kun je echter niet automatisch allemaal bij
een lokale energiecoöperaties leggen. De
vraag is of energiecoöperaties de kennis
en kunde aan boord hebben om mee te
doen aan zulke omvangrijke projecten. En
mag je zo’n inspanning wel verwachten
van een groep enthousiaste vrijwilligers.
“Daarom willen wij de ontwikkeling op
een professionele manier te gaan stroomlijnen,” geeft Mulder aan. “Door bij de
ontwikkeling meer ruimte te creëren voor
bewoners en hun wensen, hopen we in een
later stadium tijd te besparen. Wij willen de

energietransitie hiermee versnellen op een
sociale manier.”
Eigenlijk al aan de slag
In de praktijk functioneert Bronnen VanOns
al en is de onderneming druk bezig om
deelname van de omgeving in grootschalige energieprojecten te waarborgen.
Het zonnepark dat Groningen Seaports
ontwikkelt op industrieterrein Oosterhorn
in Delfzijl, is hier een eerste voorbeeld
van. “Bronnen VanOns is aangehaakt. Net
als de andere partners (Eneco, Wircon en
Groningen Seaports) hebben ook wij een
aandeel van 25%. En de bedoeling is dat
ook de revenuen naar de regio gaan.”
Manifest
De partijen achter Bronnen VanOns zijn
tevens ondertekenaars van het Manifest
Zonneparken Noord-Nederland. In dit manifest vragen de Energiekoepels van de Noordelijke Provincies en de Milieufederaties
in Drenthe, Friesland en Groningen samen
met de coöperatieve energiemaatschappij
Energie VanOns aan overheden om nog uitsluitend zonneparken aan te leggen als de
lokale gemeenschap kan meebeslissen en
de verdiensten aan hen ten goede komen.
Voor meer informatie: www.nmfgroningen.nl/
manifestzonneparken

Subsidieregeling verduurzaming

Premie maximaal
€ 7.000
Bij de versterkingsoperatie geldt de zogenaamde 7000-regeling. Officieel: “Regeling energiebesparing versterking woningen bouwkundig versterkingsprogramma
Groningenveld.”
Huiseigenaren kunnen maximaal
€ 7.000,- aan premie aanvragen om zelf
(extra) verduurzamingsmaatregelen te
financieren of te laten meenemen in de
bouw. Die regeling geldt dus alleen voor
woningen die versterkt moeten worden.
Bij de aanvraag van de subsidie moet

een getekende versterkingsovereenkomst
worden gevoegd.
Raadpleeg voor meer informatie en het
aanvragen van de subsidie de website van
het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN): www.snn.nl/seah.
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LOP P E RSUM

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

Aardbevingschade?
Persoonlijk
Betrouwbaar
Betrokken
Deskundig

Wij ondersteunen u met
een contra-expertise
De bevingen stoppen dat kunnen wij niet, maar een gedegen second
opinion over uw schade, dat maken wij graag voor u. Natuurlijk op de
wijze zoals u van ons gewend bent, eerlijk en oprecht.

Almastraat 14 | 8601 EW Sneek | 06-20855774
Advertentie_waaijenberg_druk.pdf
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info@benedictus-bouwadvies.nl

www.benedictus-bouwadvies.nl
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“Deskundigen” stapelen leed op leed

Mensen vragen zich af: “Hoe komen we hier uit?”
Op onze vraag of hij niet eerst de schade
moet bekijken voordat hij daar een mening
over heeft, antwoordt hij: “Niet nodig;
het is al bekeken op kantoor. Uw woning
bevindt zich niet binnen het aardbevingsgebied.” Je woont al jaren boven de gasbel.
Jarenlang zoet gehouden met schone
praatjes. Je ziet plotseling de schade ontstaan en groeien. Maar je huis staat op de
verkeerde plek!
Bezoek van ondeskundige ‘experts’(“geen
enkel verstand van Gronings erfgoed”)
noopt tot inhuren van eigen onderzoekers:

Wie doet dat nou? Een huis of een woonboerderij kopen met een gasbel in de bodem? Daar stop je je goede geld toch niet in? Op de radio maken ze het lekker bont:
“Daar in het hoge Noorden? Je krijgt er een huis bij een pak Brinta.” De miskenning
van jarenlange ellende is wijd verbreid. Al wil je weg, je kunt niet meer. Terwijl er
vermogens verdampen, gezinnen ontwricht raken en huwelijken stranden, worden
mensen aan het lijntje gehouden en blijven deskundigen in de ontkenningsfase. Jaloezie viert dikwijls de boventoon en de heersers blijven verdelen. Kijk op Facebook,
lees de frustraties van vele Groningers; kijk in Dagblad van het Noorden, volg de
serie “Ik wacht.” En kijk en luister eens naar Rtv-Noord of tijdens al die bijeenkomsten in de provincie: het gaat er over!
Een verzameling van reacties uit het veld is
niet moeilijk aan te leggen. We hebben ze
van horen en zien. De bronnen zijn bekend.
In onderstaand artikel hebben we de namen
weggelaten. Dat is veelzeggend: sommige
mensen willen niet worden genoemd. “Want
we zitten nog in procedure.” Op deze pagina:
het topje van een ijsberg.

tot sombere, ontevreden sappelaars, zonder
enig vertrouwen in politiek, medemens en
toekomst.

Familie S. te S.
“Je huis is je huis niet meer”
Ze waren bekend met de gaswinning in Groningen. Ver voor de crisis zochten ze ruimte
om de wonen en te werken. Ze hadden een
goed renderend bedrijf. De keuze viel op een
monumentale ‘Oldambtster.’ Na intensief
onderzoek en nauwkeurige afweging werd
het besluit genomen: “We gaan naar Groningen.” Kosten noch moeite werden gespaard
om het culturele erfgoed gebruiksklaar te
maken en voor het nageslacht te bewaren.
Vanaf 2012 stapelt de ellende zich op. Niet
alleen de scheuren en de schoorstenen,
maar vooral het cynisme, de stroperigheid
en de bureaucratie aan gene zijde vallen de
eigenaren ten deel. Citaten uit hun blogs
en Facebook-pagina’s spreken boekdelen.
Vrolijke, gelukkige mensen lijken verworden

“Je huis is je thuis niet meer, de geborgenheid is weg. En omdat de schade nog
steeds niet is afgehandeld kun je de boel
niet opknappen, mag je niet gaan schilderen, kun je niet gaan verbouwen. Want doe
je dat wel, dan loop je de kans ‘bewijs te
vernietigen’”

“Bijna 4 jaar wachten en er is nog niets
gerepareerd, omdat er nog steeds geen
overeenstemming is! Wat dat met je doet
als mens?

“Vanaf de eerste rapportage tot nu moeten wij constateren dat de diverse partijen
langs elkaar heen werken en dat er een
vorm van willekeur optreedt in behandeling
en beoordeling. Om verdere onduidelijkheden te voorkomen hebben we zelf dit
uitgebreide rapport laten opstellen om zo
alle betrokken partijen in de gelegenheid te
stellen zich te verdiepen in onze situatie en
in de algemene problematiek veroorzaakt
door de aardgaswinning. Wij zouden graag
zien dat deze kennis gedeeld wordt om op
basis daarvan tot een weloverwogen en
rechtvaardige afwikkeling te komen.”
Het enige antwoord: duur aanvullend onderzoek door NAM. Weer: nul op rekest.
Nog een duur rapport voor eigen rekening:
“De zeer ernstige schade wordt veroorzaakt door overbelasting en trillingen in/uit
de diepere ondergrond. Beide worden veroorzaakt door de gaswinning die al langere
tijd plaatsvindt in Groningen.”
De aanbeveling is helder, maar op zich
schokkend: afbraak en herbouw! Maar
geen enkele (nieuwe) regeling biedt hoop
of uitkomst, want “uw casus valt nog
steeds onder de oude regeling”(dus buiten
de contouren). Dan moeten aardbevingska-

mer en arbiter er aan te pas komen. De arbiter doet een tussenuitspraak: “mijnbouwschade.” Opgelucht? Vergeet het maar.
Wuiven met het handje
“De omvang van de schade moet worden
bepaald door een onafhankelijk deskundige. Die moet bekijken of de schade kan
worden hersteld en zo niet, wat de kosten
zijn om eenzelfde pand op te trekken uit
dezelfde materialen. Helaas wordt er een
ondeskundige uitgezocht die nog nooit
een Oldambtster boerderij heeft gezien;
wij hebben voor hem zelfs een plattegrond
moeten tekenen. In zijn eindrapport alleen
maar oppervlakkige conclusies: meterslange scheuren worden niet waargenomen,
de verzakte brandmuur, de gescheurde
betonvloeren en de scheefgezakte gebinten kunnen blijven staan, de rest moet wel
gesloopt maar weer neergezet met niet de
oorspronkelijke materialen, maar in goedkope houtskeletbouw.... en, ongelooflijk
maar waar, dit alles zonder het aanbrengen
van een afdoende fundering! Onze opmerkingen hierover worden weggewuifd met
NAM-gegevens waaruit zou moeten blijken
dat hier geen aardbevingen voorkomen...”
Scheuren in de tuinmuur
In deze schademelding gaat het om een
verzakkende en scheurende tuinmuur.
De arbiter kijkt in het woordenboek (!) of
een tuinmuur als ‘gebouw’ kan worden
beschouwd. Nee dus. De conclusie is
navenant: “de schade is door een andere
oorzaak ontstaan dan door beweging van
de bodem als gevolg van de aanleg of de
exploitatie van een mijnbouwwerk.” Kennelijk maken de juridische termen ‘aard
en nagelvast’ niet meer uit en verzakt en
scheurt een tuinmuur na decennia alsnog
vanzelf.
Bovenstaande voorbeelden zijn nog maar
het topje van een heel grote ijsberg.

Het wordt hoog tijd voor een parlementaire
enquête!”
De familie N. te N.
Voor wie nog steeds situaties
bagatelliseert:
Een case van ruim vier jaar, beginnend met
de woorden: “De taxateur meldde zich in
2014 bij ons met de mededeling: ‘In uw
geval is er geen sprake van aardbevingsschade!’

Wist je dat...

Sommige Groningers met een evacuatie rugzak naast
hun bed slapen.
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Luchtwarmtepompen

De website www.loppersumversterkt.nl gaat over het
versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning.
Wilt u de ontwikkelingen volgen? Kijk dan op:
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De klap is gevallen – hoe nu verder?
Dat was de klap; de aardbeving waarvan we allen hoopten dat die nooit zou
komen. Mijn provisorisch versterkte huis is ingestort.

Scheuren in school en mensen
“Zo’n degelijk en mooi gebouw. Nooit
iets mee aan de hand. En dan begint
de ellende. Dan kom je in een andere
wereld. Die van NAM, CVW, experts,
contra-experts en arbiters.
Dan komen de verontrusting, de boosheid,
de frustratie, de zorgen en de slapeloosheid.” Hans Bode vindt het haast
onbegrijpelijk. “Kafkaiaans,” omschrijft
hij het proces waarin je dan noodgedwongen terecht komt. Hij en zijn vrouw, de
kunstenares Yvonne Struys, wonen al 20
jaar in de bijna 100-jarige “School met de
Bijbel.” Deze vertoonde tot de beving bij
Wagenborgen in 2014 nauwelijks mankementen. Toen begon de aantasting. En de
strijd. “Ik moet toegeven, de meeste zaken
zijn goed geregeld, al moet je d’r eerst wel
voor vechten. Scheuren zijn gerepareerd;
schoorstenen vervangen en vastgestelde
budgetten worden uitbetaald om er zelf de
aannemer van te kunnen betalen,” memoreert Hans. “Behalve de keuken.” Yvonne
trekt me al snel mee: “Maar moet je hier
eens kijken. De hele muur boven het aanrecht…… de afzuigkap kan niet eens meer
worden vastgezet. En die scheuren lopen
helemaal door. Binnen en buiten. Nooit wat
mee aan de hand. En nu: c-schade, dus
niet aardbevings-gerelateerd!”
Na 100 jaar zettingschade
Even later: “Ik ga aan m’n werk. Ik kan
er niet meer tegen. Als ik er te lang mee
bezig ben, gaat het in mijn lijf zitten.”
Hans steekt van wal, alles keurig gedocumenteerd. Ook zijn verhaal, zoals zovele
andere, gaat over c-schade, contra-expertise, gedeeltelijke b-schade, arbitrage en
een wereldje van ons-kent-ons. “Ik ben zelf
opgeleid als binnenhuisarchitect,” zegt

hij, “en heb dus wel een beetje verstand
van gebouwen. Die zogenaamde experts
maken soms opmerkingen ……. Dan kijk
ik ze aan en stel een vraag waar ze geen
antwoord op hebben of maar één goed
antwoord op kunnen geven. In het geval
van de keuken is de meest gehoorde
uitspraak: “zetting.” Plotseling? Na 100
jaar zeker! De keukenschade die Hans en
Yvonne in 2014 meldden, tegelijk met de
andere schade, is een onopgelost probleem: de eerste schade werd naar tevredenheid afgehandeld. “Toen de scheuren
in de hal en kamer waren gerepareerd, heb
ik een formulier voor akkoord getekend.
Ik meldde mondeling dat ik het niet eens
was met de beoordeling van de keuken als
c-schade. Dat had ik nooit moeten doen.
Maar ik dacht dat de afwikkeling van de
contra-expertise voor dat onderdeel al in
gang was gezet. In een onduidelijk rapport
van de eerste en tweede expert – via
Vereniging Eigen Huis (VEH) geregeld –
werd de keukenschade niet eens genoemd. Toen heb ik CVW, de eerste expert
en VEH gemaild, maar kreeg geen enkele
reactie.” Hans legde de zaak voor aan de
arbiter, die in eerste instantie welwillend
reageerde: zaak geaccepteerd, dacht Hans.
“Een paar dagen voor de zitting kreeg ik
bericht: ‘de zaak gaat niet door. U heeft
al voor akkoord getekend.’ Case closed.”
Intussen was bij de tweede inspectie wel
geconstateerd dat de luchtkanalen gevaar
opleverden. De schoorstenen werden
vervangen; de kanalen afgebroken en niet
hersteld. “Wat u niet gebruikt hoeven wij
niet weer aan te brengen,” spraken de geleerden. “Flabbergasted. Protesteren heeft
geen zin.” Inmiddels heeft Hans de schade
(opnieuw) bij de TCMG aangemeld. Zou ook
dit antwoord te voorspellen zijn?

Wagenborgen versterkt
Vanmorgen schrok ik wakker van werkzaamheden in de straat. Vanuit het slaapkamerraam zag ik meerdere witte busjes, een graafmachine en een aantal mensen bezig. Bij
de buren lag de weg al gedeeltelijk open.
Al sinds 2012 loopt hier een schadeprocedure
bij NAM/CVW waarbij uiteindelijk ook de NCG
werd betrokken. Een bezoek van Vergnes
leidde tot een second opinion. In 2014 kwam
de woning in de stutten te staan. Vanaf dat
moment werd onderhandeld met de NAM tot
in 2018 Wiebes druk uitoefende om achterstallige dossiers af te handelen. Na de huidige
voorbereidende werkzaamheden zal in maart
het herstelwerk aan de woning beginnen.
Gewend aan schade
Bovenstaande is een voorbeeld van wat we in
Wagenborgen al veel gezien hebben. Veel woningen zijn gedurende de afgelopen jaren hersteld, maar velen wachten nog steeds, of zijn

in langdurige juridische procedures verstrikt
geraakt. Menigeen is intussen afgehaakt en
neemt de schade maar voor eigen rekening.
Complete verrassing
Dat Wagenborgen gevoelig is voor bevingen
weten we dus. Toch kwamen de sessies in
“Ons Centrum” op 1 december met burgemeester Beukema en de NCG Sietsma over
versterking van ons dorp als een complete
verrassing. Tot november hadden we geen
idee dat we tot het risicogebied behoorden.
Plotseling bleek uit een nieuwe rekenmethode
dat ruim vijfhonderd woningen worden aangemerkt als “licht verhoogd risico” en dertig
als “verhoogd risico”. Met andere woorden:

Hoeveel minuten heb ik om er levend uit
te komen? Gelukkig klapte een achterdeur
open, daar kon ik komen tussen het vallend
puin door; de rest? Weg dus, ver van het
donderend geraas. Ver van de huizen sta
ik, in mijn ponnetje op blote voetjes in de
sneeuw. Niets meegenomen; slechts het
vege lijf gered en een dekbedje om. De berg
noodvoorraden liggen doelloos onder de
laag dakpannen. Mijn klompen stonden bij
de gangdeur, die nu is gekraakt en klem zit
onder een paar balken. Daar sta ik, zonder
water, zonder warmte, zonder besef hoe nu
verder. Ik word kouder en kouder, maar zie
nergens onbeschadigde gebouwen. Het dak
van het dorpshuis hangt half naar beneden.
Binnen brandt licht, maar ik durf er niet
heen. En nu? Er is niets wat ons in deze
fase kan helpen; we weten alleen dat er het
eerste uur nergens hulp zal opdagen. We
weten niet of er iets is geregeld voor ons, die
nu alles kwijt zijn. Overal rennende mensen.
Geschreeuw, gekerm, er liggen vast gewonden onder het puin. Heeft onze uitzuigende
overheid nou nooit willen beseffen dat ook in
deze situatie wij wel verder willen leven? Het
plein lijkt vrij van risico; niet alleen ik vond
dat een goede plek. Meer en meer mensen
zie ik daarheen gaan. De natte sneeuw is
opgehouden; mijn dekbedje is nog redelijk
droog. Stampvoetend om nog een beetje
warm te blijven. Hoe lang duurt het voor je

op een totaalaantal van 821 woningen is het
niet ondenkbaar dat er 530 versterkt moeten
worden omdat de bewoners anders bij een
zware beving de woning niet meer op tijd
kunnen verlaten. Als oorzaak werd aangegeven
dat de bevingen zich hadden verplaatst in de
richting van ons dorp, na het stoppen van de
winning in Loppersum. Of zoals een bewoner
het treffend zei: “ze hebben het probleem over
de schutting gegooid.”
Hoe verder
Het rekenmodel geeft aan dat veel woningen
nader onderzoek vergen, maar niemand weet
nog welke dit zijn. In januari werd aan de

onderkoeld raakt en langzaam je bewustzijn
verliest? Actie dus, nu het nog kan. Maar
wat? Hard roepen met ons allen, maar naar
wie? Iemand heeft een scheepstoeter. Er
komt reactie, vanachter een berg puin:
‘Koud!’ ‘Gewond!’ Ook daar geen warme
plek, het belangrijkste op dit moment. We
gaan dicht op elkaar staan, bedekken ons
zoveel mogelijk met de meegenomen dekens, dekbedden en matten. Nee, we gaan op
de matten staan; de kouwe voeten maken
ons doodongelukkig. Het helpt een beetje.
We weten dat er, heel misschien, na meer
dan een uur, hulp ons kan bereiken. Wat
voor hulp? Geen idee. Een van de puinhopen
begint te smeulen. Brand, ook dat nog; het
is nog een eind van ons vandaan, maar als
het doorzet? Waar moeten we dan heen? In
het natte weiland verderop?
We blijven elkaar moed inspreken. Het kan
toch niet dat we hier nu aan ons lot worden
overgelaten? Er zal toch wel iets zijn waar
we veilig onder dak kunnen; waar alles nog
werkt? Waar water is en warmte. Waar we
wat te eten kunnen krijgen? Nu weten we
niet eens of het dorp een paar kilometer
verderop nog wel overeind staat. We durven
het niet aan daarheen te lopen. Hier kunnen
we tenminste bij elkaar blijven, elkaar warm
houden. Is onze toekomst ons voorgoed
ontstolen?

bewoners die het betreft, bekend gemaakt
welke woningen in beeld zijn. Diegenen die
niet werden benaderd maar toch ook aanleiding zien om hun woning te laten onderzoeken,
kunnen dit alsnog kenbaar maken.
Natuurlijk is daarmee de versterking nog geen
feit. Deze zal volgens Beukema circa 5 tot
7 jaar in beslag nemen. Intussen zitten de
bewoners met flink wat vragen zoals: “Wat
gebeurt er met de waarde van mijn woning
en waar moet ik wonen als mijn huis wordt
verbouwd?”
Peter Bruijn, inwoner van Wagenborgen

Wist je dat...

De GBB vier fakkeltochten heeft georganiseerd, waarvan de
laatste 12.000 deelnemers had.
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planeconomie

"een brede blik
op bouwen"

milieulasten

BIM coördinatie en controle
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huisvestingsadvies

bouwregelgeving
www.bouwscoop.nl

Sparringpartner of
betrokken advocaat
in uw schadedossier

Neem contact op voor een vrijblijvende
verkenning van uw positie.

T. 06-83235884 | benb-klussenbedrijf@hotmail.com | www.benb-klussenbedrijf.com

www.degoedebestuursrecht.nl

Aardbevingbestendig
bouwen doe je met hout.
Kijk op www.ﬁnhome.nl

en de digitale presentaties voor betaalbaar,

veilig wonen

Het staat als een huis

Wij bouwen al
vanaf
15 m2 tot 350 m2
woonoppervlakte

De beste zonnepanelen

zonder eigen
investering

Het staat als een huis
Ook voor zelfbouw, casco of sleutelklaar:
Finhome.nl | Emmen | 0592 - 202 969

Bel uw persoonlijke bespaar adviseur:

06 58 79 86 32
Regio Groningen, Drenthe, Friesland

www.ﬁnhome.nl
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Het …tigste gasdebat: Het blijft bij mooie woorden

Kamerleden reageren

De gang van zaken rond de Fazantenhof in Ten Boer geeft andermaal aan hoe partijen achter elkaar kunnen wegkruipen als onzekerheid
over de financiën troef blijft. Geen bestuurder (lees: minister) die snel ingrijpt als mensen opnieuw in bureaucratisch falen vermalen
worden. En dat is nog maar één voorbeeld.

vertrouwen worden hersteld. Zoals iemand
zei: “Ga gewoon aan de slag.” Dat wil ik
ook. Groningen verdient perspectief op een
betere toekomst. Ik wil verder zonder gas,
maar mét Groningen.”
Matthijs Sienot (D66) twitterde na de stemming: We snappen de frustratie van Groningen. De minister moet aan de bak! Er zijn
duidelijke deadlines gesteld, daar houden
wij hem aan. Wij steunen alle adviezen die
er écht voor zorgen, dat de onveiligste huizen zo spoedig mogelijk worden versterkt en
schadeherstel wordt versneld.” Sienot kreeg
op z’n tweet maar liefst 56 zeer negatieve
reacties.

De regio – provincie, gemeenten, Gasberaad en Groninger Bodem Beweging - stuurde 22 januari een dringende oproep aan de
Tweede Kamer om de stemming over moties over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit te stellen. Alle nauw betrokkenen wilden de stemming uitstellen totdat het overleg met minister Wiebes op 24 januari zou hebben plaatsgevonden. De
meerderheid van de Kamer voelde daar echter niets voor. De regeringspartijen waren eensgezind: “Uitstel voegt niks toe,” was
hun eenstemmige reactie en stemden dan ook tegen de later ingediende motie. Verschillende gedupeerden vroegen de Kamerleden individueel om vooral uitvoering te geven aan de vijf punten uit de brandbrief van de regio. Van de reacties die via de mail
werden ontvangen, geven we hieronder een paar weer.
Piswoest
Sandra Beckerman (SP) gaf haar emoties
volgens Dagblad van het Noorden direct na
afloop kort en krachtig weer als “Piswoest.”
Partij voor de Dieren: “Wij hebben drie moties ingediend. Die zijn alle drie verworpen.”
Die moties gingen over: Grootverbruikers
verplicht van het aardgas af, instellen van
een parlementaire enquête en gelijke rechten voor omwonenden kleine gasvelden.
Sandra Beckerman: “De coalitie heeft
gestemd tegen Groningen. Nu begint het
politieke gehuichel weer. Het riedeltje. De
hypocrisie. Ik ben er klaar mee. Groningen is
het zat. Den Haag was nog nooit zover weg.
Maar ik houd vol. We kunnen alleen maar
winnen als we het zelf doen. Massaal!!,”
Henk Nijboer (PvdA): “Heel triest dat de
coalitie tegen deze motie heeft gestemd.

Ik had gehoopt dat de Tweede Kamer als
één man/vrouw achter de brede oproep uit
Groningen zou gaan staan. Hiermee laten
ze Groningers met schade als een baksteen
vallen.” Tegenover dezelfde krant verklaarde
gedeputeerde Eelco Eikenaar: “Wat een teleurstelling (…). Juist de moties die de kern
raken, die de aanpak van de versterking
samenhangend en menselijker maken, zijn
afgewezen.”
Carla Dik-Faber (Christen Unie) kreeg, net
als alle fracties brieven met een oproep om
vooral de verlangens uit de regio te ondersteunen, zoals de open brief van inwoners
van ’t Zandt in Dagblad van het Noorden. Als
antwoord kregen de afzenders de volgende
tekst: “Hartelijk dank voor het delen van
de open brief. Uw zorgen begrijp en deel ik.

Daarom heb ik tijdens het Kamerdebat een
aantal moties (mede) ingediend, die vanmiddag (22 januari) zijn aangenomen. Al mijn
inzet is erop gericht om onveilige woningen
te versterken en schadeafhandeling vlot te
trekken…”
Blog
Aansluitend stuurde de CU-politica haar blog
van twee pagina’s waarin zijn haar (stem)
gedrag motiveert. “...ïk kan niet anders
zeggen dan dat er momenteel geen ander
model dan het HRA-model voorhanden
is om onveilige woningen te versterken.
Het alternatief – nu teruggaan naar het
oude Meerjarenprogramma van de NCG –
betekent dat de meest onveilige woningen in
de wacht komen te staan en dat wil ik niet”
(…) “Alleen met zichtbare resultaten kan het

Agnes Mulder (CDA): ...”tijdens het debat
heb ik geen blad voor de mond genomen,
want ik vind dat het niet goed gaat met de
versterking en afhandeling van de schade
in Groningen. Daarom heb ik de adviezen
van de regio grotendeels verwerkt in mijn
inbreng in het debat met de minister.”
Zij geeft in haar reactie aan dat minister
Wiebes volgens haar grotendeels tegemoet
komt aan de vijf eisen van de regio en dat
haar inbreng daaraan ondersteuning biedt.
“Ik herhaal mijn woorden van het debat
met de minister, ik ben helemaal klaar met
de huidige gang van zaken. De versterking
moet nu eindelijk van start gaan.”
“Hup, aan de slag”
Dilan Yesilgöz – Zegerius (VVD) sprak op
haar YouTube kanaal: “Zoals beloofd, kom ik
even op de situatie in Groningen terug. We
weten nu veel meer dan drie jaar geleden...
Dus wat mij betreft stoppen we met praten,
handen uit de mouwen. Hup aan de slag.”In
Dagblad van het Noorden meldde Bé Schollema, PvdA/Groenlinks-wethouder van Loppersum, na afloop van de stemmingen in de
Tweede Kamer dat hij teleurgesteld was en
dat het kabinet wat hem had mogen vallen
over dit ‘overheidsfalen van on-Nederlandse
proporties.’

Framing en shaming

Wat heb ik aan die TOEKOMST, ik wil een beter NU
Henk Kamp deed het al. Minister
Wiebes doet het nog. Sommige juristen
maken het helemaal te bont. Framing,
heet het. Selectief herhalen wat jou het
beste past. Vanuit je eigen werkelijkheid
anderen meesleuren. Kreten belangrijker
dan inhoud of werkelijkheid. Voorbeelden
te over, meestal ingegeven door zogenaamde communicatiedeskundigen, die
hun vak slecht verstaan.
“Veiligheid voorop en ruimhartige vergoeding
van alle schade.” Henk Kamp klinkt nog door
in alle oren. En heel Nederland dacht: Groningen boft, met zo’n minister. Maar Groningers
merken nog helemaal niets. Wachten duurt
lang. Wantrouwen wordt gevoed.
54 miljard kuub en 14 onderzoeken later
wordt de volgende stap gezet: gecoördineerde aanpak van schade en een grootscheepse versterkingsoperatie om de veiligheid te
garanderen. CVW en NCG pakken de zaken
voortvarend aan. En heel Nederland denkt:
die Groningers boffen maar ... In de huiskamers vallen echter de eerste slachtoffers

van deze tactiek: “zetting, krimpscheuten,
achterstallig onderhoud, waardedaling door
krimp …” zijn de nieuwe argumenten. Achter
de schermen groeit de onrust. Contra-expertises, hertaxaties, rechtszaken, contouren en
doorgedraaide mensen. De nieuwe oplossing
gloort: we keren de bewijslast om. En: arbiters! “Wouw,” denkt heel Nederland: “dat is
pas zuivere koffie!” Maar daar hebben “ze”
het volgende op gevonden: adviesbureaus
en nieuwe argumenten: “buiten de lijntjes.”
De winstmachines draaien volop door. Net
als de bevingen.
Wiebes kiest een nieuwe strategie: geen
contouren meer, de gaskraan dicht, de NAM
eruit, versnelde versterking, ik betaal de
rekening, maar wel een onsje minder, de
regio krijgt de regie. En bovenal het nieuwe
frame: “geld mag niet het probleem zijn. We
gaan het allemaal oplossen.” Heel Nederland
denkt: “wij zitten er warmpjes bij en Groningers zijn veilig.” De regio krijgt eindelijk de
regie. Het Nationaal Programma Groningen
brengt 1,15 miljard voor de toekomst van
Groningen. Gemeenten en NCG spannen zich

avond aan avond in op basis van de waarschijnlijkheidsberekeningen van de NAM.
Maar formeel staan Groningers nog steeds
met lege handen. De Tweede Kamer denkt:
“dat heeft die Wiebes goed geregeld.” Ze
zeggen: “En nu u de handen uit de mouwen.”

“Het huis wordt verkeerd
bewoond: mevrouw hangt de
was op zolder.”
In rechtszalen, aan keukentafels en arbiterhokjes gaan de discussies door, vloeien
vaak de tranen. Geen wonder, want ook
juristen kunnen er wat van. Net als makelaars. Tijdrekken en het vinden van de
kleinste mazen in de wet. Niet op inhoud,
maar op procedures. In “framing” zijn ze
minstens even goed: referentiegebieden,
huizen met mogelijkheden, kansen grijpen,
taxatierapporten, in kwaad daglicht stellen
van tegenstanders, wetenschappelijke rapporten onderuit halen en mensen kleineren.
Je gelooft soms oren en ogen niet. Tot in
de rechtbanken toe waar een NAM-jurist

eenvoudigweg de schade verklaart: “Het
huis wordt verkeerd bewoond: mevrouw
hangt de was op zolder.” Dat zo’n man nog
rustig slaapt. Toch is dit exemplarisch voor
het niveau waarop mensen in het gasbevingsdossier met elkaar omgaan: niet met
elkaar, maar tegenover elkaar. Alles wordt
uit de kast gehaald om beslissers (politiek,
rechters, arbiters) te laten geloven dat
gedupeerden zich aanstellen en dat heel
het land en vooral hun baas of opdrachtgever de dupe wordt als ze ook maar een
duimbreed toegeven. Framing en shaming.
Amoreel. Lees de aanklachten op Facebook.
Lees de serie “Ik wacht” in Dagblad van het
Noorden. Boekdelen!
Intussen wordt er een vermogen rondgepompt en doorgesluisd. Stad en Ommeland
varen wel. Spiegels en kralen moeten een
betere TOEKOMST garanderen. En Nederland blijft denken: “dat is daar goed geregeld.” Groots in gebaren, klein in daden. Na
(bijna)zeven jaren mogen we toch eindelijk
zeggen: “wat heb ik aan die TOEKOMST. Ik
wil een beter NU."
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Groninger Huis laat huurders niet in de kou staan
Hilde van Ree ( directeur Groninger Huis) en
Harry Oosting (directeur SUW) bij de ‘claimcar’.

Vragen over uw
hypotheek?
Kom zonder afspraak langs tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur bij
Rabobank Noord-Groningen in Bedum, Delfzijl en Uithuizermeeden.
Wanneer? Elke vrijdagmiddag tussen 13.00 - 17.00 uur kunt u zonder
afspraak binnenlopen voor een gratis oriëntatiegesprek over hypotheken.

Kijk voor meer info op: rabobank.nl/ng.

Kom maar op met de toekomst

Een ongebruikelijke grote dagvaarding is 11
december 2018 afgeleverd bij de NAM in
Assen. Ruim 5.000 gedupeerden claimen
genoegdoening van de NAM over de immateriële schade die zij hebben opgelopen.
Hiermee maken zij gebruik van de rechterlijke
uitspraak uit 2017 dat de NAM aansprakelijk
is voor de hen geleden immateriële schade.

ners. Veel inwoners in dit gebied zijn ernstig
geschaad in hun woongenot en een deel van
de bevolking lijdt hier psychisch onder. Ook
de negatieve berichtgeving over dit onderwerp
en het onduidelijke optreden van de overheid
speelt hierin mee. De insteek van de claim is
dat de NAM deze immateriële gevolgen zoals
psychische klachten gaat compenseren.

Hilde van Ree, directeur bestuurder van
woonstichting Groninger Huis, heeft het
proces vanaf het begin meegemaakt. “Onze
huurders die in het aardbevingsgebied wonen,
gaan al jaren lang gebukt onder spanning en
onzekerheid met alle negatieve gevolgen van
dien. Het voorstel van onze Huurdersadviesgroep om de bewoners een claim bij de NAM
te laten indienen, heb ik daarom onmiddellijk
ondersteund. Ik heb mij wel verbaasd dat
het initiatief van de zeven huurdersorganisaties behalve door de Woonbond en Stichting
Uithuizer Woningbouw niet meer is omarmd.
Je laat de inwoners in het aardbevingsgebied
toch niet in de kou staan?”

Dagvaarding van 20.000 pagina’s
Huurders van Groninger Huis en SUW konden
kosteloos een claim indienen tegen de
NAM. Samen met de aanmelding van andere
gedupeerden leidde dit tot een dagvaarding
van 20.000 pagina’s. De Haan Advocaten
heeft de claim voorbereid en de dagvaarding
overhandigd aan de NAM. Op de vraag aan
Hilde van Ree om een blik op de toekomst
te werpen geeft ze een voorzichtig antwoord.
“We hebben helaas geen glazen bol en weten
niet wat 2019 ons zal brengen. Er zijn veel
factoren die meespelen op de uitkomst van
de zaak maar het is in ieder geval een eerste
stap naar gerechtigheid.”

Claimcar
Afgelopen zomer trok de ‘claimcar’, een omgebouwde caravan die voor dit doel was beschilderd door kunstenares Loes Faber, langs
dorpen in het aardbevingsgebied en trok veel
aandacht. Leden van de huurdersorganisatie
gaven informatie over de claim. De actie was
er op gericht dat er genoegdoening komt voor
de bewoners in het aardbevingsgebied en dan
niet gericht op de woning maar op de bewo-

Kerkstraat 42b
Postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek
T (0598) 45 14 82
info@groningerhuis.nl
www.groningerhuis.nl
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Ook in Wiebesland geldt:

“Iedereen wil een dorp
met toekomst”
“Inwoners willen zelf bepalen hoe ons gebied er over 10 jaar voor staat.” Hoewel het
leven van veel inwoners al ruim zes jaar op de kop staat, bloeien en rijpen er desondanks talrijke en kansrijke ideeën. Overal in het gaswingewest Groningen duiken de
nieuwe projecten op. De redactie van de GBB-krant sprak al eerder met de energieke initiatiefnemers van Overschild. Deze keer is de Aktiegroep VanOnderen aan de
beurt. Naast hun strijd voor rechtvaardige afhandeling van schadeherstel en versterking, willen ze alle mogelijkheden benutten om hun omgeving een nieuwe toekomst
te bieden. Over één ding zijn ze het roerend eens: “We zullen het als bewoners met
z’n allen moeten doen.”
“We willen ervan af dat je als burgers en
gemeente tegenover elkaar staat. En: in
het gaswinningsdossier willen we af van het
machteloze en krachteloze bestuurlijke gepingpong tussen gemeenten en provincie en
de makke positie die dat de afgelopen jaren
steeds heeft opgeleverd ten opzichte van
Den Haag. We willen toe naar mensen die
zelf weten en bepalen wat ze met hun leven
en hun woonomgeving willen. En we willen
een gemeentebestuur dat daarin faciliteert!”
Dat stellen de vertegenwoordigers Henk Bos
en Fred Mahler van de procesgroep “Van
Onderen”.
Henk Bos: “Aan gemopper heb je niks.
Mensen worden nog steeds heel warm als
het om hun eigen leven gaat. Daar willen
ze best op aangesproken worden. En als je
als bevolking laat zien wat je wilt en waar
draagvlak voor is, heeft de gemeente ook
de insteek om dat mogelijk te maken.” “Het
gaat uiteraard niet vanzelf,” relativeert Fred
Mahler. “Natuurlijk moet je bij de gemeente
ook deuren openbreken.. ….. en je moet
het wel allemaal eerst organiseren. DaarVanOnderen
“Een zaak van lange adem. Maar de tijd
is er nu ook rijp voor,” meent één van de
gangmakers, Henk Bos uit Tjuchem. Hij
bruist van de energie en de ideeën om
met zijn kompanen een proces op gang
te brengen dat het hele gebied perspectief gaat bieden. Met ‘jeugdig enthousiasme’ en vol humor en strijdlust geven
hij en Fred Mahler (Steendam) aan dat
ze samen met Christophe de Jongh
en Gert de Vries (Overschild) al langer
bezig zijn met het concept VanOnderen,
een route om bewoners actieve zeggenschap te geven over gewenste ontwikkelingen in hun eigen buurt/dorp/gebied.
Ze hebben daarom eerder al contact
gelegd met andere belangenbehartigers
in Groninger dorpenland, juist ook in
samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen als kenner, coördinator
en stuwer van dorpsbelangen. Zo is de
afgelopen tijd al regelmatig van gedachten gewisseld met dorpen als Krewerd,
Wirdum, Onderdendam, Zijldijk e.a. De
praktische toepassing van de VanOnderen-route is al herkenbaar in Overschild.
Daar is eind vorig jaar de Structuurvisie
Overschild tot stand gekomen, in mooie
samenwerking tussen bewoners en
de gemeente Midden-Groningen. Nu is
Steendam aan de versterkingsbeurt,
met Tjuchem in de slipstream, net als
Hellum, Schildwolde en Siddeburen.
Op basis van de ervaringen opgedaan
in Overschild, is het de bedoeling om
nog meer stappen te gaan zetten om
dorpen ‘het heft in eigen hand’ over hun
toekomst te geven.

Fred Mahler (l.) en Henk Bos
bij dorpshuis Peter en Leni

om beperken we ons eerst tot een paar
onderwerpen.“ “De onderwerpen waarvan
iedereen voorstander is, leveren de minste
problemen op.
Profs
De procesgroep van de zes Schildmeerdorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde,
Siddeburen, Steendam en Tjuchem), heeft
inmiddels professionele begeleiding weten
te verwerven. Zowel Groninger Dorpen,
kenniscentrum CMO STAMM als de gemeente Midden-Groningen ondersteunen de
initiatieven. De mogelijkheden van subsidies
– ook uit de ‘pot’ van Nationaal Programma Groningen – dienen zich aan voor het
realiseren van concrete plannen. Bos is het
meest uitgesproken in zijn drijfveer: “We
vragen om nieuwe vormen van democratie.
De wettelijke mogelijkheden zijn er of komen
er (Omgevingswet 2021). Maar ambtelijke
en bestuurlijke organisaties moeten wel kantelen om op een heel andere manier te gaan
werken. Initiatieven moeten van onderen
komen; bestuurders en ambtenaren faciliteren. Gemeenteraden moeten zaken tegen
elkaar afwegen en prioriteiten stellen.”
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Had de overheid aardbevingen
kunnen voorkomen?
Dit artikel is een korte weergave van een lezing die Jacques Hagoort, emeritus
hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft, op uitnodiging van de GBB op 12
december 2018 in de Nicolaïkerk in Appingedam heeft gegeven. De lezing bevatte een kritische analyse van het vanaf 2013 gevoerde beleid voor de gaswinning
na de beving van Huizinge in 2012 en een uiteenzetting hoe de gaswinning aardbevingen veroorzaakt en wat de verschillende scenario’s voor afbouw van de gaswinning betekenen voor het aantal en de sterkte van toekomstige aardbevingen.
“Sinds de beving bij Huizinge in 2012 is
er veel misgegaan. Al sinds 1991 komen
regelmatig aardbevingen voor, maar toch
dachten overheid en NAM in 2013 nog tot
2050 het resterende gas te kunnen winnen.
Jacques Hagoort onderzocht de politieke
besluitvorming en hoe en wanneer de
overheid ingrijpende gevolgen had kunnen
voorkomen. In 2013 alarmeert het SodM
(Staatstoezicht op de Mijnen) dat de gaswinning de veiligheid van de Groningers in
gevaar brengt. Het advies om vanwege het
risico van zwaardere bevingen maximaal 12
miljard kubieke meter gas per jaar te winnen
wordt door de minister verworpen. Het
winningsplan van de NAM wil verminderen
tot 40 miljard in 2020, met versterking van
woningen. In het plan wordt de mogelijkheid
van stikstofinjectie genoemd, om de daling
van de druk in de gesteentelagen, oorzaak
van de aardbevingen, te stoppen. In een
daaropvolgend advies aan de minister wordt
stikstofinjectie echter niet meer genoemd. In
2014 kiest de minister ervoor de winning op
de oude voet voort te zetten en de productie van Noord naar Zuid te verschuiven; hij
overweegt geen stikstofinjectie. Leveringszekerheid heeft prioriteit boven de veiligheid
van de Groningers. Het NAM-beleid richt zich
op het economisch belang en gaat voorbij
aan de veiligheid van de Groningers. Het
leidt tot een vernietigend rapport van de
OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid). De
norm van het risico op 1 dode per 100.000
inwoners per jaar voor Groningen werd voor
de versterking tijdelijk verlaagd naar 1 dode
per 10.000 inwoners. Drie jaar na Huizinge kan eindelijk de versterking beginnen.
In 2016 verwerpt de NAM de in 2013 zo
veelbelovend genoemde stikstofinjectie. Het
SodM constateert dat de risicoberekeningen
van de NAM tot onbetrouwbare conclusies
leiden. Inmiddels blijkt de versterking veel

omvangrijker dan eerder voorspeld. In 2017
blijkt de seismische activiteit, in tegenstelling tot de verwachting, niet verminderd, Eind
dat jaar pleiten deskundigen voor stikstofinjectie die nu kleinschaliger en goedkoper
kan. Begin 2018 beeft de aarde heftig in
Zeerijp met een sterkte 3.4 op de schaal
van Richter. Dan besluit de minister om de
gaswinning in 2030 helemaal te stoppen
en de rest van het gas in de bodem te laten
zitten. Koren op de molen van de NAM, die
nu moet worden uitgekocht.
Conclusie
Het plan uit 2014 om door te gaan met traditionele winning blijkt de belangrijkste miskleun van het beleid. Daarmee ontbrak een
structurele oplossing om de aardbevingen te
stoppen. Stikstofinjectie had die oplossing
wel geboden. De oorzaak van schade en
daarmee de noodzaak tot versterking was
dan voorkomen. Verlaging van de gaswinning
per jaar, smeert alleen de aardbevingen
uit over een langere periode. Wanneer in
2014 wel was gekozen voor stikstofinjectie,
met een haalbare winning van 24 miljard
kubieke meter had Groningen er veel beter
voorgestaan. Dergelijke winning blijkt ook de
regionale drukverschillen zo klein mogelijk
te houden. Zo voorkomt men het na-ijleffect
van de verlaging van winning in het Noorden
en verhoging in het Zuiden, wanneer nadat
de winning is gestopt, het verschil in druk
alsnog moet worden gecompenseerd.”

Naschrift van de redactie
Het is de mening van Jacques Hagoort,
dat stikstofinjectie had kunnen werken.
Niet iedereen is hiervan overtuigd, zeker niet de praktische uitwerking ervan.

Dorpscoöperatie
In Steendam draait sinds enkele jaren
een dorpsvereniging, met als dochter de
dorpscoöperatie. Initiatieven als glasvezelnet, dorpshuis, energieprojecten etc. komen
eruit voort of worden ondergebracht in de
coöperatie. Mahler was en is daarvan in
zijn woonplaats een van de initiatiefnemers.
“Dorpscoöperaties hebben wat mij betreft
de toekomst. Ze zijn eigendom van iedereen
(het hele dorp), hebben geen winstoogmerk,
houden zich bezig met zaken waar iedereen
in het dorp belang bij heeft.”
Schilddorpen bundelen de krachten
De zes dorpsverenigingen van de dorpen
rond het Schildmeer hebben afgesproken
te gaan onderzoeken of en hoe ze elkaar
kunnen versterken. Integrale dorps- en
gebiedsontwikkeling staat hun daarbij voor
ogen. Ze hebben samen inmiddels een
kleine procesgroep gevormd met deelname
vanuit alle dorpen.

Wist je dat...

De NCG verwacht dat de hele versterkingsoperatie mogelijk
vijf tot zeven jaar gaat duren

26

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL

NUMMER 1 - 2019

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Vergnes Expertise – Het onafhankelijke
expertisebureau ook voor herbouwtaxaties
binnen het versterkingstraject
Naast het uitvoeren van contra-expertises
in het aardbevingsgebied, kunt u ook bij ons
terecht voor herbouwtaxaties.
Versterkingsprogramma Nationaal Coördinator Groningen
Een onderdeel van het versterkingsprogramma is het vaststellen van de herbouwwaarde. Dit zijn alle kosten om het huidige
gebouw te slopen en een gelijkwaardig en
aardbevingsbestendig gebouw te herbouwen. Het vaststellen van deze herbouwwaarde gebeurt door een taxateur, die u zelf kunt
benoemen.

u een rapport herbouwwaarde conform
NPR9998. In dit overzichtelijke rapport
specificeren we alle bouwkundige aspecten
zoals bijgebouwen, tuinaanleg, gasloos bouwen, kosten gemeente, architect etc.
Meer weten?
Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden. U kunt
ons bereiken via 0594-767004 of via
info@vergnes-expertise.nl

Als alle kosten (investeringskosten, marktwaarde en herbouwwaarde) in kaart zijn
gebracht kijkt het NCG voor welke oplossing
u in aanmerking komt: versterken, nieuw
bouwen, herbouwen of maatwerk. Het is dus
erg belangrijk dat de herbouwwaarde correct
en objectief wordt vastgesteld.
Vergnes Expertise helpt u hier graag bij
Hiervoor kunt u de ervaren taxateurs van
Vergnes Expertise inschakelen. Naast het
feit dat we echt onafhankelijk zijn, is het
voor veel mensen een geruststellende
gedachte dat we veel ervaring hebben met
het aardbevingsdossier/mijnbouwschadedossier. We weten hoe het werkt.
Na het uitvoeren van de taxatie ontvangt
ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Hulp bij schade
Al een aantal jaren staat HBS Expertise uit
Laren (NH) schademelders met mijnbouw-,
brand-, storm- en waterschade bij. Met
een team van 7 gedreven mensen met
kennis op verschillende vakgebieden
staan wij klaar om schademelders bij te
staan. Kenmerkend voor HBS Expertise
is dat wij als contra experts nooit voor
verzekeraars en schadeveroorzakende
partijen taxeren. Hiermee voorkomen wij
belangenverstrengeling, de schademelder
staat centraal.
Onze specialist op het gebied van de
mijnbouwschaden is Eddie van Marum.
Een geboren en getogen Grunneger met
de nodige geologische, hydrologische en
bouwkundige kennis van zaken om ook
complexe mijnbouwdossiers tot een goed
einde te brengen. Eddie heeft ook al een
aantal malen ingesproken bij de Vaste Kamer
Commissie van EZK en durft ook daar de
vinger op de zere plek te leggen.
Vooral voor zaken die in het
buitengerechtelijk traject van NAM/CVW en
nu door TCMG niet opgelost worden en die
rechtbank klaar gemaakt moeten worden zijn,
zijn specialisme.
Agrarische bedrijven hebben naast
constructieve schade aan de opstallen
ook forse bedrijfsschade, om deze zaken
op te kunnen lossen is de gang naar de
rechter vaak onvermijdelijk. HBS Expertise
werkt hierbij vaak samen met onafhankelijk
geoloog/hydroloog Peter van der Gaag,

DLV Advies en Accon AVM om zo goed
onderbouwde dossiers aan te kunnen
leveren. Dit geldt ook voor zaken waar sprake
is van gestapelde mijnbouwschade met
meerdere veroorzakende partijen.
Rijksmonument eigenaren met schade
kunnen ook bij HBS terecht, wij werken
hierbij samen met de Monumentenwacht
Groningen en aannemers die bekend zijn
met monumentaal herstel om zo de juiste
constructieve herstelmethoden met gebruik
van de juiste materialen te laten calculeren.
Helaas is contra-expertise niet meer een
vanzelfsprekend recht dat betaald wordt door
de TCMG en mijnbouwschade is niet altijd
gedekt in de rechtsbijstand polis. Laat u daar
niet door afschrikken de expertise kosten
van eigen onderzoek kunnen ook in een zaak
meegenomen worden in de claim.
Voorafgaande aan een zaak onderzoeken wij
samen met u de opties voor vergoeding van
de kosten en geven een inschatting van de
kosten als deze niet verzekerd blijken te zijn.
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“De ellende is, vanuit de wachtstand is het
slecht plannen maken”
De dynamiek van het leven, de balans zoeken
tussen wat je wilt bereiken en wat mogelijk is.
Genieten van de mooie dingen en de schouders onder wat verbetering nodig heeft. Zorgen
voor jezelf en voor de mensen die je liefhebt.
Het is het zoeken naar de balans tussen de
draagkrachten en de draaglasten van het
leven. Dit proces is voortdurend in beweging en
aan verandering onderhevig.
Vaak lukt het om met steunpilaren de draagkracht te vergroten wanneer de draaglast groter
wordt, maar soms kun je het gevoel krijgen uit
balans te raken. De langdurige aardbevingsproblematiek is een voorbeeld van een draaglast
die steeds groter kan worden en meer ruimte
in gaat nemen in het leven, waardoor het grotere geheel van draaglasten en draagkrachten uit
balans kan raken en de dynamiek uit het leven
kan verdwijnen. Wanneer het leven stagneert
kunnen er lichamelijke en psychische klachten
ontstaan. Overbelasting van de draagkracht
kan zorgen voor oververmoeidheid, prikkelbaarheid, vragen naar de ‘zin van het alles’ en ‘hoe
het allemaal vol te houden’ bijvoorbeeld. Dit
zijn enkele vragen waarbij een beroep gedaan
kan worden op de geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in het gesprek over de zin van het leven in de breedste
zin van het woord. Wat maakt het leven voor
u waardevol? Wat helpt u om de lasten die er
zijn te dragen? En, als het leven uit balans is,
hoe kan de draagkracht worden vergroot en de
draaglasten (gevoelsmatig) worden verkleind?
Ook kinderen kunnen uit balans raken, mede

door de bevingsproblematiek. We zijn er ook
voor hen. Dit doen we in samenwerking met
de jeugdartsen van de GGD. Verder werken de
geestelijk verzorgers samen met o.a. maatschappelijk werkers, ouderenconsulenten en
psychosociaal medewerkers. De inhoud en
beleving van draagkrachten, draaglasten en
de vragen die daar bij kunnen spelen zijn voor
iedereen uniek. Hierdoor zal ook het contact
met de geestelijk verzorger uniek zijn. Wat de
universele basishouding in gesprek, handeling
en ritueel zal zijn is dat er onvoorwaardelijke
aandacht is voor uw verhaal, wat besproken
wordt vertrouwelijk is en blijft en afspraken
kosteloos en vrijblijvend zijn.
Warme Groet,
Melissa Dales, MA. en Jitse van der Wal
Contactgegevens:
Melissa Dales
m.dales@gvagroningen.nl
T: 0638009690
Werkdagen: maandag en dinsdag
Jitse van der Wal
j.vanderwal@gvagroningen.nl
T: 0638007859
Werkdagen: woensdag en donderdag
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Heeft u mijnbouwschade?
Laat u bijstaan!
EXPERTISE BV

Wat kunnen wij voor u betekenen?
•
•
•
•
•
•
•

Een contra-expertiserapport opstellen
Een aansprakelijkheidsrapport opstellen
Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
Deskundige beoordeling van herstelwijze
Een complete nulmeting na schadeherstel
Begeleiding door het gehele schadeproces
Herbouwtaxatie en architectuur

Kenmerken van ons bureau
•
•
•
•
•
•

Opkomen voor belangen van gedupeerden
Vakkundige schadeopname
Onafhankelijk
Objectieve bouwkundige ingenieurs
Ruime ervaring met mijnbouwschades
Ook ruime ervaring met schades door brand,
water, storm enz.

Wij zijn het enige regionale expertisebureau dat echt opkomt voor de
belangen van de gedupeerden die getroffen zijn door mijnbouwschade.
Vergnes Expertise heeft jarenlange ervaring in de schadeexpertisebranche, waaronder ook in mijnbouwschades. De insteek van
ons bureau is dat de schade volledig en duurzaam wordt hersteld op
kosten van de veroorzaker.

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

Aangesloten bij
de kamer van

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies en vragen over uw schade.
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