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Beste lezer,

De sfeer in Groningen wordt grimmiger, constateerde dagblad Trouw in december. Veel Groningers 
hebben de hoop inmiddels opgegeven. Mooie beloftes hebben er wel voor gezorgd dat een deel van 
de buitenstaanders denkt dat alles is opgelost, voor veel gedupeerden zelf is er niet of nauwelijks iets 
veranderd. 

Bij zijn aantreden deed minister Wiebes beloftes. “Dit is Nederlands overheidsfalen van on- 
Nederlandse proporties” stelde hij tijdens zijn eerste bezoek aan Groningen. Hij constateerde dat  
de schade afhandeling stil lag en de versterking van woningen te langzaam ging. Wat hem betreft 
moest alles nu in een ‘snelkookpan’. 

Maar aan het einde van deze regeerperiode moeten we opnieuw concluderen dat  het voor tienduizen-
den Groningers helemaal niet goed kwam. Van slechts 5% van de gebouwen is de versterking afgerond. 
In 2020 zijn 167 versterkte gebouwen opgeleverd. Op dit tempo duurt het 160 jaar voor alle woningen 
op de lijst aan de beurt zijn gekomen! Opnieuw is een deel van de schadeafhandeling stilgelegd. Schade 
aan funderingen wordt voor velen niet vergoed. Het uitkeren van compensatie van de waardedaling is 
pas net gestart en zorgt nu alweer voor nieuw onrecht. 

Voor u ligt een zwartboek met verhalen van 192 gedupeerden verzameld tussen oktober 2019 en 
januari 2021. Hun verhalen maken ongelofelijk pijnlijk duidelijk hoe groot de Haagse vernielzucht was. 
 Gedupeerden worden nog steeds gewantrouwd door Den Haag. Voor elke euro compensatie moest en 
moet worden gestreden. Gedupeerden zijn letterlijk vermorzeld in een gigantische bureaucratie op-
getuigd door de overheid. Door de manier waarop de staat met Groningen omgaat zijn duizenden ziek. 

Deze verhalen laten zien dat het systeem failliet is. Al jarenlang pleit de toezichthouder van de staat, 
SODM, voor een crisisaanpak. Ook met de nieuwe wet op de versterking kiest het kabinet er opnieuw 
voor om daar niet mee te komen. Albert Einstein zei het juist: “We kunnen een probleem niet oplossen 
met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. De ramp in Groningen lossen we niet op met nieuwe belof-
tes of mooie woorden maar alleen met daden. 

Wij pleiten voor een echte crisisaanpak met één loket voor schade, versterking en compensatie van 
waardedaling en immateriële schade. Een einde aan de harteloze bureaucratie en het wantrouwen van 
gedupeerden. In het volgende kabinet komt er een minister enkel belast met Groningen om met volle 
aandacht deze ramp aan te pakken en eindelijk tempo te maken met oplossen. Geen ongelijkheid maar 
een rechtvaardige oplossing voor iedereen. Eindelijk echt zeggenschap voor Groningers over hun eigen 
huis en toekomst. Op de volgende pagina staan onze 10 voorstellen voor een rechtvaardige wet en een 
deltaplan voor Groningen.

In de verhalen in dit boek lees je hoeveel scheuren er in onze huizen zitten en door de hardvochtige 
aanpak van de staat, ook in onze harten. We hebben al heel lang geen moment meer te verliezen.

Sandra.
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ONZE 10 ALTERNATIEVEN

1. Crisisaanpak Nu! 
Alleen met een echte crisisaanpak kan de ramp in Groningen worden aangepakt. Met een crisisaanpak 
kan er eindelijk tempo worden gemaakt en kunnen alle Groningers de eerste maanden van 2021 duide-
lijkheid krijgen wanneer hun woning wordt versterkt. Het kabinet moet het geld en de mensen hiervoor 
vrijmaken. 

2. Eén organisatie en een eigen minister voor Groningen
Bewoners worden nu vermorzeld tussen talloze tandeloze instanties. De overheid – landelijk, provin-
ciaal en lokaal - mag nooit meer tegenover de gedupeerden staan maar moet bondgenoot zijn voor de 
inwoners. In het nieuwe kabinet komt er een minister speciaal voor Groningen. Er komt één organisatie 
met mandaat waar gedupeerden terecht kunnen voor zowel schadeafhandeling, versterking, de com-
pensatie van waardedaling en immateriële schade. 

3. Zeggenschap voor Groningers
Gedupeerden zijn jarenlang gewantrouwd en geminacht. In de door ons voorgestelde nieuwe aanpak 
krijgen bewoners eindelijk zeggenschap en regie over hun eigen huis, leven en toekomst. Bewoners 
moeten zelf kunnen kiezen of ze een bedrag uitgekeerd willen krijgen om zelf de versterking en/of 
schadeherstel te regelen, steun van A-Z willen bij schadeherstel en/of versterking of kunnen, in geval 
van sloopnieuwbouw, voor een voor hen passende nieuwbouwwoning kiezen. Groningers krijgen weer 
wettelijk dezelfde rechten als alle Nederlanders. 

4. Tempo omhoog
Om te garanderen dat het tempo van compensatie van gedupeerden omhoog gaat wordt een hoge 
dwangsom ingevoerd die wordt uitgekeerd aan gedupeerden als de overheid zich niet aan de termij-
nen houdt. In de nieuwe versterkingswet heeft het kabinet zichzelf één heel jaar de tijd gegeven om te 
beslissen over versterkingsadviezen. Die termijn wordt teruggebracht naar maximaal 4 maanden. 

5. Rechtvaardige schadeafhandeling
Er staan momenteel ruim 30.000 schademeldingen open en een deel van de schadeafhandeling is 
geheel stilgelegd. Een deel van de gedupeerden meldt schade niet meer omdat nog steeds voor elke 
euro gestreden moet worden. Dit moet stoppen. We versnellen en verbeteren de schadeafhandeling. 
Maak voldoende mensen en geld vrij voor een schadeafhandeling waarbij de omgekeerde bewijslast, 
het zogenaamde bewijsvermoeden, echt voorop staat. Alle gedupeerden die in het verleden een te lage 
compensatie hebben gehad, moeten alsnog compensatie kunnen krijgen. 

6. Eerlijke compensatie waardedaling
De compensatie van waardedaling zorgt voor nieuw onrecht in Groningen. Een nieuwe ramp binnen de 
bestaande ramp is ondraaglijk. Iedereen heeft recht op een rechtvaardige compensatie van de waarde-
daling. Ook mensen die eerder een te lage vergoeding hebben gehad. 

7. Aanpakken gezondheidsschade
Duizenden Groningers zijn ziek door de manier waarop er door de staat met ze is omgegaan. De laatste 
jaren is er bij steeds meer mensen sprake van dat de schade door wachten, procedures en niet nageko-
men beloftes groter is dan de materiële schade. Dit kan alleen worden opgelost door de oorzaken aan 
te pakken en te zorgen voor goede zorg. Bovendien moet snel gestart worden met een rechtvaardige 
compensatie van immateriële schade van volwassenen en kinderen. 
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8. Steun voor ondernemers en agrariërs
De schade voor ondernemers en agrariërs is gigantisch maar de afhandeling daarvan verloopt vaak nog 
altijd dramatisch. Per direct moet één organisatie starten met het steunen en compenseren van deze 
groepen. 

9. Monumenten
Red onze monumenten: monumenten en beeldbepalende gebouwen maken Groningen extra bijzonder, 
toch komt ook de aanpak van schade en onveiligheid nog steeds niet op gang. Beeldbepalende gebou-
wen dreigen beetje bij beetje te worden gesloopt. Dat ontneemt de ziel van het Groninger land. Onze 
molens, kerken en boerderijen horen bij het Groninger land. Het cultureel erfgoed en de beeldbepa-
lende gebouwen moeten worden behouden, de schade vergoedt en het erfgoed gered. 

10. Toekomst voor Groningen 
Geef Groningen Toekomst: de staat heeft ruim 400 miljard verdiend aan de gaswinning in Groningen. 
Laat Groningen niet berooid achterblijven en vul een miljardenfonds voor het opbouwen van onze toe-
komst. Groningers weten zelf het beste hoe hun toekomst eruit moet zien, de inwoners moeten daarom 
zelf zeggenschap krijgen over de besteding van dit fonds. Maak een einde aan het eindeloze gezeur over 
kosten. 
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DE FAMILIE HOOGERVORST 
strijdt al jaren voor schone grond, 
een huis en bedrijf zonder asbest 
en nu komt de schade door aardbevingen daarbij.

Geachte mevrouw Beckerman,  
 
Normaal zou ik niemand benaderen in de Tweede Kamer. Nu doe ik het toch, daar het water ons aan de 
lippen staat. 
Het is een lang verhaal maar ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden. In 2002 hebben wij een 
bodemsanering gehad in Winneweer, toen nog gemeente Ten Boer. Deze sanering blijkt nooit afgerond 
te zijn. Daar zijn we door de aardbevingen achter gekomen. De provincie Groningen heeft dit openlijk 
toegegeven en heeft nu nieuwe onderzoeken gedaan.
In 2002 hadden wij al in de gaten dat alles niet zo liep zoals het zou moeten. Er was een enorme 
hoeveelheid asbest gevonden en ons terrein werd onmiddellijk omheind. De sanering werd stilgelegd 
vanwege het actuele gezondheidsgevaar. Dit heeft maanden geduurd, maar voor ons gezin met vijf 
jonge kinderen werd geen vervangende woonruimte gezocht.
Gemeente en provincie hebben ons altijd als een stel onnozele burgers behandeld, net als de NAM en 
NCG. Iedereen wijst maar naar elkaar.
Onze zoon van 33 heeft bij ons zijn eigen bedrijf maar staat al acht jaar stil omdat de problemen niet 
opgelost worden. 
Zuur is het om te moeten vernemen dat de projectleider van de sanering destijds nu een prominente 
plaats voor GroenLinks in de gemeente Groningen inneemt. Je kunt mensen dus laten wonen op vieze, 
vervuilde grond, maar je ziel verkopen voor het pluche.
Ik heb inmiddels de onafhankelijke woordvoerder van het milieuadviesbureau MOS benaderd. Zij wa-
ren destijds de enigen die voor ons opkwamen. Ze zeiden toen letterlijk dat deze zaak aan alle kanten 
stonk en dat dit ooit uit ging komen. 
Ik heb ZEMBLA benaderd en inmiddels hebben zij contact gehad met MOS. Ze willen alles in de media 
openbaar maken en zijn bezig met onderzoek.
 
Vriendelijke groet, 
Adri Hoogervorst-Van den Broek

ANNEMIEKE 
verbaast zich er over dat zoveel wisselwoningen
leeg staan en dat zij, bewoners van de Hamplaats, 
er niet in mogen en nu verspreid 
door de provincie moeten wonen. 

Even kort hoe de situatie is en waarom onze huizen – 24 woningen van eigenaren – worden vernieuw-
bouwd.
Onze 24 woningen aan de Hamplaats zaten in batch 1588 en kregen een versterkingsadvies. Omdat we 
het gezamenlijk niet helemaal eens waren met de aanpak hebben wij in november 2018 zelf de regie 
genomen in dit proces en hebben daarmee de NCG buiten de deur gezet. Met als gevolg dat in novem-
ber 2019 onze huizen gesloopt zijn en dat er eind juni 2020 er een nieuw veilig huis op ons staat te 
wachten.
Tijdens dit proces van een jaar hebben wij veel steun aan elkaar gehad. Het is niet niks om zo’n pro-
cedure aan te gaan tegen deze grote organisaties en daarvoor heb je het collectief van bewoners hard 
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nodig. En nu zijn we als collectief niet meer bij elkaar en kunnen we elkaar een stuk minder steunen 
naar ons gevoel. Even een bakkie doen en je verhaal kwijt kunnen is nu erg lastig maar wel hard nodig.
De actie om zelf de regie te nemen is, in onze ogen, ons duur komen te staan wat betreft de wisselwo-
ningen. Eind januari 2020 lazen we op RTVNoord dat wisselwoningen nooit een optie zijn geweest voor 
ons, maar dat is ons nooit verteld. We hebben zelf vervangende woonruimte moeten zoeken en we 
moeten de vergoeding daarvoor steeds weer bevechten bij SNN. Niet iedereen heeft een buffer om de 
hypotheek en de huur van je zelf gevonden wisselwoning te betalen.
Het gevolg is nu dat wij nu door de hele provincie verspreid wonen en we missen elkaar. Het wrange is 
dat er dus wel wisselwoningen zijn en zelfs leegstaan, bijvoorbeeld in Ten Post. 
Het voelt zo oneerlijk dat wij geen wisselwoningen konden gebruiken. Er zijn er genoeg voor ons. Men-
sen van de Fazanthof mogen er wel in, waarom wij dan niet? Ze staan nu al een tijd leeg, dan hadden we 
er toch nu eerst gebruik van kunnen maken?
Het project van de Fazanthof bleef ook maar uitgesteld worden. Daar worden die bewoners toch ook zat 
van? Maar dat er wisselwoningen nu niet gebruikt worden, vind ik echt bizar.
De garantstelling van onze hypotheek hebben we ook zelf moeten regelen, daar zijn we in augustus 
2019 al mee  begonnen. Op maandag 25 november werd het eerste huis gesloopt, terwijl nog niet ieder-
een de goedkeuring had van de geldverstrekker.
Tot op de dag van vandaag hebben we zelfs nog geen officiële garantstelling van de Nederlandse Vereni-
ging van Banken. Dat brengt stress met zich mee.
Naast deze punten zijn er nog zoveel zaken waar we tegen aan zijn gelopen. We hebben als bewoners 
alles zelf geregeld en daarbij onze eigen mensen gezocht die expertise hadden. Hierdoor hebben we dus 
tempo kunnen maken om snel een veilige woning te krijgen. We zijn in dit proces veel tegengewerkt 
door de organisaties die dit anders  regelen: CVW, NGC en TCMG. Ook de gemeente Groningen heeft 
ons regelmatig in de steek gelaten. Er is van alles beloofd, maar niet nagekomen. Wel willen ze met onze 
veren pronken.

A. EN HAAR GEZIN 
kunnen niet verder. Doordat CVW opgaat 
in NCG kan er geen bouwdepotovereenkomst 
getekend worden. Ze wonen al een aantal 
maanden in een wisselwoning.

Beste Sandra,

Sinds vier jaar ben ik bezig met de problematiek rondom de gaswinning. Eigenlijk komt dit er bij, want 
in mijn gewone leven ben ik getrouwd met een lieve man en we hebben lieve kinderen. Mijn man en 
zoon hebben autisme, ik heb een spierziekte. Ons huis moet worden versterkt. Na een hoop gedoe, 
toezeggingen die met vage redenen weer ongedaan werden gemaakt vlak voor de verhuizing, wonen we 
sinds oktober 2019 in een tijdelijke woning. Vanwege mijn ziekte kunnen we niet in een wisselwoning; 
ik moet alles gelijkvloers hebben. 
Voor de bouw van ons huis hebben we een aannemer ingehuurd die werkt met mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Heel graag helpen we deze groep mensen aan werk, omdat ik van dichtbij mee 
maak hoe belangrijk structuur – dus het hebben van een baan – voor mensen is. Deze aannemer heeft 
beperkt tijd. Omdat het CVW is opgenomen in het NCG, lopen wij er tegen aan dat bouwdepotover-
eenkomsten niet worden getekend. Dus volgt er ook geen aannemersovereenkomst. Deze aannemer 
wil heel graag voor ons bouwen en is daarom begonnen. Hij heeft grote investeringen gedaan omdat 
er beloofd was dat het budget er de eerste week van januari zou zijn. Hij heeft dringend geld nodig en 
vroeg me of ik dat kon gaan regelen... 
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Een overbruggingslening zou absurd zijn, maar ook niet mogelijk omdat het onderpand gesloopt wordt 
en er voor de bank niets tegen over staat. Zes december 2019 had onze bouwbegeleider bij CVW de 
budgetaanvraag gedaan. Hij ging ervan uit dat voor de Kerst alles rond was. Helaas... Niks in 2019... 
Toen uiterlijk eerste week januari. Nu ook de eerste week februari er nog geen zicht op de zaken zijn. zit 
onze aannemer finaal klem! De sloop is inmiddels drie keer uitgesteld!
De bouwbegeleiders worden niet gehoord. Ik heb intussen ook de onafhankelijk raadsman en Vereni-
ging Eigen Huis om hulp gevraagd. We zitten werkelijk muurvast!!
Ons inziens was het noodzakelijk eerst de oude langdurige zaken af te laten wikkelen door CVW / NCG 
alvorens ook nog een overdracht naar BiZa te doen!
Er dreigen in deze situatie oorspronkelijk gezonde bedrijven straks nog om te vallen. Er is totaal geen 
zicht wanneer er een oplossing geboden wordt en we de depotovereenkomst en aannemersovereen-
komst kunnen gaan tekenen.
En wie of wat dekt de schade die nu bij de bedrijven ontstaat? Zoals het nu staat zijn wij de opdrachtge-
vers. Dat is nergens zo wanneer er schade is. En is er straks nog tijd om onze woning te bouwen?
Ik slaap er al maanden slecht van omdat dit proces van begin af aan niet liep! Ik weet dat je je enorm 
inzet. Ik hoop dat je kunt helpen om dit vlot te trekken hogerop. 
 
Groet, A.

Nabericht 1: Zeer onverwacht heb ik vanochtend een oplossing kunnen regelen met de NCG. Er wordt 
i.v.m. de ernst van de situatie een tussenoplossing geregeld zodat de aannemer binnenkort na controle 
zijn nota’s betaald krijgt! Ze worden later verrekend met het budget. Mijn aannemer en ik zijn zo opge-
lucht! 

Nabericht 2: De aannemer heeft nog twee weken op zijn geld moeten wachten. En nu, drie weken later, 
laat ook de depotovereenkomst weer op zich wachten.

Nabericht 3: Na alle perikelen rondom de budgetaanvraag NCG hebben we nu te maken met een faillis-
sement van onze aannemer. Ik hoorde dit vorige week dinsdag, 16 juni, om 13.30 uur. Het faillissement 
was 11 juni uitgesproken maar niemand lichtte ons in. We zijn er zelf achter gekomen. De NCG-jurist 
houdt mijn man en mij aansprakelijk omdat wij het aannemerscontract moesten tekenen. Volledig 
absurd vinden wij. De NCG heeft de aannemer gecheckt en goed bevonden, anders namen we hem niet. 
Ik heb contact met een jurist van VEH opgenomen.

ANJA
woont aan de Fazanthof in Ten Boer. 
Haar huis wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. 
Om te krijgen wat ze nu heeft, 
moet ze zelf veel bijbetalen.

Beste Sandra,

We wonen aan de Fazanthof en dat is grote ellende. 
Onze huizen gaan gesloopt worden en er komen nieuwe woningen voor terug. We zijn al zo lang bezig, 
maar we krijgen niet terug wat we nu hebben. Als we ons huis weer op hetzelfde niveau willen krijgen, 
bijvoorbeeld een bad in onze badkamer – wat we nu ook hebben – dan moeten we veel geld bijbetalen. 
Dat is toch niet eerlijk? Wij kiezen er toch niet voor dat deze woningen plat moeten?
Ik blijf doorgaan, want ik wil gewoon mijn huis terug, zonder steeds maar bij te moeten betalen.

Groetjes, Anja Wieringa



9

ZWARTBOEK

FAMILIE BOOM
huurt bij Wierden en Borgen. 
Al sinds januari 2015 zijn de voorbereidingen 
voor sloop gaande. Bevingen blijven komen, 
maar er gebeurt verder niets.

Geachte mevrouw Beckerman,

Vorige maand kwam er iemand van de SP aan de deur met de vraag hoe het met ons gaat rondom de 
aardbevings problematiek. Hierbij ons verhaal.
Wij wonen in een huurwoning welke valt onder Batch 1588. Sinds januari 2015 zijn er voorbereidende 
maatregelen getroffen om te kunnen gaan slopen/versterken. Asbestonderzoek, funderingsonderzoek, 
pur rondom onderste rij dakpannen en in de stootvoegen, gaas in de dakgoot en flaps voor de vleer-
muizen.
In maart 2016 schrijft woningcorporatie Wierden en Borgen dat nog niet bekend is wanneer de verster-
king gaat plaatsvinden. Er wordt geadviseerd niet te veel aan het huis te doen of een meerjarig contract 
voor energie af te sluiten.
In juli 2016 staat er in de brief van Centrum Veilig Wonen dat getroffen maatregelen voor flora en fauna 
weer worden verwijderd omdat de planning nog niet bekend is.
In augustus volgt een brief van Wierden en Borgen waarin de datum van het verwijderen van genoemde 
maatregelen staat. Ook is er uitleg dat de NAM en aannemers meer tijd nodig hebben. Wanneer er meer 
bekend is horen we het weer.
Weer twee maanden later volgt er een brief van Wierden en Borgen: het bouwkundig versterken heeft 
vertraging (verrassend). Het wordt waarschijnlijk niet eerder dan begin 2018. Eerder werd geadviseerd 
niet te veel aan het huis te doen, nu zeggen ze: maak uw huis vooral naar uw zin! Bij versterken worden 
zaken in oude staat hersteld.
In mei 2017 kwam Centrum Veilig Wonen een visuele inspectie uitvoeren. In oktober 2017 volgt een 
brief van de NCG, die opnieuw vertraging aankondigt. Er moet nog een onderzoek plaatsvinden over 
welke maatregelen nodig zijn, dat duurt nog minimaal een half jaar. Er zijn te weinig specialisten.
In januari kregen we een brief, alweer van de NCG, dat onze woning niet voldoet aan de NPR 9998-2015 
en dus versterkt moet worden.
In april 2018 meldt Wierden en Borgen ons dat we geen huurverhoging krijgen omdat er geen onder-
houd wordt uitgevoerd door het versterkingsadvies.
Twee dagen later een brief NCG over de stand van zaken. Door het bekend maken van het kabinet dat 
ze de gaswinning willen stoppen, en de positieve effecten voor de veiligheid daarvan, zijn er gevolgen 
voor de versterkingsoperatie. In overleg met minister Wiebes en de burgemeesters van de Groninger 
 gemeenten is er gesproken over hoe nu verder met de versterkingsoperatie. Een deel gaat door en over 
het andere deel wordt nog een beslissing genomen. Voor onze woning blijkt nog een paar weken onder-
zoek nodig om te bepalen of het versterkt moet worden of niet.
In juli 2018 krijgen we een brief van de NCG / gemeente Ten Boer over de stand van zaken. Op advies 
van de Mijnraad is besloten dat het versterkingsprogramma voor onze woning kan doorgaan. In sep-
tember wordt er verder gesproken over de mogelijkheden van de woning. Voor huurders wordt dit eerst 
gedaan met de verhuurder.
In november is er opnieuw vertraging opgetreden, aldus de NCG. Er is een nieuw plan van aanpak 
ontwikkeld. Op 2-11-2018 hebben Rijk, provincie en gemeenten ingestemd met dit plan. Dit moet nog 
worden uitgewerkt. Door NCG en gemeente Ten Boer.
In december 2018 kregen we het advies van NCG en Wierden en Borgen: sloop-nieuwbouw. Een week 
later krijgen we een brief van Wierden en Borgen. Het komende half jaar moet worden onderzocht of 
nieuwbouw haalbaar is. Samen met de bewoners kijken ze naar de woonwensen en met de gemeente 
Ten Boer zetten ze een gebiedsvisie op.
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In juni 2019 krijgen we een brief van gemeente Groningen. Het is na de herindeling en de gemeente 
Groningen wordt verantwoordelijk voor de versterking van de woningen in Ten Boer en neemt het dos-
sier over van de NAM.
In juli kondigt Wierden en Borgen toch een huurverhoging aan omdat er nog geen definitief sloopbe-
sluit is. Groningen is nu verantwoordelijk en de corporatie heeft zich volledig teruggetrokken.
Wat vooral stoort en verdrietig maakt is dat je eigenlijk niet verder kan met je leven omdat er steeds 
nieuwe beloftes worden gedaan. Gewoon je tuin en huis opknappen zoals je het wil, dat doe je eigenlijk 
niet omdat je niet weet wanneer en of er gesloopt wordt. 
Volgens het rapport is de woning niet veilig bij een stevige aardbeving. De schoorsteen kan door het 
dak heen zakken omdat de constructie van het dak onvoldoende is. De tussenmuren zijn niet verankerd 
waardoor ze om kunnen vallen en de fundering is niet goed. Dat geeft je niet echt een heel fijn veilig 
 gevoel. Stenen die uit de muur vallen en overal scheuren. Maar ondanks het rapport moeten we voorlo-
pig geduld hebben en fijn blijven wonen. 
Vanavond 3 december 2019 de vijfde aardbeving in vijf dagen. Nu bij Garrelsweer met 1,9 op de schaal 
van Richter.
Er zou minder gepraat moeten worden en meer gedaan. Er is iedere keer wel wat anders om de boel te 
vertragen.

Met vriendelijke groet,
M.J.Boom / E. Boom-IJpema
 

DE FAMILIE B. 
huurt een woning die gesloopt gaat worden. 
‘Eerst wisten we wanneer, maar inmiddels 
is alles onduidelijk.’

Dag Sandra,

Hier een korte bijdrage van ons.
Wij huren een huis in Kantens. We hoorden dat ons huis gesloopt gaat worden. We wonen in een rijtje 
van vijf huizen. 
We zijn persoonlijk uitgenodigd voor een informatiemiddag waar werd verteld dat we in april of mei 
2021 naar de wisselwoning zouden gaan. We gaan er van uit dat we dan op dezelfde plek terug komen. 
Onze nieuwe woning zal energieneutraal gebouwd worden.
Het is wel vervelend dat je niet weet waar je aan toe bent. Die onzekerheid maakt dat je niet weet wat er 
gaat gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Fam. B.
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BÉ 
heeft door de stress hartproblemen gekregen 
en is inmiddels geopereerd. De stress is het gevolg 
van het afzonderlijk behandelen van verschillende s
chades en versterking. Dit maakt duidelijk 
dat ‘één loket’ van groot belang is.

Beste Sandra,

Mijn verhaal begint in 2013 toen ik mijn woning (herenhuis bj. 1910) aan het verbouwen was.  
Jan. 2014: NAM gevraagd om advies voor de nodige versterking. De verbouwing/renovatie is in 
 afwachting van  antwoord stilgelegd, om te voorkomen dat ik voor niks zou investeren.   Mei 2016: NAM 
adviseert om een constructeur/engineeringsbureau op eigen kosten in te schakelen. Daarna kan de 
totale begroting gedeclareerd worden en zal na toetsing worden vergoed. Is te onzeker en dus niet mee 
verder gegaan.  

Feb. 2015: Eerste schademelding bij het CVW gedaan.                                                                                                            
Mei  2016: Definitieve schaderapport is na de nodige vijven en zessen van het CVW rond. 
Sep. 2015: Inspectie van de woning volgens het onderzoek EVS-1 (kwetsbare gebouwelementen). 
Uitkomst: er moeten o.a. versterkingen plaatsvinden in de directe omgeving van de schade.                                              
Omdat de eerste schadeafhandeling nog loopt, is het EVS-1 gebeuren on hold gezet. Wel zijn correcties 
ingestuurd omdat het rapport fouten bevatte. Achteraf is daar niks gebeurd!                                                               
Mrt. 2017: Door onwilligheid en eigengereidheid van het CVW heeft deze discussie zo lang geduurd. 
Het EVS-1 en het PvA (Plan van Aanpak) zijn nu meerdere malen (vijf keer ) gereviseerd.                                                                                                                               
Mrt. 2017: Tweede schademelding gedaan; aansluitend weer contra expertise.                                           
Nov. 2017: Geen overeenkomst, dus kan aan de arbiter bodembeweging worden voorgelegd. 
Dec. 2017: Op mijn initiatief is de aanvraag via het CVW naar de arbiter gestuurd omdat het CVW weer 
eens in gebreke gebleven is.                                                                                                   
Mrt. 2018: N.a.v. mijn vraag aan de arbiter, een bevestiging gekregen van ontvangst.                  
Aug. 2018: Aanbod NAM afkoop tweede schade; na beraad geaccepteerd (afkoop = schadebedrag). 
Feb. 2017:  Inspectie v.d. woning volgens het onderzoek EVS-2 (uitgebreide inspectie).                  
Okt. 2018: Volgens het HRA-model blijkt de woning veilig te zijn!                                                 
Nov. 2019: Na steekproeven blijkt dat de woning toch versterkt moet worden!                     
Mei 2018:  CVW komt tot mijn verbazing met een herzien EVS-1 rapport, gedateerd op 11-10-2017, 
die men gemakshalve niet had gestuurd en ook niet met mij heeft gecommuniceerd! Het betreft 
een wijziging waar in de twee jaar ervoor nooit over was gesproken, waar ik een week bedenk-
tijd voor krijg om een uitspraak te doen over het wel/niet door laten van EVS-1. Men wil het dos-
sier sluiten en daarom ook niet wachten op de uitslag van EVS-2 in sept 2018. Omdat dit laat-
ste nog zeer onzeker is vrees ik dat ik met lege handen kom te staan.                                      
                                                                                                                                                       
De schades en EVS-1 hebben zoveel overlap met elkaar dat het onmogelijk is om dit gescheiden van 
elkaar uit te voeren. De verwachting is dat EVS-2 tevens overlappingen met het voornoemde gebeuren 
heeft. Een afspraak reparatie/versterken in één met werk/aannemer had ik met de CVW gemaakt. Mede 
daarom is de renovatie van het grootste deel v.d. woning in 2014 stopgezet en is het huis onderhand zes 
jaar een bouwput.  Duidelijk is dat men niet communiceert, beloften doet en niet nakomt en wil domi-
neren. Al met al heb ik inmiddels ernstige gezondheidsproblemen door de stress, een andere oorzaak 
is namelijk niet te benoemen. In mijn familie komen geen hartproblemen voor. Ik was tot voor vijf jaar 
medicijnvrij, altijd gezond en geen overgewicht. Daarbij rookte ik niet en dronk heel weinig alcohol en 
at ik gezond. Ondertussen heb ik wel drie bypasses en een pacemaker.                                                                       
                                    
Met vriendelijke groet, Be Noordman
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BERT 
vraagt zich af welke regie de TCMG nog heeft…

Beste Sandra Beckerman,
 
Op 9 januari 2018, een dag na de beving in Zeerijp, meldde ik de schade. Op 8 mei 2019 werd de schade 
opgenomen. Op 29 mei was het rapport van bureau Nivre gereed. De TCMG deed er vervolgens nog een 
week of vier over mij het rapport te bezorgen. Ik was het grotendeels eens met de bevindingen, maar op 
een aantal kleine punten niet. 
Mijn zienswijze diende ik op 3 juli in. Op 23 juli verzocht de TCMG de deskundige om nader advies. 
Vervolgens werd het stil. Ik heb drie keer contact gehad met de zaakbegeleider. Begin november gaf hij 
aan dat het nader advies van de deskundige voor eind november zou worden uitgebracht.
Begin december 2019 belde hij met de mededeling dat er weliswaar advies was gekomen, maar dat de 
uitkomst (door de TCMG ?) werd afgekeurd en dat er opnieuw om advies is verzocht. Over het hoe, wat, 
waarom, etc. kreeg ik geen mededelingen.
Ik vraag me drie dingen af. 
Waarom krijg ik in vredesnaam een brief gedateerd 9/12/2019 ter herinnering aan de stuwmeerregeling, 
terwijl ik  midden in een lopende zaak zit met rapporten en zienswijzen? Ik krijg 5.000 euro aangebo-
den terwijl de schade volgens het rapport al op ca. 5.300 euro is bepaald.
Waarom moet dezelfde adviseur nogmaals naar zijn eigen rapport kijken? Het mag toch bekend zijn dat 
niet veel mensen in staat zijn toe te geven dat ze wellicht een fout in hun werk hebben gemaakt? Het 
zou volgens mij beter zijn hier iemand anders naar te laten kijken.
Blijkbaar is de TCMG niet in staat adviesbureau Nivre te bewegen tot enige vorm van snelheid. Waarom 
zou het anders nu al vijf maanden moeten duren voordat het bureau een reactie kan geven? Gaat dit 
in de samenwerking van TCMG met andere bureaus net zo? Indien ja, dan mag je toch zeggen dat de 
TCMG de regie kwijt is. Uw organisatie heeft het in de openbaarheid over het terugwinnen van vertrou-
wen bij de Groninger bevolking, maar op deze manier lukt dat niet.
 
Bert Stienstra 

BEA
‘Ik voelde mij door de NAM-vertegenwoordiger 
tot het diepst van mijn ziel gekrenkt en bewust onheus 
behandeld, en dat in mijn eigen huis.’ 

Dag Sandra,

Na Zwartboek 1 en Zwartboek 2 is er veel gebeurd en tegelijkertijd niets. De schademelding uit 2016 
(Zwartboek 1), een zogenaamde ‘oude schade’ is ondertussen in het voorjaar van 2019 door de Arbi-
ter behandeld. ‘Oude schade’ is de verhullende term voor schademeldingen van vóór 31 maart 2017. 
Hoewel de Arbiter mij in totaal ruim 35.000 euro heeft toegekend, in plaats van de schamele 3.300 die 
NAM bood, zijn niet alle kosten die ik moest maken voor juridisch-technische ondersteuning door 
de Arbiter toegekend. Om onduidelijke redenen stelt de Arbiter in alle zaken een plafond van 20 uur 
ondersteuning, dus minder dan 7 uur per jaar. Ik ben daar ver overheen gegaan, en dat was  nodig om 
tot deze uitspraak te komen. Mijn eigen tijd, meer dan 100 uur, kwam natuurlijk??? helemaal niet voor 
vergoeding in aanmerking. De arbiter beschouwde dat als een vrijwillige keus. Tsja. Gelukkig had de 
provincie ook nog een potje gecreëerd, waaruit ook nog een deel van de ondersteuningskosten kon 
worden gedekt, maar nog steeds is het merendeel van de ondersteuningskosten voor mijn rekening 
gekomen. De arbiterzitting was heftig: ik voelde mij door de NAM-vertegenwoordiger tot het diepst van 
mijn ziel gekrenkt en bewust onheus behandeld, en dat in mijn eigen huis. Gelukkig zag en doorzag de 
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Bea Blokhuis
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Arbiter dat gedrag van de NAM-vertegenwoordiger en hij wist het op de juiste waarde te schatten. In de 
uitvoering van de uitspraak deed NAM overigens ook nog moeilijk en nonchalant-vertragend. Om de 
NAM tot onvoorwaardelijke uitbetaling te brengen moest menig mailtje gewisseld worden. 
De schade die ik medio 2018 ontdekte (zie Zwartboek 2), ná de aanmelding van de ‘oude’ schade bij 
de Arbiter, is ondertussen in 2019 door TCMG versneld beoordeeld, zodat deze melding afgerond kon 
worden voor het (al in 2016 ingezette) versterkingstraject daadwerkelijk van start zou gaan. Hoewel het 
rapport van de TCMG goed was, de expert en bewonersbegeleider aardig en kundig, werd in dit geval de 
ondersteuning door mijn eigen bouwkundige die namens mij de technische kant begeleidde en beoor-
deelde helemaal niet vergoed. Ook in dit geval ging het om tienduizenden euro’s schade. 
Ik wil alle schade graag tegelijkertijd met het versterken laten herstellen, maar ook dat traject verloopt 
moeizaam. Mijn versterkingstraject loopt vanaf 2016, via Heft-in-eigen-Hand, een nog niet afgeronde 
‘pilot’ voor huizen eigenaren. Het versterkingsvoorstel dat eind 2018 werd besproken (zie Zwartboek 
2) had moeten leiden tot een start van het daadwerkelijke versterken kort voor of direct na de bouw-
vak van 2019. Mede door het trage beoordelen in 2019 van het versterkingsvoorstel door CVW, nodig 
voor de budgetgoedkeuring door NAM, werd de beoogde datum steeds verschoven. Medio september 
kwam eindelijk goedkeuring voor het budget van NAM/CVW en kon de bouwvergunning worden 
aangevraagd. Een start per begin november leek daardoor haalbaar, mits ik vóór die tijd vervangende 
woonruimte zou hebben geregeld. Dat heb ik gedaan. En toen kwam de kink (weer) in de kabel: de 
concept versie van de depotovereenkomst met NCG/EZK, nodig om de kosten van het versterken te 
kunnen declareren, kwam binnen op 2 oktober. Maar die zat zo vol losse draadjes voor de bewoner 
dat het niet verantwoord was om te tekenen, laat staan om op grond daarvan op eigen naam een aan-
neemovereenkomst aan te gaan. Met ondersteuning van de juristen van Vereniging eigen Huis zit ik 
nu in moeizame onderhandelingen met de NCG in een poging te komen tot een depotovereenkomst 
die mij als bewoner, en daarmee alle bewoners in een vergelijkbare situatie, vrijwaart van onverant-
woorde financiële risico’s bij deze noodzakelijke versterking. De depotovereenkomst was ‘veilig’ voor 
de NCG, ‘veilig’ voor de notaris, maar niet veilig voor mij, de bewoner met het onveilige huis. Ik heb 
begin november, na veel aandringen va mijn kant een gesprek gehad met NCG Peter Spijkerman, maar 
alles ligt stil zolang er niet een tekenbare depotovereenkomst ligt. De aannemer heeft noodgedwongen 
zijn planning opgeschort, maar andere kosten lopen al, voorlopig voor mijn rekening. Gelukkig heeft 
de burgemeester van Delfzijl, Gerard Beukema, de betaling van de bouwleges op laten schorten tot er 
een goede depotovereenkomst ligt. Omdat de bouwvergunning door de vertegenwoordiger van de NCG 
namelijk op mijn naam is aangevraagd kwamen nota en eerste aanmaning ook al op mijn mat. Omdat er 
nog steeds geen getekende depotovereenkomst ligt zou ik die anders persoonlijk hebben moeten voor-
schieten zonder ze te kunnen declareren, een bedrag ter grote van meerdere docentenmaandsalarissen. 
Na een eerste schriftelijke reactie van de NCG na ons gesprek begin november volgde op 30 november 
een tweede schriftelijke reactie per mail, met hoopvolle formuleringen, toezeggingen en garantie, en op 
11 december leidden die tot een aangepast contract dat er goed uitzag. Er moesten daarna nog slechts 
wat woordjes worden gewijzigd en we zouden kunnen tekenen. Op dat moment zou een contract, dat 
was als een auto zonder airbag (kan lang goed gaan) gewijzigd zijn in een ‘contract met airbag’.
Tot mijn verbijstering arriveerde op 17 december het ‘definitieve’ contract, maar met NAM ipv met EZK/
NCG. NAM niet aan de achterdeur maar in de keuken! Vuurwerk van mijn kant! Dat resulteerde op 18 
december in een depotovereenkomst die opnieuw was aangepast, nu op de manier die ik tekenbaar 
vind en in een versie die ik, samen met Vereniging eigen Huis, zal doorgeven aan anderen. Een tekenaf-
spraak is in de maak. Zal het in 2016 gestarte traject dan misschien in 2020 leiden tot versterking? 

Bea Blokhuis, 19 december 2019

Update augustus 2020:
Na het vorige overzicht voor het zwartboek is ondertussen meer dan een half jaar verlopen. Op 19 
december was ik hoopvol en verwachtte ik geen kinken meer in de kabel, maar die kwamen nog wel: de 
notaris die mij vanuit NCG was aangeboden voor de depotovereenkomst tilde het tekenen tot over de 
jaarwisseling omdat ze een en ander nog wilde bestuderen na de aanpassingen. In de loop van januari 
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gaf ze doodleuk te kennen: ik doe het niet want er is van alles gewijzigd. Gelukkig had ik al eerder een 
andere notaris gepolst en die was daarom à la minute gereed om de depotovereenkomst over te nemen. 
Er leek dus getekend te kunnen worden. Ondertussen had per 1 januari BZK het versterken overgeno-
men van EZK. Medio januari zou ik op een vrijdag aan het eind van middag met vice-NCG Tilly Stigters 
het tekenen van de depotovereenkomst bespreken, maar die verraste of beter gezegd verbijsterde me 
door de mededeling dat er geen depotovereenkomsten meer zouden worden afgesloten maar dat er wat 
nieuws in de maak was, iets met subsidies. 

Dus bijna 4 maanden voor niets onderhandeld? Ik mailde die avond en de daaropvolgende nacht (die 
nacht sliep ik niet) ‘iedereen’, onder wie ook Sandra Beckerman en de zeer betrokken burgemeester van 
Delfzijl, Gerard Beukema, over de in mijn ogen malafide overheid. Er werd inderdaad nog dat weekend 
actie voor mij ondernomen en het heeft geholpen. Maandagochtend werd ik gebeld en gemaild door 
Tilly Stigters dat er vanuit het ministerie van BZK toch toestemming was gekomen voor een/ deze 
depotovereenkomst. Nog diezelfde week werd getekend. Ik heb de tekst van ‘mijn’ depotovereenkomst 
met anderen gedeeld: veel van de wijzigingen zijn ook voor anderen van belang en maken de positie 
van de bewoner ‘veiliger’ binnen de bureaucratie van overheid en NCG. Het depot is door BZK vlot bij 
de notaris gestort. Daarna: contracten met de aannemer (februari), start voorbereiden van de bouw, 
en vanaf medio maart start met het versterken, met daarbij het schadeherstel. De verwachting was dat 
eind september 2020 alles klaar zou zijn, maar mijn huis zorgde voor wat verrassingen, waardoor extra 
ingrepen moeten gebeuren. Hopelijk ben ik toch voor de kerst thuis. Door het gedraal van de NCG met 
de depotovereenkomst heb ik bij de start 4 maanden extra mijn vervangende woonruimte moeten hu-
ren, door mij voorgeschoten, omdat er toen nog geen depot was. Pas in februari 2020 kreeg ik de huur 
vanaf medio oktober 2019 terug. Ook de kosten van de verhuizing moest ik om die reden voorschieten. 
Gelukkig kon dat doordat TCMG wel vlot had gewerkt en de schadegelden als buffertje op mijn reke-
ning stonden voor de oorspronkelijk geplande start van het versterken, anders had ik noodgedwongen 
akkoord moeten gaan met een ‘onveilige’ depotovereenkomst (of later een vage subsidietoezegging). 
Wie zou immers ooit een aanneemovereenkomst (van tonnen!) op eigen naam durven afsluiten met als 
financiële basis een vage toekomstige subsidieregeling van de overheid? Hoe is het met de ouders in 
de toeslagenaffaire gegaan? Het ziet er naar uit dat mijn traject na jaren tot een afronding kan komen. 
Tegelijkertijd blijkt dat veel anderen in dezelfde versterkingspilot Heft-in-eigen-Hand/ Eigen Initiatief 
hopeloos in de bureaucratie verzanden. Toezeggingen blijken boterzacht, staan niet helder op papier 
en worden door de verschillende bouwbegeleiders sosm verschillend geïnterpreteerd. Vaak te nadele / 
tot wanhoop van de bewoners. De mede door mij in 2016 opgerichte bewonerscontactgroep probeert 
ook hier zaken vlot te trekken en regels helder te krijgen. Vanuit NCG worden wij evenwel (al vanaf 
2016!) niet als gesprekspartner gezien. Er zijn Kamervragen gesteld, o.a. door Sandra, krantenartikelen 
verschenen in de regionale pers, maar slechts ca 10% van de 272 deelnemende woningen is daadwerke-
lijk versterkt of vervangen door nieuwbouw (juni 2020). Het merendeel van de projecten (66% per juni 
2020) stagneert, vaak al jaren, bij de fase ‘planvorming’. 

Bea Blokhuis
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BERT ZIJN HUIS
aan de Fazanthof gaat binnenkort 
eindelijk versterkt worden, maar hij zit al 
ruim vijf jaar in onzekerheid. 
Het wantrouwen is groot, hij wordt moe 
van continu op zijn hoede zijn.

Beste Sandra,

De afgelopen jaren is er enorm met ons gesold. Ik heb al langdurig schade en al 5 jaar geleden zijn er 
allerlei inspecties geweest. Het ging over versterken, want dat was nodig, waren de bevindingen. Er zijn 
verschillende rapporten opgesteld, maar die kunnen de prullenbak in.
Drie jaar geleden zei de NCG, Alders, dat onze huizen aan de Fazanthof gesloopt en opnieuw gebouwd 
moesten worden.  
Toen Wiebes besloot de gaskraan dicht te draaien, kwam hier aan de Fazanthof even alles weer stil te 
staan. Na het zoeken van publiciteit en stroef verlopend en vertragend overleg met de NCG moesten we 
als blokken aan de Fazanthof tot overeenstemming komen over welke aannemer we wilden. Uiteinde-
lijk is dat gelukt. Toch bleek de sloop niet op gang te komen.
We moeten steeds maar op onze hoede zijn, daar word je doodmoe van. Het wantrouwen is groot, 
evenals de onzekerheid.
We notuleren zelf maar op de bewonersavonden, want de notulen die door NCG en CVW werden 
gemaakt, waren incompleet. Van alle bouwtechnische termen zoeken we de betekenis op en checken 
we. Voordeel van dit alles is dat we als groep wel hechter zijn geworden.
In december gaat de eerste groep eindelijk naar de wisselwoningen, de tweede groep in januari. Daar 
hoor ik bij. Ik hoop in april 2021 in ons nieuwe huis te komen.
Wat er precies terug komt is nog onbekend. Parkeerplekken lijken niet terug te komen en de gevels 
worden anders.
Ik heb wel vertrouwen in de bouwers, die doen wat hun opgedragen wordt. Maar de bewonersbudget-
ten van de NCG, daarvan weten we niet of dat toereikend zal zijn. Of ik terug krijg wat ik heb, blijft 
onduidelijk.
Al met al is dit een deel van mijn leven geworden, ik heb er niet om gevraagd. Ik krijg wel hulp van de 
kinderen, gelukkig. Maar ik moet ook nog geopereerd worden. Ik kan dit eigenlijk helemaal niet 
gebruiken. Het levert wel slapeloze nachten op. 

Met vriendelijke groet,
Bert

MW. BLINK
woont al 53 jaar in haar huis. Zo lang er 
geen duidelijkheid is dat ze niet terug kan, 
weigert ze haar woning te verlaten.

 
Beste Sandra, 
 
Je kwam met een groep mensen bij ons langs de deur. Er werd gevraagd of ik mijn verhaal wilde
vertellen en dat wil ik graag. Want het is belachelijk hoe ze hier met mensen om gaan. 
Ik huur deze woning bij Wierden en Borgen. Het gaat om twee blokken van drie huizen en een blok van 
2 huizen. Ze moeten allemaal gesloopt worden. Er zijn nog 2 huizen bewoond, er staan 6 leeg. Ik woon 
al 53 jaar in deze straat. Ik wil hier niet weg, dit is mijn thuis. Ze krijgen mij hier niet zomaar weg. 
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Wij moeten voor het eind van het jaar het huis uit. Maar de enige plek waar ik naar toe kan, is buiten 
het dorp en dat weiger ik. Ik heb mijn werk hier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mevrouw Blink 
 
Update maart 2020:  
Ik woon nog steeds in hetzelfde huis. Er is me wel een toegezegd elders in het dorp, maar ik wil hier niet 
weg. Want wat blijkt: Door de dorpsvernieuwing wordt hier een school gebouwd, zodat onze woningen 
niet terug kunnen worden gebouwd. Maar dat is ons wel beloofd. Heel snel hebben we een gesprek met 
de gemeente en Wierden en Borgen. Eerst maar eens zien wat daar uit komt.  
Update augustus 2020: 
Er is geen gesprek geweest met de gemeente vanwege Corona. Wel met Wierden en Borgen. Zij hebben 
me gegarandeerd dat er vier woningen terug komen. Ik ga naar de Bijbelgang, hier in het dorp. Ik weet 
nog niet wanneer. Eind dit jaar gaan ze beginnen met de sloop, als het goed. Ik heb nu zoiets: Het moet 
maar. Ik ben moe van de strijd.

BIANCA
‘Mama, gaat ons huis nu plat?’

Beste Sandra,
 
In 2012 woonden mijn man en ik net een jaar samen in Huizinge, toen daar de aarde beefde.
Het begin van een hoop ellende.
In datzelfde jaar verhuisden we naar Ten Boer. Niet vanwege de beving, maar omdat we dat al wilden. 
We kregen er 2 kinderen. Onze oudste ging al vanaf de peuterspeelzaal in Woltersum naar school. Hij 
heeft een grote behoefte aan structuur en zekerheid. Voor hem is het belangrijk dat hij op die school 
blijft.
In Ten Boer hadden we ook last van de aardbevingen. We hebben in 2017 ons huis daar verkocht en 
zochten een woning in de buurt, zodat onze zoon naar die veilige school kon blijven gaan.
Eerst huurden we het woongedeelte van een boerderij. In de schuur mochten we niet komen, want die 
stond op instorten. Het huis was erg koud, maar we hadden in ieder geval een dak boven ons hoofd. We 
zochten naar een ander huis, maar we hadden steeds pech. Op een gegeven moment zei de eigenaar 
van het huis waar we woonden: ‘De woning waar jullie op uit kijken, is van de NAM. Waarom kopen 
jullie die niet?’ De woning zag er goed uit en hij was aan de NAM verkocht omdat de vorige eigenaresse 
met spoed weg moest en geen tijd had om het koopproces af te wachten. We durfden dat dus wel aan. 
In oktober 2017 begonnen we dus vol goeie moed. Op advies van de NAM zijn we begonnen met het 
aardbevings bestendig maken de bovenverdieping. Dat hebben we gedaan.
Het volgende dat we wilden is beneden een slaapkamer en een badkamer maken. Ik ben chronisch ziek 
en het is belangrijk voor me dat ik gelijkvloers woon.
Maar helaas, nieuwe bevingen betekent ook weer nieuwe schade. Op zich is schade nog niet zo erg, 
maar toen de trap naar boven, die tegen een buitenmuur aangebouwd is, wegzakte, begonnen we ons 
toch zorgen te maken. De hele buitenmuur is inmiddels naar buiten aan het zakken, er zit een naad van 
inmiddels 2 cm dik tussen muur en plafond. 
Omdat er iets mis is met de fundering, zijn we gestopt met verbouwen. In januari 2018 is er een hele dag 
het huis geïnspecteerd. Het versterkingsadvies liet lang op zich wachten. Zelfs zo lang dat het HRA-
model verscheen en ons huis veilig lijkt. Toen zakte de moed wel in onze schoenen. 
We zijn inmiddels weer anderhalf jaar verder. We konden het niet meer opbrengen om iets te onder-
nemen en zaten in de wachtstand.
In juli 2019 was ik klaar met wachten. Ik ben gaan bellen en informeren. Ik wilde de regie over ons leven 
terug.
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Inmiddels zit ik aan de dorpstafel, waar we praten over de toekomst van Woltersum. Het lijkt wel of je 
individueel alleen iets voor elkaar krijgt, als je dat initiatief neemt. Als je wat wilt, moet je er bij zijn. 
Iedereen wijst naar elkaar. Onze energie wordt minder en minder. Wij hebben al moeite met deze situ-
atie, laat staan onze zoon. Hij begrijpt niet dat zijn kamertje niet behangen wordt.
‘Mama, gaat ons huis nu plat?’, vraagt hij? Ons huis, de plek waar je woont, slaapt, eet en waar je je 
veilig moet voelen.

Groetjes,  
Bianca

DE FAMILIE BOER 
heeft de hypotheek verhoogd om schade te 
kunnen betalen, omdat de NAM weigerde te betalen.

Beste Sandra,

Als (schoon)vader vertel ik hier het verhaal van de familie Boer (vader en moeder met twee tiener-
dochters). Zij wonen in een huis, dat in 1886 is gebouwd. Na de bouw hebben er in de vorige eeuw 
diverse verbouwingen plaatsgevonden. Met name in de dertiger jaren van de vorige eeuw is het huis 
voorzien van een uitbouw. Het huis was echter solide gebouwd, want ondanks deze verbouwingen 
is er de voorgaande honderdvijfentwintig jaar nimmer schade  opgetreden. De familie Boer heeft de 
woning begin jaren negentig gekocht en deze aan de eisen van de tijd aangepast. De buitenmuren zijn 
hierbij in tact gebleven. Het gezin woont inmiddels al zo’n vijfentwintig jaar met heel veel plezier in de 
betreffende woning. Althans, dat was tot voor een aantal jaren het geval, want de afgelopen jaren heeft 
de aardgas winning ook hier zijn sporen achtergelaten. Niet alleen als gevolg van de bodemdaling door 
aardgaswinning, maar ook door de bevingen, die (ook na Huizinge in 2012) zijn waargenomen. Meer-
dere keren hebben zij de afgelopen jaren de bevingen gevoeld (m.n. de beving op 30 september 2015 
deed het huis op z’n grondvesten schudden) en is er aanzienlijke schade aan hun woning ontstaan. Zij 
hebben dit gemeld bij het CVW. Op 30 september 2016 en op 15 december 2016 hebben de bewonersbe-
geleider van het CVW en een inspecteur van Witteveen+Bos de woning bezocht en is de schade beoor-
deeld. Eind maart ontvingen de bewoners van het CVW een beoordelingsrapport (gedateerd 29 maart 
2017). In de begeleidende brief wordt gesteld, dat er in de woning geen schades zijn geconstateerd, die 
kunnen worden aangemerkt als mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning. Dit is een buitengewoon 
ongeloofwaardige conclusie, omdat er tijdens het eerste inspectiebezoek door de controleurs al werd 
vastgesteld, dat hier wel degelijk sprake zou zijn van mijnbouwschade. In het beoordelingsrapport is 
hier echter niets van terug te vinden. 
Met de conclusie dat er geen sprake zou zijn van mijnbouwschade is de familie Boer het volstrekt 
oneens en hun standpunt (en dat van heel veel andere gedupeerden in het buitengebied) wordt onder-
steund door onderzoek, dat is gedaan door echte deskundigen op het gebied van mijnbouwschade. Ze 
hebben op 13 april 2017 dan ook schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de conclusies van het beoor-
delingsrapport van het CVW.  
De conclusies van het CVW en Witteveen+Bos, zijn, zoals ook is vastgesteld, slechts getrokken op basis 
van rekenmodellen van de NAM, waarvan diverse geologische deskundigen de betrouwbaarheid (zie 
o.m. de uitzending van de actualiteitenrubriek Brandpunt van dinsdag 11 april 2017 en een artikel uit 
2016 van Manuel Sintubin, hoogleraar geologie aan de KU Leuven) sterk in twijfel hebben getrokken.
Op enkele honderden meters afstand van de betreffende woning is begin 2016 gestart met de bouw van 
het Omme lander Ziekenhuis. Het ziekenhuis is in juni 2018 geopend. De bouw van het ziekenhuis is 
aanzienlijk vertraagd, doordat het ziekenhuis aardbevingsbestendig moest worden gemaakt. Daarvoor 
zijn tijdens de bouw vele honderden palen in de grond geheid. (hoezo geen relatie met schade door 
aardgaswinning?).
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De scheurvorming in de woning hield na de bevingen en de schademelding bij het CVW niet op en 
hield zeker geen gelijke tred met de langdurige vertragingen als gevolg van het buitengewoon bureau-
cratisch optreden van alle verschillende partijen (CVW, NAM, Shell c.s., de betrokken bewindslieden, 
het Ministerie van Economische Zaken, gemeente, waterschap, etc.), maar ging gestadig aan door. Toen 
het gezin in augustus 2014 terugkeerde van vakantie, kregen ze bij thuiskomst de schrik van hun leven, 
omdat een deel van de binnendeuren door de verzakkingen niet meer open of dicht konden. Niet alleen 
erg vervelend, maar ook nog eens gevaarlijk. Direct herstel was hierdoor noodzakelijk. Koud terug van 
vakantie moest een deel van de fundering van de voorkamer worden verstevigd door het aanbrengen 
van ruim twintig betonnen palen. De hele (nog redelijk nieuwe) parketvloer moest worden verwijderd 
en kon niet opnieuw worden gebruikt. Hun door hard werken verzameld spaargeld verdween letterlijk 
in de grond. 
De hoop, dat na dit herstel het leed was geleden, bleek echter ijdel. Vrij snel daarna trad opnieuw 
scheurvorming op en nu in het achterste deel van de woning. De situatie was zo ernstig, dat er scheuren 
in de muren zaten van zo’n drie à vier centimeter en dat er in toenemende mate sprake was van een 
onveilige situatie. Snel herstel was bittere noodzaak. Er kon niet worden gewacht op de besluitvor-
ming door verantwoordelijke partijen, m.n. door vertragingen van en het bureaucratisch handelen van 
het CVW c.s. en andere betrokken partijen. Verder uitstel van herstel was onverantwoord en zou de 
onveilige situatie slechts hebben doen toenemen. Het gezin was murw geslagen en psychisch niet meer 
in staat om nog langer door te vechten. Ze wilden verder en hun leven weer oppakken. Daarom hebben 
zij het noodzakelijke herstel van de woning zelf maar ter hand genomen Een deskundig en gespeciali-
seerd bedrijf heeft op advies van een bouwkundig adviesbureau de fundering van het achterste deel van 
de woning verstevigd door het aanbrengen van ruim veertig heipalen. De herstelkosten door derden 
bedragen ca. € 35.000,-- (dit is excl. de honderden uren, die de bewoners, om de kosten nog enigszins 
binnen de perken te houden, er zelf in hebben gestoken). Het geld voor herstel was niet aanwezig, maar 
kon slechts worden verkregen door een verhoging van de hypotheek op de woning. Uiteindelijk heeft 
het gezin van de NAM een bedrag ontvangen van € 6.409,--. Bij lange na niet toereikend dus om de wer-
kelijke schade van te kunnen betalen.
De bewoners kunnen slechts hopen op een uiteindelijk voor hen eerlijke financiële afhandeling, maar 
vrezen dat, zo dit al mocht gebeuren, nog wel jaren kan duren. 
Dat hier sprake is van schade door aardgaswinning (en de als gevolg daarvan optredende aardbevingen) 
is ook om de volgende reden zonneklaar. Op ca. één kilometer van de woning wordt al vanaf het mid-
den van de zestiger jaren van de vorige eeuw (dus inmiddels al meer dan vijftig jaar) aardgas gewonnen 
in de locatie De Eeker. De ontkenning van een oorzakelijk verband tussen de aardgaswinning en de 
opgetreden schade kan dan ook gevoeglijk naar het land der fabelen worden verwezen.
De verantwoordelijke politici roepen keer op keer in koor, dat ALLE schade als gevolg van de aardgas-
winning door de veroorzaker, i.c. de NAM, moet worden vergoed. Ook onze Minister President doet 
daar dapper aan mee en heeft bij herhaling bevestigd, dat alle schade moet en ruimhartig zal worden 
vergoed.     
De realiteit blijkt echter aanzienlijk weerbarstiger en omdat het gezin keer op keer aanloopt tegen een 
muur van kennelijke onwil en als vertragingstactiek ervaren bureaucratie van alle betrokken partijen, 
is het dan ook niet vreemd, dat zij en met hen heel veel Groningers het vertrouwen in de politiek en 
alle andere bij deze zaak betrokken partijen volledig hebben verloren. In plaats van hun aansprakelijk-
heid te erkennen en hun verantwoordelijkheid daarvoor te aanvaarden, is het in veel gevallen bij mooie 
woorden en loze beloften gebleven. Het kan en mag in dit land toch niet zo zijn, dat goedwillende 
burgers het slachtoffer worden van een bureaucratische overheid en andere bij deze zaak betrokken 
partijen, die in weerwil van wat zij beweren, uitsluitend oog hebben voor hun eigen economische 
belangen.

Met vriendelijke groet, ook namens familie Boer,
Marten Boven
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BOUWE EN LIDA 
wonen in een versterkt huis. De samenleving 
is echter zo verdeeld inmiddels, dat ze 
zich in de omgeving niet meer veilig voelen.

Beste Sandra,

Hierbij onze bijdrage voor het zwartboek. We wonen hier al 35 jaar, altijd met plezier. Maar de laatste 
jaren wordt het steeds minder.
Doordat iedereen iets anders ter compensatie krijgt van de woningstichting Wierden en Borgen, komt 
er verdeeldheid. Het is ook allemaal erg onduidelijk waardoor je soms niet weet wat precies waar is en 
niet.
Wij kregen bloembakken om iets bij de muur te verhullen. Nu praten mensen over ons alsof wij alles 
krijgen en dat is niet zo. Nou is mijn huis wel veilig, maar de omgeving waarin ik woon voelt niet meer 
veilig. Daar hebben wij last van.
Tijdens de versterking is van alles misgegaan. Het zou allemaal zes weken gaan duren, het werden 11 
maanden. Er zou een vergoeding komen voor de overlast, die kwam toch niet. Door al die loze beloften 
is het vertrouwen van veel mensen weg. Niemand vertrouwt de instanties nog, maar ook het vertrou-
wen in de mens verdwijnt.
Wij hopen echt dat het beter gaat worden. Dit is echt niet fijn.

Groetjes,  
Bouwe en Lida Riedstra

Update maart 2020:
Helaas is er nog niet veel veranderd. We hebben nog steeds klachten maar we worden niet gehoord 
door Wierden en Borgen. Onze kamer heeft geen normale lucht. Mijn planten gaan dood en zelf ben ik 
steeds ziek (longontsteking). Ik heb zere ogen en heb het benauwd. Bezoek gaat koud naar huis door de 
tocht door alle buitendeuren. We hebben ook schimmel.
We bellen al twee maanden elke week naar Wierden en Borgen, ook naar de directeur, maar er gebeurt 
niets. We worden er helemaal gek van. Kun jij iets voor ons doen? 
 

C
‘Alles gebaseerd op wantrouwen. Voorwaarde 
voor de stuwmeerregeling is een nulmeting. 
Voldoe je niet snel genoeg aan de eisen, 
dan dreigt TCMG met juridische stappen.’ 
 

Beste Sandra,

Twee jaar geleden moest ik erg mijn best doen om uiteindelijk te horen dat we onder de versterkings-
operatie vielen. We kregen precies een jaar geleden voor kerst het bericht dat we daar inderdaad mee te 
maken kregen omdat we onder ‘verhoogd risico’ vielen en in het nieuwe jaar daarover bericht zouden 
worden. Spannend dus. Dat bericht kwam in januari: we vielen onder ‘licht verhoogd risico’ en zouden 
aan de beurt zijn voor een inspectie vanaf september 2019. De mensen uit de buurt die ‘verhoogd risico’ 
hadden zouden voor september weten waar ze aan toe waren. Goed, we zijn nu december en er is in de 
buurt welgeteld één huis geïnspecteerd en wij hebben zelf helemaal niets gehoord over waar we aan 
toe zijn. Geen brief over vertraging, niets. Dat is de achtergrond. Er was dit jaar de ‘stuwmeerregeling’ 
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waar we terecht en rechtmatig gebruik van hebben gemaakt. Het geld werd overgemaakt, niks op aan te 
merken. Echter meteen daarna werden we gebeld door TCMG dat ze een nulmeting wilden doen en wel 
zo snel mogelijk. Wij hebben thuis meer aan het hoofd: zowel op het werk als privé ging het niet lekker. 
We hebben dan ook gezegd dat we contact opnemen zodra we aan de nulmeting toe zijn en gevraagd of 
ze dat bij het dossier wilden noteren. Een tijd later werden we weer gebeld: weer hetzelfde antwoord. 
Ons werd te kennen gegeven dat we geen nieuwe schades mochten melden als we de nulmeting niet 
hadden laten doen. We hebben gezegd dat we dat begrepen en dat we zelf zouden aangeven wanneer 
we aan de nulmeting toe waren.
Vandaag was dan de vierde(!) keer dat we hen hierover spraken. Er lag een voicemail en een brief. 
Tijdens het gesprek werd gezegd dat ze ons dossier doorsturen naar de juridische afdeling omdat we 
verplicht zijn de nulmeting te laten doen. Ook werd er even gezegd dat het betekende dat we in dat 
geval het geld van de stuwmeerregeling zouden moeten terug betalen. 
Onvoorstelbaar: dreigen met juridische stappen omdat we niet snel genoeg voldoen aan hun eisen, 
dreigen met een terugvordering van het terecht gekregen geld terwijl ze zich zelf niet eens houden aan 
hun eigen deadlines. Het moet toch niet gekker worden in deze tijd dat je zou zeggen dat overheids-
instellingen even een toontje lager moeten zingen na alle verschrikkelijke toestanden met de belasting-
dienst (ook een leuke erfenis van Wiebes). Alles wat we gevraagd hebben is tijd om er aan toe te zijn 
dat het hele huis weer over de kop gehaald moet voor de nulmeting. De nulmeting die NOTA BENE een 
instrument van wantrouwen is omdat het moet voorkomen dat wij onterecht schades indienen. Dit is 
na de meer dan twaalf jaar van ingrijpende toestanden toch wel weer het zoveelste dieptepunt.
Sandra, dank voor je inzet!

Groet,
C. 
 

CORENA EN ANNETTE 
maken zich niet druk om zichzelf, 
maar zien wat de aardbevingsproblematiek 
doet met mensen in de omgeving.

Beste Sandra,

Eigenlijk hebben wij niet een groot verhaal voor jouw zwartboek. We redden ons prima.
We maken ons wel zorgen over anderen. Op iedere verjaardag, iedere keer wanneer je op visite bent, 
steeds hoor je weer de verhalen over hoe slecht het met mensen gaat.
En dan ouderen? Die van woning moeten wisselen en dan in onveilige panden komen?
Wat moet je eigenlijk ook doen? De willekeur is zo groot. De ene krijgt alles, de andere niets, het is zo 
oneerlijk!
Als individu ga je het ook niet redden tegen de NAM en de overheid. We denken dat er eerst een dooie 
moet vallen voordat er echt iets gaat gebeuren.
Gelukkig zijn wij vrij makkelijk. Ons huis behoorde tot batch 1588. Het is in 2017 uitgebreid geïnspec-
teerd. De schoorsteen is vervangen, maar het rapport hebben we nooit gezien. Het kostte nog wel 
moeite om die schoorsteen te laten doen door onze overbuurman, die aannemer is. Gelukkig is dat 
uiteindelijk wel gelukt.
Nu blijkt ons huis ineens niet meer tot batch 1588 te behoren. We snappen het niet, maar gaan ons er 
ook niet druk om maken.

Groetjes,  
Corena en Annette
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Update augustus 2020:
Je vroeg om een update, maar het is werkelijk om moedeloos van te worden. Zal het doel wel worden 
bereikt? Onze aanvulling is: in maart zijn verkiezingen. Dan wordt er weer van alles beloofd, wat niet 
kan worden waargemaakt. Zo proberen ze weer dat er op hen gestemd gaat worden. Omdat de politiek 
met verschillende partijen niet tot elkaar kunnen komen en dan weer 4 jaar verder en zo gaat het maar 
door.

C. 
huurt een woning die gesloopt moet worden. 
Het is onduidelijk wat en wanneer er iets gaat gebeuren. 
Ze is erg onzeker over haar toekomst. 

Dag Sandra,

Ik weet sinds vorig jaar alleen dat het huis gesloopt gaat worden. Maar wanneer dat gaat gebeuren, weet 
ik niet. En ik weet dat ik 6095 euro verhuisvergoeding krijg. Dat is onvoldoende. Als ik twee keer moet 
verhuizen, moet ik dan twee keer 600 euro betalen voor verhuiskosten? Ik weet het niet. De toekomst 
is onzeker, financieel is het onzeker.
Ik voel me afhankelijk. Zelf houd ik me afzijdig van de buurt. Ik wil namelijk niet piekeren.
Ze beloven wel dat de huur niet omhoog gaat, maar is dat wel zo? Ik heb hier namelijk allemaal niet om 
gevraagd. Maar ik krijg wel een nieuw huis. Ik hoop dat ik er uiteindelijk wel beter uit kom.

Groetjes,  
C. 
 

COR EN ELLY
De NAM bood €10.000 voor € 80.000 schade. 
Ruim een jaar later 
zijn Cor en Elly terug bij af.

Beste Sandra,
 
We zijn nu een jaar verder sinds ons laatste contact en we kunnen melden dat er nog steeds geen oplos-
sing is. Na 5 jaar bevingsellende hadden gehoopt dat de arbiter een juiste beoordeling van de schade 
kon maken. We hebben ons hierin vergist.
We hebben twee zittingen gehad met de arbiter. De eerste was in april bij ons thuis. Daar zijn de af-
spraken gemaakt dat de NAM een nieuwe calculatie zou aanleveren en als we het onderling niet eens 
zouden worden, zou de arbiter een constructeur aanstellen. 
De calculatie van de NAM is er gekomen, het bedrag ging omhoog alleen namen ze de zaken waar het 
juist omgaat zoals de fundaties etc. niet mee. Ook vond de NAM dat we een deel van de schade zelf 
moesten betalen omdat we er profijt van zouden hebben (vervangen van schoorstenen en een houten 
constructie tegen de voorgevel ?!). Wij gingen niet akkoord met deze nieuwe berekening en een tweede 
zitting werd gepland.
In september volgde een zitting met een andere arbiter. Deze had zich niet ingelezen in het dossier. 
Tijdens deze zitting hebben wij (en ook de NAM) gevraagd om een constructeur om de schade in kaart 
te brengen. Tot op heden is het ons niet gelukt om een goede berekening van de schades te krijgen. Het 
is te complex en de mensen die wij hiervoor hebben gevraagd willen hun handen hier niet aan branden. 
Wij hebben namelijk te maken met scheuren in de gevels en fundaties van de buitenmuren, schoorste-
nen en een voorgevel die vervangen moet worden, een dak dat verschuift op de muurplaten, scheuren 
in de kelder en een verzakking van de keuken. 
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De NAM heeft daar een kostenplaatje van gemaakt . 
Volgens deskundigen is het bedrag bij lange na niet voldoende om de volledige schade te kunnen 
herstellen.
De uitspraak van de arbiter is dat bijna alle schade (op één scheur na) is toegekend. 
Fijn zou je zeggen, maar hij vind het niet nodig een constructeur aan te stellen omdat hij vind dat wij 
daar tijd genoeg voor hebben gehad en vind dat we het bod van de NAM moeten accepteren. 
We hebben daarop een verzoek ingediend bij de arbiter om de uitspraak te heroverwegen (vanwege 
uitspraak van 1e arbiter om constructeur aan te stellen en omdat volgens de reglement van de arbiter er 
een deskundige moet worden ingeschakeld als er sprake is van een geschil van meer dan € 4000,-). 
Ook hebben we gevraagd om ons de gelegenheid te geven, als de arbiter geen constructeur wilde aan-
stellen, om een tegencalculatie aan te leveren. Ons verzoek is gisteren door de arbiter afgewezen. 
We zijn nu weer terug bij af..
Wat wij volgens ons nu nog kunnen doen is een advocaat te raadplegen. 
Heb jij nog tips? Wij weten het niet meer.
 
Met vriendelijke groet,
Cor en Elly Hoogeveen

CORRY EN FRED 
kochten dit huis. Ze hadden niet gedacht 
dat ze dat ooit zouden kunnen. 
Fred is helaas overleden. Nu moet het huis, 
met herinneringen, gesloopt worden.
Beste Sandra,

Mijn man Fred en ik hadden nooit de illusie dat wij een huis konden kopen, dit was voor ons niet weg-
gelegd. Toen de kans zich voordeed hebben wij deze dan ook met beide handen aangepakt. Wat waren 
we blij en trots. We hebben er vele mooie jaren mogen beleven. De klap kwam dan ook hard aan toen 
we te horen kregen dat Fred ongeneselijk ziek was. Tijdens deze periode heb ik Fred beloofd om goed 
op onze jongens en ons huis te passen. 
Na het overlijden van Fred kwam er geld vrij en heb ik gevraagd aan onze zoons Henk en Jacques wat ik 
het beste kon doen. Henk zei op een gegeven moment: ‘Je kunt er je hypotheek mee aflossen, maar je 
kunt het ook gebruiken om je huis veilig te maken. Dit zou papa ook graag gewild hebben.’ 
Maar toen kwamen de bevingen. En was mijn verbouwde huis ineens niet veilig meer. Na vele scheuren 
in mijn huis kwam de onmacht. Ik was niet meer baas over mijn eigen huis. Alle besluiten worden voor 
je genomen. Op dat 
moment voel je je machteloos. Maar voor mij kwam er ook een schuldgevoel bij. Al het geld waar Fred 
zo hard voor had gewerkt, om ons goed achter te laten had ik in een bodemloze put gegooid. En ik weet 
het ik, heb hier geen schuld aan, maar toch voelt het voor mij wel zo. 
Mijn huis bestaat dan zoals ze zeggen uit een stapel stenen. Maar het is veel meer dan dat. Er zitten vele 
herinneringen aan vast. En dat het straks gesloopt gaat worden, doet mij dan ook pijn. Het mooie plekje 
van ons samen is straks weg. Het is alsof ik weer een stuk van Fred kwijtraak. 
 
Met vriendelijke groet,
Corry Frankruyter

Update augustus 2020:
Mijn verhaal wat ik voor zwartboek twee heb geschreven is nu twee jaar geleden. Ik heb daarin verteld 
dat ons geliefd plekje gesloopt ging worden. Het werden jaren van vele bijeenkomsten. En sinds juli 
vorig jaar weten we wie onze aannemer is, en kregen we de planning voor sloop/nieuwbouw. Juli 2020 



ZWARTBOEK

bewoners cluster 1 verhuizen naar de wissel woningen. En vanaf augustus 2020 sloop woningen cluster 
1. Maar het slopen werd vervangen door een mededeling, dat er een vertraging was van twee maanden, 
dit werd later drie maanden en toen bleef het stil. Wat weer veel onrust in de wijk bracht. Een buurt-
genoot zei laatst nog: ‘Hebben ze bij het NCG en van Wijnen wel door dat er mensen achter de voor en 
achterdeur wonen?’ Vlak voor de bouwvakvakantie kregen we dan eindelijk bericht en kregen we te 
horen dat NCG het budget goedgekeurd had. Mede door deze reden is het afgelopen jaar weer verloren 

Corry Frankruyter

foto archief SP
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gegaan. Al deze onzekerheid en beloftes die weer teruggedraaid worden maakt je geestelijk kapot. Het 
vertrouwen in een goede afloop is bij mij verdwenen. Mijn nieuwe woning begint steeds meer op een 
nachtmerrie te lijken. Toen ik dit laatst tijdens een telefonisch gesprek met het NCG zei kreeg ik als 
antwoord: ‘Je hoeft niet mee te doen, je kunt je ook terugtrekken.’ Na dit gesprek besefte ik dat niet mijn 
huis maar ik zelf gesloopt ben.

DANIËLLA 
is bang in haar huis, maar ze mag niet 
naar een wisselwoning. 
Ook niet op indicatie van de huisarts.

Beste Sandra,

Graag wil ik je laten weten wat een ellende er zich hier afspeelt.
Er wordt heel slecht gecommuniceerd, de wachttijden zijn erg lang, er wordt niet naar je geluisterd, 
overal zijn kleine regeltjes voor. En waarom? Omdat alles om geld draait.
Ons huis gaat gesloopt worden en wordt herbouwd. Maar de taxatie van ons huis, klopt helemaal niet. 
De herbouwwaardetaxaties blijken niet te kloppen: de garage staat er niet in, de voorraadkast niet, 
enzovoorts. Ik wil gewoon terug wat ik heb.
Ik heb al een soort van afscheid genomen van mijn huis. We mogen nog niet naar een wisselwoning, 
want er zijn wel taxaties gedaan, maar er is nog geen beslissing. Ik zou dat wel graag willen, voor een 
beetje rust. Iedereen wil rust.
Twee gezinnen zijn al wel naar de wisselwoning. Waarom zij wel en anderen niet? Het is zo oneerlijk! 
We zouden in maart 2019 naar de wisselwoning. Je krijgt te horen dat als je naar de wisselwoning wil, 
dat dit kan met een acuut onveilige situatie door TCGM of je moet maar naar de huisarts. Mijn man en 
ik zijn bij de huisarts geweest. Deze man begrijpt ook niet waarom de bewoners niet mogen intrekken. 
Gezien onze medische situatie is hij bereid een brief op te stellen. Je denkt dan dat alles goed komt, 
maar nee.... Er is een WIJ team. Er komt iemand bij je thuis om de situatie te bespreken. Hij erkent onze 
situatie en geeft aan dat hij zijn best gaat doen dat wij een indicatie gaan krijgen. Het komt goed denk je 
dan, maar nee hij beslist niet alleen!! Ik krijg alweer de kriebels, laat staan de spanning en stress. Na  
2 weken krijgen wij bericht. Er moet een onafhankelijke maatschappelijke werker langskomen? Hoezo? 
Een onafhankelijk onderzoek? Er is toch een brief van de huisarts? Willen ze hier onderuit komen? 
Weer spanning! Bewonersbegeleider gebeld. Hij weet niets van de regels die gehanteerd worden door 
het wij team! Hoe kan dit nou? Allemaal vragen en nog geen stap verder. Ik voel mij niet veilig in dit 
huis. Laat staan wat dit met ons als gezin doet.
Inmiddels hebben we ook weer nieuwe schade, maar melden het niet omdat het huis toch tegen de 
vlakte gaat. De schuifpui doet het niet. Daardoor tocht het nu erg en gaan de stookkosten omhoog. 
Maar ook de muur in de slaapkamer brokkelt af en zorgt er voor dat er ’s morgens beton in ons bed ligt. 
De schade die we hebben en die verholpen moet worden, moeten we zelf betalen. Wat ik ook erg vind, 
is dat het slecht is voor ons dorp. Mensen lopen geïrriteerd rond en botsen met elkaar. De een wordt wel 
geholpen, de ander niet. Ineens krijgen de huurders voorrang.
Door alle stress en de staat van het huis lopen wij als gezin inmiddels bij de huisarts.  
Ik hoop dat het zwartboek bijdraagt aan een snelle en goede oplossing.

Met vriendelijke groet,
Daniëlla Vos
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DANNY 
mist zijn buurtgenoten nu ze gedwongen 
zijn verspreid over de provincie te wonen.

Beste Sandra, 
 
Onze 24 woningen aan de Hamplaats zaten in batch 1588 en kregen een versterkingsadvies. Omdat we 
het gezamenlijk niet helemaal eens waren met de aanpak hebben wij in november 2018 zelf de regie 
genomen in dit proces en hebben daarmee de NCG buiten de deur gezet. Met als gevolg dat in novem-
ber 2019 onze huizen gesloopt zijn en dat er eind juni 2020 er een nieuw veilig huis op ons staat te 
wachten. 
Tijdens dit proces van een jaar hebben wij veel steun aan elkaar gehad. Het is niet niks om zo’n pro-
cedure aan te gaan tegen deze grote organisaties en daarvoor heb je het collectief van bewoners hard 
nodig. En nu zijn we als collectief niet meer bij elkaar en kunnen we elkaar een stuk minder steunen 
naar ons gevoel. Even een bakkie doen en je verhaal kwijt kunnen is nu erg lastig maar wel hard nodig. 
De actie om zelf de regie nemen is in onze ogen ons duur komen te staan wat betreft de wisselwonin-
gen. Eind januari 2020 lazen we op RTVNoord dat wisselwoningen nooit een optie zijn geweest voor 
ons, maar dat is ons nooit verteld. We hebben zelf vervangende woonruimte moeten zoeken en we 
moeten de vergoeding daarvoor steeds weer bevechten bij SNN. Niet iedereen heeft een buffer om de 
hypotheek en de huur van je zelf gevonden wisselwoning te betalen. 
Het gevolg is nu dat wij nu door de hele provincie verspreid wonen en we missen elkaar. Het wrange is 
dat er dus wel wisselwoningen zijn en zelfs leeg staan, bijvoorbeeld in Ten Post. 
De garantstelling van onze hypotheek hebben we ook zelf moeten regelen, daar zijn we in augustus 
2019 al mee begonnen. Op maandag 25 november werd het eerste huis gesloopt, terwijl nog niet ieder-
een de goedkeuring had van de geldverstrekker. 
Tot op de dag van vandaag hebben we zelfs nog geen officiële garantstelling van de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Dat brengt stress met zich mee. 
Naast deze punten zijn er nog zoveel zaken waar we tegenaan zijn gelopen. We hebben als bewoners 
alles zelf geregeld en daarbij onze eigen mensen gezocht die expertise hadden. Hierdoor hebben we dus 
tempo kunnen maken om snel een veilige woning te krijgen. We zijn in dit proces veel tegengewerkt 
door de organisaties die dit anders regelen: CVW, NGC en TCMG. Ook de gemeente Groningen heeft 
ons regelmatig in de steek gelaten.   
Ik woon nu al een jaar in Groningen. Mijn kinderen zijn in het weekend bij mij en door de week bij hun 
moeder. Die woont nog wel in Ten Boer. Gelukkig maar, want hoe had het anders met school gemoeten? 
Ik mis mijn buren van de Hamplaats erg. Het voelt niet eerlijk dat we zo verspreid moeten zitten. We 
missen elkaars steun, het ventileren van zaken over de situatie. overleggen over hoe je dingen moet 
aanpakken gezien wij nu alles zelf moeten regelen en niet de steun van de overheid krijgen die wel zou 
verwachten en ook beloofd is.  
De belofte ‘ruimhartig gecompenseerd’: op dit moment schiet ik er alleen maar bij in. Er gebeuren 
zoveel dingen waar ik niet om gevraagd heb. Bijeenkomsten, overleggen over versterkingsrapporten, 
inspecteurs over de vloer waar je vrij voor moet nemen, twee keer verhuizen, enzovoort. €1000 krijg 
je er voor, maar inboedelopslag, verhuiskosten en huur moet hiervan betaald worden. Dat is toch 
niet ruimhartig? Al die tijd die ik er aan kwijt ben! Slapeloze nachten, stress om dingen voor elkaar te 
krijgen! Als je alles bij elkaar optelt, zit je wel op 2 maanden werken (320 uur x €15,- per uur = €4800,-), 
dus €4800,- wat ik al aan vrije tijd heb gespendeerd in geld uitgedrukt. 
Gezien het Ruimhartig gecompenseerd worden voor de geleden schade zou ik tegemoetkoming van 
€ 6000,- terecht vinden. Maar ja, vele mooie woorden vanuit de overheid waar toch geen gehoor aan 
wordt gegeven.   
‘Ruimhartig gecompenseerd’. Zucht. Het blijft bij mooie woorden.  
 
Danny van der Molen
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MEVROUW DOESBURG
Door de slechte gezondheid is de aangeboden 
gemeubileerde wisselwoning niet goed voor mij.

Beste Sandra,
 
In 2004 hebben wij dit huis gekocht en we woonden hier met veel plezier. Helaas heeft ons huis een 
verhoogd risico wanneer er een aardbeving komt. Daarom moet ons huis gesloopt worden.
Helaas heb ik pech wanneer het om mijn gezondheid gaat. Ik heb psoriasis en reuma. Tot overmaat van 
ramp heb ik ook kanker in mijn rug en nek gehad. In januari 2020 ben ik nog aan mijn rug geopereerd. 
Voor de sloop van ons huis moeten we naar een wisselwoning. Die is al ingericht. Maar er staan stoelen 
in waar ik met mijn rug niet in kan zitten. Ook moeten we 1157 euro huur betalen, dat is toch echt heel 
veel?
Mijn vader heeft zoveel aan ons huis opgeknapt en we hebben er in geïnvesteerd. We krijgen maar een 
budget van 9750 euro om het herbouwde huis her in te richten. Daar kun je toch geen vloerbedekking 
en keuken van betalen? 
De NCG heeft in een brief laten weten dat wanneer dat te weinig is, we in gesprek kunnen. Maar na 
4 jaar ellende met de NCG hebben we daar geen vertrouwen meer in.
Ik zit er helemaal door en slaap heel slecht. Daar wordt ieder mens toch ziek van?
Dank je dat je naar mijn verhaal wil luisteren,

Groet,
Mevrouw Doesburg

TWEE BEZORGDE OUDERS 
moeten keer op keer achteraan sluiten 
om hun schade vergoed en hun 
huis veilig te krijgen. 
 

Beste Sandra,

In 2012 werden wij opgeschrikt door de aardbeving van Huizinge. Sindsdien wachten wij (7 jaar al!!). 
Wij wonen in Loppersum. Er wordt ons geestelijke hulp aangeboden voor onszelf en onze kinderen, 
maar wanneer wordt het onderliggende probleem (ons kapotte huis) opgelost?? We worden gevraagd 
mee te denken over al die miljoenen voor ons dorp, maar waarvoor? De huizen zijn nog steeds kapot en 
niet versterkt! We moeten van het gas af, maar hoe dan? We weten nog steeds niet wat er met onze hui-
zen gaat gebeuren. Vanaf 2012 hebben wij gevraagd, gesmeekt, gehuild, gezeurd, gewacht etc. etc., maar 
je bent of nog niet aan de beurt (twee onder één kap en rijtjeshuizen gaan voor, maar ook deze mensen 
wonen nog steeds in hun eigen onveilige woning in Loppersum) of minister Wiebes vindt het tijd om 
de versterkingsoperatie on hold te zetten of een computermodel bepaald wel even dat je weer helemaal 
achteraan in de rij mag gaan staan. Omdat niemand maar dan ook niemand het nodig vond om ons 
te helpen, hebben wij zelf in januari 2017 een versterking aan onze ligger door het huis gedaan, die 
inmiddels 4 cm aan het doorzakken was. En ja, het voelde weer stevig en een klein beetje vertrouwd. 
Dit heeft welgeteld precies een jaar geduurd tot de aardbevingen van Zeerijp en Garsthuizen. Inmiddels 
is het huis weer als een kaartenhuis aan het inzakken en ontstaan er scheuren, zowel binnen als buiten 
in de muren. TCMG wil ons de stuwmeerregeling laten accepteren, maar voor dat geld krijgen wij onze 
verdiepingsvloer niet meer vast en de scheuren gerepareerd. Wanneer dan uiteindelijk het rapport 
komt van het TCMG, dan staan de helft van de scheuren er niet in en waar het uiteindelijk om gaat (de 
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verdiepingsvloer/ligger door het huis) wordt gemakshalve maar niet genoemd (hoezo nul meting???). 
Aangezien wij bij de gemeente hebben aangeklopt, komt het NCG nu wel weer bij ons over de vloer. Wel 
gewoon twee keer de afspraak ‘vergeten’ (staan blijkbaar niet erg hoog op de lijst). Maar nog steeds  
hebben wij niets zwart/wit op papier dat wij door mogen gaan in het versterkingsproces. Sloop/nieuw-
bouw komen wij in ieder geval niet voor in aanmerking. ‘Het zou maar eens scheve gezichten kunnen 
opleveren in de buurt’, wordt ons medegedeeld door het NCG. Ons huis heeft heel veel schade, een 
straat verderop worden huizen gesloopt zonder schade. Ons huis is een sluipmoordenaar geworden. 
Het heeft ons in de greep (letterlijk en figuurlijk). En zijn opdrachtgever (de aardbevingen, NAM, Rijk, 
CVW,NCG zeg het maar) trekt af en toe de touwtjes een beetje strakker aan. De gaswinning wordt 
stopgezet in Groningen! Maar wij worden achter gelaten met niets. We wachten al 7 jaar!!! Er wordt ons 
gevraagd mee te denken hoe wij onze jeugd en bedrijven in  Loppersum kunnen houden. Maar hoe dan?   
 
Vriendelijke groet,
Twee bezorgde ouders en hun dappere kinderen.
 
Update augustus 2020:
TCMG, nu inmiddels IMG, heeft nog steeds de schade aan het dak en de verdiepingsvloer niet erkend. 
Het vreemde is dat onze schade en ons versterkingsadvies door hetzelfde bouwkundig ingenieursbu-
reau is beoordeeld en beide rapporten spreken elkaar tegen. Qua schade zou ons dak door dakplaten, 
dakpannen, sneeuwbelasting te veel worden belast en niet door de aardbevingen en bij de versterking 
wordt voorgesteld om ons dak nog verder te verzwaren met extra multiplex platen. Het gekke is dat het 
lijkt of NCG aan het wachten is op de uitslag van IMG, maar dat mag de versterking officieel niet beïn-
vloeden. IMG heeft alweer het beslistermijn verlengd naar aanleiding van ons bezwaar op de schade 
van de beving van Zeerijp. De behandeling door IMG van de gemelde schade van de beving van Wester-
wijtwerd is met 15 maanden uitgesteld. De eventuele schade door de bevingen bij Loppersum kortge-
leden, hebben wij niet eens meer opgenomen. Dat duurt dan nog eens meer dan 15 maanden. Door de 
bevingen is het huis er niet steviger op geworden. Een kleine windkracht doet ons huis nu zuchten en 
kraken. Waar wij weer van wakker kunnen liggen.
 Er worden beloftes gedaan door NCG en doodleuk teruggetrokken. Er wordt ons gevraagd na te denken 
over onze woning, maar contact opnemen met een aannemer mag niet in verband met ‘Europese 
aanbesteding’? Om ons heen worden huizen gesloopt en nieuw gebouwd of overdreven versterkt. Geld 
speelt daarbij geen enkele rol. Bij ons wordt alles op een weegschaaltje gelegd en vervolgens wordt er 
nul komma nul resultaat geboekt. Kort geleden hebben wij een adviseur om advies gevraagd. Er wordt 
dan geconstateerd dat het ‘eigenlijk niet veilig is’. Nee dat weten wij ook wel, maar op die ‘rode knop’ 
drukken? Dat doen wij niet meer. Het huis wordt of versterkt of het is een verloren zaak. Wij weten het 
niet meer. Zo langzamerhand is het huis dusdanig uit zijn fatsoen dat er op den duur niets meer aan te 
redden is.

GERARD EN WILLIE 
moeten hun huurhuis uit, dat wordt gesloopt. 
Ze zien erg op tegen het leeghalen 
van de kamer van hun dochter 
Rianne die overleed na een ongeluk. 
 
Beste Sandra,

Tjonge, waar moeten we beginnen. 
In februari 2017 is onze dochter Rianne overleden na een ongeluk. Ze was 16 jaar. 
Na twee maanden kwam de wethouder ons vertellen dat ons huis gesloopt moest worden, het huis was 
door de bevingen niet veilig. We zouden ook niet terug komen op onze eigen plek. 
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Dat is heel erg, want Rianne ligt op de begraafplaats hier achter. We kunnen zo via de achtertuin naar 
haar toe.Gelukkig is er inmiddels toegezegd dat we toch op deze plek mogen blijven. Daar zijn we heel 
dankbaar voor. 
Maar het huis moet worden gesloopt. Dat betekent dat we Rianne haar kamer leeg moeten ruimen. 
Maar we hebben haar kamertje nooit veranderd! Daar zien we zo erg tegen op! 
We zijn nu twee-en-een-half jaar verder. Plannen worden keer op keer gewijzigd. 
Een heel goed voorbeeld van hoe het bij Wierden en Borgen gaat is wel dat we met alle huurders uit-
genodigd waren om te gaan kijken hoe onze woningen er in d toekomst uit zouden gaan zien. In Zuid-
laren. Met een gehuurde bus gingen we daar naar toe. 
Daar aangekomen waren we best een beetje blij. Het waren mooie huizen, dat zagen we wel zitten. Maar 
toen we dat aangaven, zeiden ze dat het niet doorging, deze woningen waren te duur! Waarom zijn we 
daar dan voor uitgenodigd? 
Nu zetten we al het geld dat we kunnen missen opzij. Voor straks in het nieuwe huis. We kopen gordij-
nen als we die in de uitverkoop zien, enzovoorts. Dan verspreid je de kosten een beetje. 
Het zit dus altijd in je hoofd. Heel soms kunnen we rouwen om Rianne, maar vaak lukt dat niet. 
En Sander, onze zoon, willen we zo graag een zorgeloos leven bieden. Maar we worden opgeslokt door 
de sloop-nieuwbouwproblematiek en we hebben niet genoeg geld om hem dingen te laten doen die hij 
zo graag wil. Zo wil hij zijn rijbewijs halen, daar zouden wij hem graag bij helpen. 
Na Rianne’s dood hebben we wel psychologische begeleiding gehad. Maar het potje is leeg. We hebben 
nog wel behoefte aan wat psychologische ondersteuning, maar kunnen het gewoon niet betalen. 
Dank dat we ons verhaal mogen delen. We hopen dat het helpt! 
 
Vriendelijke groet, 
Gerard en Willie Mulder 
 
Update augustus 2020: 
We zijn inmiddels een jaar verder dan bovenstaand verhaal. Omdat we er zelf achteraan hebben ge-
zeten, zijn er wat stappen gemaakt. Zo zijn we met de woningbouw corporatie (Wierden en Borgen) in 
gesprek geweest over wat voor huis we zouden krijgen. We mochten een aantal bekijken in o.a. Lopper-
sum en Uithuizermeeden. Onze keus was gevallen op de huizen aan de Badweg in Loppersum. Dit zijn 
levensloopbestendige huizen, met een berging/schuur aan het huis vast. We hebben overleg gehad met 
de projectontwikkelaar en ze hebben groen licht gegeven om deze huizen (2 onder 1 kap) te bouwen op 
de plek waar we nu wonen. Dat is heel waardevol voor ons. 
We krijgen nu informatie over ons nieuwe huis en onze tijdelijke woning. Telefonisch hebben we 
medegedeeld dat we graag per 1 oktober de sleutel van ons tijdelijke huis willen en dat we dan nog 4 
weken de tijd hebben om te verhuizen om afscheid te nemen van ons oude huis. 
Tot nu aan toe gaat de samenwerking redelijk goed met de woningbouwcorporatie. We hopen dat het 
zo blijft. Wel hebben we met elkaar besloten om geen strijd met de woningbouwcorporatie aan te gaan 
want dit kost ons te veel energie, en dat hebben we niet. Er is veel leegstand, de buurt verpaupert. 
We hoorden dat er door andere huurders nog steeds gevochten wordt voor een extra verhuisvergoeding 
als je 2 x moet verhuizen. Wij hopen dat dit zeker door gaat, want wat we nu krijgen , is een lachertje. 
Maar wij zijn nuchter, en denken ‘eerst zien dan geloven’. 
Tot dus ver de stand van zaken
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BETSY EN GERRIT 
wonen in een versterkt en verduurzaamd huis. 
Het leefklimaat binnen heeft 
nogal wat gevolgen voor de gezondheid.

Beste Sandra, 
 
De versterking begin april 2016 is alweer een tijdje geleden. Tijdens de versterking was het geen pretje, 
maar vooral ook de periode daarna niet. De versterkte woningen zijn over-geïsoleerd, eigenlijk te goed. 
Daardoor is de binnen lucht veel te droog. Al snel nadat we weer terug gekomen waren (we moesten 3 
weken onze woning uit) hadden we al het gevoel dat het veel te droog en te heet was, maar met de zo-
mer voor de deur en daardoor veel buiten te ging het wel, eind 2016 en de winter van 2017 begon voor 
ons de ellende pas goed. 
Na een tijdje heeft het hoornvlies van Betsy losgelaten, mijn vrouw. Dat was een heel verdrietige tijd. Er 
werden een twintig tal bezoeken aan het UMCG gebracht, uiteindelijk is geconstateerd dat de ogen van 
Betsy zijn beschadigd. Links nog 90% en rechts 80%.  
Al vrij snel na de eerste bezoeken aan het UMCG heb ik contact opgenomen met Woongroep Maren-
land. We hebben samen naar een oplossing willen zoeken, maar Marenland werkt niet echt mee.  
Meerdere huurders hadden klachten over het klimaat binnenshuis. Na heel veel gedoe kwam er einde-
lijk een zogenaamde vochtwisselaar in juli 2018. De winter was zacht, dus we weten niet precies hoe het 
zal bevallen bij een strenge winter. 
De warme zomer daarentegen, weten we wel. Het huis wordt heel warm van binnen. We krijgen het niet 
koel. Ik heb navraag gedaan bij bedrijven die daar verstand van hebben en het blijkt dat het systeem 
niet geschikt is om te koelen. Daar hadden we vloerverwarming voor moeten hebben. 
Wij willen zo langzamerhand hier graag rustig verder wonen als dit mogelijk is. Ik begrijp best dat dit 
niet zo gemakkelijk op te lossen zal zijn. Mij zijn diverse mogelijkheden aangedragen (door deskun-
digen) om het ook bij de zomer een beetje comfortabel te krijgen. Onder andere door professionele 
zonweringen te plaatsen aan de buitenkant van de ramen. Helaas is inmiddels gebleken dat Marenland 
niet bereid deze te plaatsen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerrit en Betsy Slopsema 
 
Update augustus 2020: 
Er is nog helemaal niets veranderd , de uitspraak van de huurcommissie (c.q. verhuurdercommissie) 
was een aanfluiting. Ik heb 2 keer gevraagd om de stukken die Marenland zou hebben ingediend maar 
kreeg hier het antwoord op dat is niet nodig. Vervolgens komt er een hoorzitting waar ik dus totaal niet 
weet wat Marenland heeft ingebracht.  
Aan het begin van de hoorzitting gaf de voorzitter aan dat het alleen ging om de gedraging van Maren-
land (?). De stukken die ik had ingediend vallen onder gebrek. Die procedure moest opnieuw. Hij gaf wel 
aan dat het een gebrek was. 
In de uitspraak, waar fouten in zaten, liet hij weten dat Marenland niets verkeerd heeft gedaan en dat ze 
hun uiterste best hebben gedaan???? Hier zakt mijn broek dus vanaf.  
De voorzitter heeft wel aangegeven aan Marenland dat ze contact met ons moeten houden, dat zijn ze 
nagekomen. Er heeft tot nu toe een gesprek plaatsgevonden bij ons thuis. Er zou gekeken worden of er 
een andere woning (doorloop woning) met slaapkamer beneden beschikbaar is. Daar is nadien telefo-
nisch overleg over geweest en men wil er graag in augustus erop terugkomen. 
Ik heb bij de Huurcommissie de stukken ingediend voor het onterecht innen van de EPV. Wij worden 
niet gemonitord en dan mag er geen EPV geïnd worden. Marenland is het helemaal niet met me eens. 
Ik heb het EPV contract niet getekend en zij beweren keihard bij ons op de bank dat ik de enige ben die 
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niet getekend heeft. Ik heb dat bij enkele bewoners van de 20 pilot woningen geïnformeerd en zij heb-
ben via whatsapp aan mij bevestigd dat ook zij niet hebben getekend. We betalen wel allemaal de EPV. 
Ik ook, maar ik vermeld erbij: onder protest. Kortom. er verandert niets.

GRETHA 
vertegenwoordigt bewoners van vijf 
huurhuizen in Middelstum. Hun huis wordt gesloopt, 
zij kunnen met de verhuiskostenvergoeding 
de kosten niet dekken.

Beste Sandra, 
 
In oktober 2015 krijgen mijn moeder en broer, als huurders van Woongroep Marenland, te horen dat 
hun woning en die van de omliggende buren versterkt moet worden. In juni 2017 wordt duidelijk dat 
versterken te duur is en dat gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw. 
Het geheel heeft een behoorlijke impact op de bewoners. Ervaring in het gasdossier leert dat men alert 
moet zijn op alles wat er gebeurt en dat men ook mondig moet zijn om voor je eigen rechten op te 
komen. De huurders kunnen hierbij wel wat ondersteuning en advies gebruiken en zodoende ben ik als 
woordvoerder voor hun bij deze zaak betrokken geraakt. 
Er volgen diverse bewonersbijeenkomsten waarin onder andere aangeven wordt dat de bewoners terug 
krijgen wat ze nu hebben en dat ze totaal ontzorgd zullen worden.  
Het wordt de bewoners duidelijk dat hun ruime gezinswoning straks plaats gaat maken voor een veel 
kleiner levensloop bestendige woning. Gezien de gemiddelde leeftijd van de bewoners kunnen ze mee 
gaan met de bouw van deze woningen. Het is wel even wennen, maar ze leggen zich er bij neer. 
De bewoners zullen tijdens de sloop tijdelijk moeten wonen in wisselwoningen. Deze woningen zijn 
gebouwd voor kortdurend verblijf tijdens versterken, maar zijn absoluut niet berekent op langdurig 
verblijf waar in dit geval sprake van is. Twee keer mag er verhuisd worden; de huidige spullen komen in 
de opslag en men mag ruim een jaar wonen in een vreemd huis. De huidige huur loopt gewoon door en 
energie, afval en water mag ook gewoon aan het einde afgerekend worden. Over verminderd woon-
genot wordt nimmer gesproken. 
Er is een sociaal plan opgesteld en aan de bewoners gepresenteerd. Uit dit sociaal plan blijkt dat van 
 totale ontzorging geen sprake is. Marenland hanteert de minimale wettelijke verhuiskostenvergoe-
ding en houdt dus totaal geen rekening met de aardbevingsproblematiek. De bewoners zijn echter van 
mening dat, indien er geen aardbevingen waren geweest in dit gebied, de woningen ook niet gesloopt 
hoeven te worden. Er is dus sprake van een uitzonderlijke situatie.  
Uit intensief onderzoek door de bewoners is gebleken dat men met de wettelijke verhuiskostenver-
goeding niet uitkomt en dat de sloop/nieuwbouw hun veel geld gaat kosten. Geld dat de bewoners niet 
hebben. 
Marenland heeft in 2015 een deal gesloten met de NAM en een fors bedrag gekregen om de huizen te 
versterken. Dat uiteindelijk blijkt dat versterken te duur is en sloop/nieuwbouw volgt, is geen zaak voor 
de huurders. De extra kosten die Marenland hierdoor maakt, dient zij maar te verhalen op de NAM. De 
bewoners mogen hier niet de dupe van worden. Inzage in het bedrag wat Marenland heeft gekregen, 
krijgen de bewoners niet. 
Vervolgens volgen wederom brieven, bijeenkomsten en 1 op 1 gesprekken. Aan alles wat de bewoners 
noemen, wordt voorbij gegaan en Marenland prijst de bewoners dat ze blij moeten zijn dat ze straks 
een prachtige duurzame woning krijgen met nul op de meter. Voorbijgegaan wordt aan het feit dat de 
bewoners straks voor de nieuwe woningen ruim € 100,00 meer huur gaan betalen. 
Heel erg pijnlijk is de manier waarop Woongroep Marenland tijdens dit proces met hun bewoners 
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omgaat. Van de zijde van Woongroep Marenland is er totaal geen empathie en de bewoners worden 
absoluut niet serieus genomen. Er wordt totaal niet naar hen geluisterd en af en toe worden ze zelfs 
uitgelachen. Om uit de impasse te komen wordt hulp gevraagd aan de gemeente; zij hebben immers 
een zorgplicht voor hun inwoners. Er wordt een mediator aangesteld die met Marenland in gesprek 
gaat. De vragen die al sinds het eerste uur door de bewoners op papier zijn gezet, worden ook in deze 
gesprekken niet beantwoord. Marenland geeft aan dat de vragen wél door hen beantwoord zijn. Maar 
de antwoorden geven totaal geen duidelijkheid aan de bewoners en sommige antwoorden zijn rond-
uit beschamend te noemen. Bemiddeling door de gemeente heeft jammer genoeg geen zin gehad wat 
getuigt van de starre houding van Marenland.  
Marenland blijft volharden in hun eigen mening en de brieven blijven volgen. Uiteindelijk wordt de 
bewoners eind augustus 2019 dringend verzocht uiterlijk 7 oktober 2019 de woning te verlaten en 
de wisselwoning te betrekken. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de huurders in een zeer onveilige 
woning wonen. Echter, tussen de regels door is het wel duidelijk dat de planning van Marenland in het 
gedrang komt.  
Opmerkelijk hierbij is te vermelden dat Marenland een jaar geleden nog aan een moeder met drie 
kleine kinderen een van deze huizen heeft verhuurd. Hoezo onveilig? 
Omdat de bewoners nog steeds van mening zijn dat hier geen sprake is van reguliere sloop/nieuwbouw, 
maar dat dit aardbeving gerelateerd is, wordt de hulp ingeroepen van een juriste. Eis: een hogere ver-
huiskostenvergoeding die de kosten dekt en een losstaande berging i.v.m. verlies van veel ruimte t.o.v. 
het huidige huurhuis. 
Gesprekken volgen wederom en het leek dat er een overeenkomst zou komen tussen de bewoners en 
Marenland. Helaas, een losstaande berging wordt niet verstrekt, tenzij de bewoner bereid is hiervoor 
€ 5.300 euro neer te tellen en de verhuiskostenvergoeding blijft zoals die is. Bijna waren we er dus uit 
geweest.  
Uiteindelijk is door Marenland het project stopgezet, met als gevolg dat deze onveilige huizen voorlopig 
niet gesloopt worden. Het besluit om de versterking van deze woningen stop te zetten is onacceptabel. 
Ieder mens heeft recht op een veilig huis en dit wordt deze bewoners nu ontnomen. 
Tot half oktober 2019 is er nog steeds door de juriste, mij en Marenland onderhandeld en er lijkt geen 
einde aan te komen. Marenland heeft een starre houding en stelt de veiligheid van de bewoners niet 
voorop. Voor hun telt alleen geld en macht. Dat inmiddels het merendeel van de bewoners ernstige 
gezondheidsklachten heeft, is voor hun niet van belang. Ten koste van alles willen zij hun plannen 
doorzetten en daarbij wordt niets of niemand ontzien. 
Achteraf gezien bleek de juriste toch niet het beoogde resultaat te kunnen behalen en wordt het con-
tract met haar stopgezet. Op eigen kracht gaan de huurders door met onderhandelingen. Omdat dit 
ook op niets uitloopt is er een advocaat ingeschakeld met als doel een kostendekkende vergoeding af te 
dwingen bij de rechter. 
 
Gretha Medema

Update 1 augustus 2020: 
Inmiddels zijn alle huurders (onder druk) verhuisd naar een wisselwoning. Planning is dat hun huur-
woningen september 2020 worden gesloopt en dat de nieuwbouw volgend jaar juli gereed is. 
Vanuit de landelijke politiek zijn er diverse moties ingediend en aangenomen; echter niet uitgevoerd. 
Voor het zomerreces heeft de Minister echter aangegeven te werken aan een redelijke compensatie 
voor huurders in het aardbevingsgebied. Hoe dit er uit komt te zien zal hopelijk medio september 2020 
duidelijk worden. Ik hoop dat deze compensatie gunstig uitvalt voor de huurders en dat de stap naar de 
rechter niet nodig zal zijn. 
Al met al is dit dossier nog niet afgesloten. De bewoners zijn aan het einde van hun latijn en ik hoop 
dat ze in hun wisselwoning tot rust kunnen komen. Die rust hebben ze wel nodig, want ze zijn er nog 
niet. Ik zie met lede ogen het sloop/nieuwbouw traject tegemoet. De woningcorporatie doet veel loze 
beloftes en heeft niet het beste met de huurders voor; alleen hun eigen belang geldt. Dus gedurende het 
komende jaar zullen we alert moeten blijven. 
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Het ergste van dit alles is dat alle huurders en ook ikzelf kampen met ernstige gezondheidsklachten. 
Iets wat allemaal veroorzaakt is door de starre houding van een corporatie en gedeeltelijk ook door 
gemeentelijke- en landelijke politiek. Triest dat dit in een beschaafd land mogelijk is. 

GEA
droomde van een ruimte aan huis, 
waarin ze met kinderen kon werken. 
Door het lange wachten heeft 
ze haar droom inmiddels opgegeven.
 
Hallo Sandra, 
 
Hier is mijn verhaal: Over het verliezen van een droom. 
De frustraties komen weer om de hoek kijken en dat gebeurt steeds vaker. 
Zes jaar geleden wou ik met workshops schilderen beginnen met kinderen uit ons dorp. Dit ging echt 
super leuk en de kinderen vonden het geweldig. Daarna nog een keer gedaan en ook een groep moeders 
werd enthousiast. Dus besloten mijn man en ik om een serre achter ons huis te gaan bouwen, zodat ik 
een eigen ruimte had waar ik me kon uitleven. 
We belden CVW i.v.m. de inspecties. We kregen te horen dat we geen serre moesten gaan bouwen om-
dat ze nog niet wisten wat er met onze huizen zou gaan gebeuren. 
Jammer en vervelend. Een jaar later kregen we te horen dat onze huizen gesloopt zouden worden. De 
planning was toen dat het eind 2019 klaar zou kunnen zijn. Dat was te overzien dus we wachten af. 
Maar we wachten nog steeds. Het is al november en we zitten nog niet eens in de wisselwoning. We 
horen ook niets, dus we weten helemaal niet waar we aan toe zijn. 
Inmiddels lopen de workshops prima maar ik kan niet uit breiden. 
Ik loop met bakken vol verf en penselen , doeken enz van locatie naar locatie te slepen. Ik heb de work-
shops nu op een laag pitje en ben er langzamer hand klaar mee. Op de locaties moet ik namelijk huur 
betalen, wat normaal is natuurlijk. Maar daardoor worden de prijzen voor de workshops met kinderen 
erg hoog, vind ik. 
Ook als ik in de wisselwoning zit heb ik geen plek om hier mee verder te gaan. Dan zit ik op een slaap 
kamertje te schilderen. Schilderen en niet vies worden is geen combinatie.  
Ik ben klaar met dit gedoe en zou hier het liefst weg willen . 
Los hiervan is het ook een grote ergernis bij ons in het dorp. Je zult de verhalen ongetwijfeld vaak horen 
en al wel kennen. Er gaan zoveel verhalen rond in Ten Post en niemand weet waar hij of zij aan toe is. 
Elke verjaardag of vergadering gaat het er over . Overal waar je komt, moet je vragen beantwoorden, wil-
len ze je verhaal horen. ik wil gewoon weer verder in mijn eigen huis. Ik heb mijn droom laten varen om 
een eigen ruimte te hebben. Het duurt allemaal te lang.

Groetjes,  
Gea Bogema-Schilthuis

Update augustus 2020:
Eind juli bleek dat er weer sprake van vertraging zou zijn. We zouden pas in mei 2021 naar de wisselwo-
ning kunnen. Boos, moe en wanhopig worden we er van. Maar nu is het verhaal weer anders. Het wordt 
nu toch begin 2021. Deze steeds wisselende berichten zorgen er steeds meer voor dat het vertrouwen 
compleet verdwenen is. 
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GERRIT 
is helemaal klaar met 
de onzekerheid. 
Alles wordt vertraagd, 
het duurt veel te lang!

Beste Sandra, 
 
Wat fijn dat jullie langs de deur kwamen. Eindelijk iemand die eens naar ons luistert. Hierbij mijn 
verhaal. 
We zijn al meer dan 9 jaar bezig met de problemen rondom de aardbevingen door gaswinning. Zaken 
waar we ons helemaal niet mee bezig willen houden. De eerste schade gemeld in 2014 is inmiddels wel 
hersteld, maar de schade die we nu hebben duurt veel langer. Steeds worden er nieuwe commissies 
ingesteld. 
In november 2017 is bekeken of ons huis sterk genoeg is. Enkele dagen van binnen en buiten bekeken, 
maar dat rapport hebben we nog steeds niet ontvangen. Wel hebben we onlangs een brief ontvangen 
dat ons huis geen verhoogd risico heeft. 
We hopen zelf nog mee te maken dat ons huis gerepareerd wordt, het duurt allemaal te lang! 
De NAM heeft traineren op de eerste plaats staan en houdt verder nergens rekening mee. We hebben 
echt last van deze ellende. We hebben ons aangesloten bij Stichting WAG. Ook hopen we in aanmerking 
te komen voor immateriële schade, want dit gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten. Maar ja, dat 
wil de NAM niet, dus dat zal ook wel heel lang duren. We zijn zat van de onzekerheid. Hopelijk draagt 
jouw zwartboek bij aan een oplossing. 
 
Vriendelijke groet, 
Gerrit Sluiman 
 
Update augustus 2020: 
In november 2019 enkele nieuwe scheurtjes in de muren ontdekt, waarvan in januari 2020 een scha-
derapport is opgemaakt door SHP Bouwbedrijven. Deze aannemer is een keer of 4 gebeld om een evt. 
herstelafspraak te maken, maar deze vertikt het blijkbaar om terug te bellen (schadebedrag misschien 
niet hoog genoeg?). Moet nu na de bouwvak een andere aannemer bellen voor een offerte/herstel. Dus 
maar weer afwachten.

DE ZOON VAN GERRIT GOOIJERT
is zeven jaar en voelt zich niet 
veilig in zijn huis.

Dag Sandra,

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik moe ben van de hele situatie. Alles wat er gebeurt is oneerlijk en 
het kost veel energie.
Onze zoon van 7 vertel ik maar dat het hier veilig is, want hij voelt zich hier niet veilig. Hij is bang en dat 
doet pijn. Ik zou hier het liefste weg willen. Want hoe veilig is het voor de kinderen? Straks worden de 
buurhuizen gesloopt.  
Tenminste, dat denken we, maar alles is erg onduidelijk.
Onze buurt is verdeeld in twee fasen. Eerst waren we in fase 1 ingedeeld, maar omdat de projectleider 
geen budget heeft aangevraagd, zijn we in fase 2 terecht gekomen. Alles duurt lang. In mei 2019 hebben 
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we een gesprek aangevraagd, dat zou in september plaatsvinden. Inmiddels is het 2020 en is er nog 
niemand langs geweest.
In het verleden is er al eens schade hersteld, maar het stucwerk valt nu van de muur.
Ze zijn hier met 4 mensen naar de schoorsteen komen kijken. Wat een geldverspilling! De schoorsteen 
moest vervangen worden. En wat men dan tegen je zegt is echt niet normaal. Op onbeschofte manier 
wordt er tegen je gezegd dat je aansprakelijk bent wanneer de schoorsteen op straat valt en er doden bij 
vallen.
Nu is er een project van NPG: Ten Post energievrij! Daar doe ik niet aan mee! Dat heeft namelijk geen 
enkele zin, ik woon er niet veiliger van.  
Als je kijkt naar hoeveel geld er wordt verspild! Volgens mij gaat er van elke 10 miljoen euro, 9 miljoen 
naar de papierwinkel en architecten. Maar 1 miljoen gaat naar de versterking. Het zou andersom moe-
ten zijn!

Vriendelijke groet,
Dhr. Gooijert

EDDIE EN MARTJE 
wonen in een huis dat wel…, of nee wacht, niet... oh nee, 
toch wel veilig is. Al vijf jaar onzekerheid.

Beste Sandra,
 
Eerst even voorstellen, wij zijn Eddie en Martje Dijk. Wij zijn beiden 60 jaar en we wonen sinds decem-
ber 2000 in ons huis in Appingedam.
Ongeveer sinds 2015, na de hevige aardbevingen hier in de regio zijn we langzaam aan in de verstik-
kende klauwen terechtgekomen van de georganiseerde misdaad welke zich beschermd voelt door het 
gezag.
Onze eerste schade in 2014 van ongeveer 2000 euro werd redelijk goed afgehandeld.
Vanaf 2015 is het een ellende. 
Voor de schoorsteen zijn er 9 inspectiebezoeken geweest en er is een AOS melding gedaan. Het vervan-
gen van de schoorsteen heeft uiteindelijk ruim 30.000 euro gekost (bron aannemer) en meer dan een 
jaar geduurd. Werkelijke kosten hadden kunnen worden beperkt tot 3000-5000 euro, aldus de aan-
nemer.
Ondertussen melden wij nog een schade en opnieuw volgen inspecties. We krijgen een vergoedings-
voorstel van 3000 euro van de NAM maar we gaan hier niet mee akkoord omdat we denken nu meer 
schade te hebben dan de vorige keer. Doordat we ineens een brief krijgen waarin staat dat we geen 
recht op 3000 euro, maar op 1000 euro omdat we al 2000 in 2014 hebben ontvangen, besluit ik alsnog 
akkoord te gaan met die 3000 euro.
Terwijl de schoorsteen wordt vervangen, ziet de projectleider dat het rapport van de nieuwe schade niet 
klopt. Alleen de buitenschade is erin verwerkt, de binnenschade niet. Maar door akkoord te gaan met 
3000 euro, is volgens hem het dossier gesloten... de grond zakte mij onder de voeten weg.
Gelukkig heeft deze meneer het nog voor elkaar gekregen dat er 9000 euro is berekend.
In 2017 horen we van Hans Alders dat we in een versterkingsprogramma zitten. Onze investering van 
kunststof kozijnen zijn we dus waarschijnlijk kwijt. In 2018 zijn er twee hele grote inspecties in mei en 
november. Verlaagde plafonds worden er uitgebroken, in muren worden gaten gekapt om de verbin-
dingen in de hoeken te bekijken. Het is oorlogsgebied in ons huis, mijn vrouw (zwaar migraine patiënt) 
zit in een hoekje te huilen. Na die 2 dagen blijkt zoveel mis met ons huis dat besloten wordt een AOS- 
melding te doen. Deze wordt niet gegrond geacht. CVW adviseert ons onderbouwd bezwaar te maken 
bij de TCMG. Maar TCMG wil niet en we melden ons bij STUT en STEUN.
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In maart 2019 ontvangen we een brief van de gemeente: middels de HRA meetmethode wordt ons huis 
veilig bevonden wordt. We verbazen ons inmiddels nergens meer over, de absolute onwil van de Staat, 
NAM, S(hel)l, TCMG, NCG, CVW, enz.enz. druipt er inmiddels af.
STUT en STEUN adviseert ons na uitgebreide inventarisatie opnieuw een AOS-melding te doen. TCMG 
wijst deze opnieuw af.
We vragen het rapport van de uitgebreide inspectie op. Dat ontvangen we in december 2019. Het blijkt 
na de brief van maart 2019 gedateerd te zijn. Er staat in dat de woning dient te worden opgenomen in 
het versterkingstraject en met voorrang behandeld te worden. Gemeente, NCG en provincie stellen ons 
niet gerust.
Kort samengevat zijn we vanaf de eerste ellende in 2015 nog geen flikker opgeschoten waarvoor dank 
aan alle partijen... ja we zijn boos en vooral teleurgesteld in de overheid op alle niveaus.
 
Met vriendelijke groet,
Eddie en Martje Dijk.

E. 
ergert zich aan de ongelijke behandeling 
van mensen, net als aan de onzekerheid 
doordat je niet weet waar je aan toe bent.

Dag Sandra,
 
U wilt graag onze verhalen verzamelen om duidelijk te maken dat het niet goed gaat in Groningen, 
terwijl de minister maar zegt dat het allemaal opgelost is of gaat worden.
Ik wil graag vertellen wat mijn grootste ergernis is. Dat is het voortdurend niet weten waar je aan toe 
bent.
Ik ben al vanaf 2012 bezig. Dan weer moet mijn huis wel versterkt worden, dan weer niet, dan weer wel, 
dan weer niet.
Het HRA-model is totaal niet betrouwbaar, tenminste wij hebben er geen vertrouwen in.
De onzekerheid vreet aan je. Maar ook dat voor iedereen verschillende dingen worden bedacht. Mensen 
worden ongelijk behandeld, ook al woon je in dezelfde straat. Het is zo oneerlijk!

Met vriendelijke groet,
E.

C. 
huurt een woning met veel aardbevingsschade. 
Ze leeft al jaren in een onveilig huis, 
maar aanpak van de woningen wordt 
steeds uitgesteld. Dat maakt alles erg onzeker.

Beste Sandra,

Hierbij mijn verhaal.
Ik woon in Loppersum en mijn woning heeft veel aardbevingsschade. Ons huis moet gesloopt worden 
en we moeten in september 2020 uit ons huis. 
Dit zou eerst ook al in 2017 gebeuren, maar er gebeurt helemaal niets. We leven dus al drie jaar in een 
onveilig huis.



37

ZWARTBOEK

We zijn het vertrouwen in de verschillende instanties kwijt. Ze beloven van alles en doen niets.
Zo ook de woningstichting: We hebben best veel problemen met de woningstichting. Er worden 
verschillende bewonersavonden georganiseerd, maar die leveren niets op.
We leven in onzekerheid, weten niet wat ons te wachten staat. Mede door die onzekerheid en doordat 
alles zo lang duurt, heb ik een burn-out gehad. Ik werk in de zorg, daar staan ze natuurlijk niet te sprin-
gen dat ik ziek ben. Er is al zo weinig personeel. Ik hoop dat er eens iets gaat gebeuren, het wachten 
duurt lang. Zo kan je maar moeilijk verder met je leven.

Vriendelijke groet,C.

EMINE
Woningstichting Marenland belooft 
Emine van alles, maar komt weinig na. 

Beste Sandra,

Bij een tafelkeuken gesprek worden er allemaal leuke beloftes gedaan, maar dat is niet uitgekomen.
Niet alles is weer terug zoals het was, want 9 van de 10 dingen noteren ze, maar net die ene die de 
bewoner belangrijk vindt, wordt vergeten. Ondanks dat wij hadden aangegeven dat we met vakantie 
zouden gaan, moesten we precies midden in de vakantieperiode weer terug verhuizen. Terwijl we zo 
duidelijk hadden aangeven dat het er voor of er na moest. 
Nu moesten we de vakantie cancelen en zijn de kinderen helemaal teleurgesteld. Dat heeft veel stress 
gegeven.
Ze hadden beloofd dat het 15 weken zou duren incl. terug verhuizen, maar het heeft inmiddels 5 maan-
den geduurd. En toen konden we er nog niet direct in. 
17 juni hebben we de sleutel gekregen om terug te verhuizen MAAR NEE, dat kon ook niet omdat 
Marenland nog even de aardbevingsschade moest doen. Al met al konden we pas de eerste week na 
bouwvak pas weer terug. Ik eis dat ik hier gecompenseerd wordt. 
Bij het keukentafel gesprek werd er door ons duidelijk aangegeven dat wij op de muren lak verf (acryl-
verf) hebben en dat dat weer terug moest, MAAR NEE, op één of andere manier vertikten ze het om te 
begrijpen . Uiteindelijk moesten wij als bewoner zelf de verf bekostigen. Het heeft ons € 600.- gekost. 
Hier eisen wij ook dat we gecompenseerd worden.
En natuurlijk zijn er nog veel meer dingen. Het is te veel om te beschrijven. Ik zou graag een keertje op 
gesprek willen komen om de waarheid te bespreken.

## Wij zijn niet met de EPV eens.## 

Emine Zuur Paker 

E. 
huurt een woning bij 
Woningstichting Marenland. 
Die beloofde: ‘Wat je hebt, 
krijg je terug.’ Maar dat gebeurt niet.

Dag Sandra,

Ik heb even getwijfeld of ik mijn bijdrage wilde leveren, maar ik denk dat het belangrijk is dat onze 
verhalen gehoord worden.



38

ZWARTBOEK

In mei 2016 kwam het als een mokerslag! Het voelt als willekeur dat onze huizen gekozen werden om 
versterkt te worden. Ik ervaar dat nog steeds zo.
Sinds die tijd ben ik naar alle bijeenkomsten geweest. Steeds wisselde de informatie, veranderde de 
plannen, fout op fout werd gemaakt. Op de laatste bijeenkomst waren er maar 9 van de 175 mensen die 
het aangaat. Mensen willen niet meer, kunnen niet meer. Ze zijn moe en murw. Waar ik me vooral heel 
kwaad over maak, is dat hier maar één winnaar uit komt en dat is Marenland. Ze hebben gezegd tegen 
ons: ‘Wat je hebt, krijg je terug’. En dat is echt niet zo.
Ik heb in het verleden o.a. een douchecabine, een afzuigkap, een schutting en bestrating voor de tuin 
aangeschaft. De woningstichting zegt dan dat dat allemaal verouderd is. We krijgen dat niet terug.

Met vriendelijke groet,
E.

FAM. FROMA 
dacht te starten met het programma 
‘Eigen Initiatief’ omdat het versterken van 
je huis het prettigst lijkt wanneer 
je de regie enigszins zelf in handen hebt. 
Toch? Inmiddels hebben zij de stekker eruit getrokken.

Beste Sandra,

Het is nu klaar. Voor ons gezin is het beter dat we stoppen met ons ‘Eigen Initiatief’(EI).
Ons idee was destijds (begin 2016) om zelf initiatief te ontplooien vandaar onze aanmelding voor het 
project Eigen Initiatief (voorloper HEFT). Dit ondanks dat – althans volgens onze visuele beoordeling 
– het huis dat we bewonen met vier volwassen geen schade heeft. Immers, iedereen zou t.z.t. toch wel 
aan de beurt komen voor een vorm van versterken en dan klinkt eigen regie net iets beter. Toch? 
We kwamen op de wachtlijst, maar we waren blij dat we na ruim een jaar, zomer 2017, te horen kregen 
dat we toch mee mochten doen. In oktober 2017 was een eerste kennismakingsgesprek met onze bouw-
begeleider die vermeldde dat elke onderzochte woning tot nu toe in meer of mindere mate versterkt 
moest worden. Mogelijke sloop/nieuwbouw zou (uiteraard) afhangen van nader onderzoek in combi-
natie met het kosten aspect. Het project heet dan inmiddels ‘Eigen Initiatief’ en de Initiatieffase start 
dan. In de eerste drie maanden konden we aangeven wat we graag zouden willen. De bouwbegeleider 
vond onderzoek aan de fundering niet nodig ondanks dat er oude (2004) scheuren in de garagevloer 
zitten. Funderingsonderzoek is veel later in het traject op één plaats rond de woning alsnog uitgevoerd 
door de vermoedelijk toekomstige aannemer van het project. Begin 2018 vonden de 3d-metingen 
plaats. Ook kwam er een constructeur om te berekenen of en hoe ons huis versterkt moest worden. 
Toen besloot de minister de gaskraan sneller dicht te draaien. Het hele ‘Eigen Initiatief’-project kwam 
stil te liggen. Lange tijd wisten we niet waar we aan toe waren. Versterken of Vertrekken of Verrekken? 
Op 20 maart 2020 kregen we ineens een rapport in handen via de bouwbegeleider van het milieuad-
viesbureau EcoReest waarin de opmerking stond dat ons huis in aanmerking komt voor sloop-nieuw-
bouw*. Voor september 2020 moeten de natuurvrij werkzaamheden klaar zijn, omdat dan de sloop 
begint. Dus: op woensdag 1 April 2020 (geen grap) is de eerste zichtbare stap gezet aan ons huis – het 
aanbrengen van latten om de vleermuizen ‘buiten’ te houden – in het kader van het project Eigen Initia-
tief. Zucht. Daarna bleef het tot op de dag van vandaag oorverdovend stil…..
De huidige situatie en ontwikkelingen alsmede de toekomstige situatie nopen mij om het besluit te 
stoppen te moeten nemen. Voor mijn gezin geldt dat met twee studerende kinderen in huis, rust een 
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utopie is gebleken de afgelopen jaren. Dat moet anders. Ook door mijn drukke baan en klimmende leef-
tijd is diezelfde eerder genoemde rust in het hoofd soms ver te zoeken. Dit kan zo niet doorgaan.
Bij andere gedupeerden zie ik ook veel rechtsongelijkheid voorbij komen in de afwikkeling en voort-
gang van de schade. Triest. Mensen worden op een akelige manier de duimschroeven aangedraaid, 
genegeerd en tegen elkaar uitgespeeld en opgezet. Schrijnend.
Met de woorden ‘Gas naar nul’ lijkt nu ook het principe ‘Hulp naar nul’ het credo te zijn geworden en bij 
het Eigen Initiatief project wordt het principe ‘like for like’ niet meer gehandhaafd. Bizar.
Precies deze gasdictatuur heeft voor onze situatie gezegevierd. Felicitaties van mijn kant aan de Staat 
der Nederlanden in de ruimste zin van het woord. Wij melden ons zeker weer als de Schaal van Richter 
Groningen daadkrachtig laat beven maar het project Eigen Initiatief is voor ons een brug te ver geble-
ken. Zo ga je in een democratie niet met elkaar om. Categorisch Overheidsfalen!
Sandra, hartelijk dank voor het luisteren naar ons verhaal en de inspanningen om ons te helpen. 
We hopen dat het zwartboek bij gaat dragen aan een echte oplossing – in ons geval – voor derden.

Met vriendelijke groet,  
Rinse Froma
* Deze conclusie heb ik getrokken op basis van de ECO REEST rapportage ontvangen op 20 maart 2020 
van de bouwbegeleider waarin letterlijk staat ‘Bij de locatie Olingermeeden 49 is sprake van sloop en 
nieuwbouw’.

 
INGRID
‘De huizen staan nog, 
de bewoners zijn gesloopt’, 
sprak Ingrid Grims in de Tweede Kamer.

Beste Sandra,

Sinds 2011 wonen we in Ten Post. We vielen voor dit huis omdat we mogelijkheden zagen. 
We waren druk aan het verbouwen toen in 2012 de beving van Huizinge plaatsvond, we hadden flink 
wat schade. Dit werd eerst redelijk opgelost en omdat we toch nog aan het verbouwen waren gingen 
we akkoord met het bedrag dat ons geboden werd. Dom achteraf gezien, want het was niet toereikend. 
Maar gedane zaken nemen geen keer. Doordat we met ons huis bezig waren kwamen we keer op keer 
mijnbouwschade tegen. We hebben het steeds gemeld maar hoe het beoordeeld werd was schandalig. 
Allerlei ‘experts’ van het CVW kwamen over de vloer. Nadat er nog een schade erkend werd als beving 
schade was de koek blijkbaar op. We kregen afwijzing na afwijzing, maar na contra-expertise bleek het 
toch om beving schade te gaan. Hier zijn echter wel jaren overheen gegaan en de kosten zijn er mee 
opgedreven. Schade waarvan de herstelkosten 600 euro waren, zijn nu opgelopen tot 6000 euro.
Begin 2016 werden we uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst, onze huizen moesten geïnspec-
teerd worden. We gaven ons vrijwillig op omdat we nog steeds aan het verbouwen waren door het trage 
verloop van schadeherstel. We zaten in batch 1467.
Eind 2016 bleek ons huis onveilig en zou in 2017 gesloopt moeten worden. In 2018 zouden we een 
nieuw huis hebben. 
Doordat Kamp wegging en Wiebes kwam lag alles ineens stil. 
We lazen wel berichten in de media maar dat kon niet voor ons gelden, want het was ons immers al 
toegezegd. Ondertussen waren we gestopt met verbouwen en onderhoud, want iets wat gesloopt wordt 
stop je geen geld meer in. 
Pas eind 2018 kwam het verlossende woord dat de sloop/nieuwbouw in batch 1467 door zou gaan. 
We zouden in maart 2019 verhuizen naar de wisselwoning , ook dit ging weer niet door. 
We zouden in september 2019 was de volgende planning, ook dit ging niet door. 
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We zouden kerst 2019 in de wisselwoning vieren. Ook dit gaat niet door.
De volgende planning is nu maart 2020, we vragen ons af of dat doorgaat.
Het enige positieve is nu dat onze huizen inmiddels natuurvrij gemaakt worden en dat er een aannemer 
is en een architect. 
We hebben in juni mogen kijken in een wisselwoning, onze zoon (16) wilde niet mee. Wat hij letterlijk 
zei: ‘Ik snap niet dat jullie er in trappen, we komen daar echt niet in.’
We zijn (net als iedereen in de straat) moe, kapot. Door alle spanningen is onze zoon terecht gekomen 
op speciaal voortgezet onderwijs. We zijn continu ziek, er gaat geen virus voorbij of wij krijgen hem. 
Het is uitzichtloos en ondanks de ontwikkelingen hebben we totaal geen vertrouwen in een goede 
afloop. Eigenlijk wachten we op de volgende reden om alles opnieuw weer uit te stellen. We gaan er nu 
vanuit dat dat de stikstof wel zal zijn. 

Met vriendelijke groet,
Fam. Grims 

 

FAMILIE VAN DIJKEN
Huurders worden tegen elkaar opgezet, doordat voor verschillende groepen, 
verschillende compensatievergoedingen gelden.

Beste Sandra,

In 2015 is besloten dat 64 woningen versterkt en verduurzaamd zouden worden. Twee jaar later, in 
september 2017, zou de verhuizing naar de wisselwoning plaatsvinden.
Wij passen twee nachten per week op onze kleinkinderen. Maar we moesten naar een senioren- 
wisselwoning. Die was te klein, daar konden onze kleinkinderen niet slapen.
Er werd afgesproken dat onze schoonzoon twee dagen zou gaan snipperen, maar eigenlijk is het toch 
triest dat dat moet. 
Op het laatste moment ging die verhuizing niet door. Een dag voor de verhuizing hoorden we dat er een 
bouwstop was.
Een jaar later hebben we weer alle spullen ingepakt. Gelukkig hebben we toen wel een grotere wissel-
woning toegewezen gekregen. 
Het gekke is: Er zijn daar 20 wisselwoningen. Er hebben maar 5 gezinnen in gezeten en staan sindsdien 
leeg. 
Vervolgens mochten we voor kerst weer terug naar ons versterkte huis. Maar we wilden kerst niet  
tussen de dozen vieren, dus we hebben gekozen om begin januari 2019 terug te gaan.
Onze vloerbedekking is beschadigd, nu moeten we de helft betalen voor nieuwe vloerbedekking. De 
buren krijgen laminaat voor de hele benedenverdieping, wij alleen vloerbedekking in de keuken. Door 
de vochtige opslag van onze 6 leren eetkamerstoelen, is in dit droge huis het leer gescheurd. We kregen 
geld voor 4 nieuwe stoelen.
Ook de vergoeding die mensen kregen als compensatie voor het ongemak is oneerlijk.
De eerste groep kreeg eenmalig 500 euro voor het ongemak. De tweede groep hoeven de EPV niet te 
betalen en de derde groep kreeg 200 euro per maand zolang de versterking stil lag.
Het is allemaal zo oneerlijk! Je moet overal voor vechten!

Met vriendelijk groeten,
Fam. Van Dijken 
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EEN BEZORGDE BEWONER 
uit Wirdum deed in 2018 melding van een 
Acuut Onveilige Situatie. Nu zit er folie op 
het raam en heeft hij een dik rapport. 
Conclusie: gevolg van droge zomers.

Geachte mevrouw Beckerman,

In 2005 heb ik mijn prachtige, ruime woning uit 1920 in Wirdum gekocht. Het is een mooie rustige 
omgeving en ik mag hier gewoon ontzettend graag wonen. Ik heb er een nieuwe keuken in gezet plus 
verfwerk en een nieuwe cv plus ketel. Er was toen geen sprake van scheuren of verzakking. De aan-
nemer noemde het een solide goed onderhouden woning.
De ellende begon naar aanleiding van een beving in september 2013. Scheuren in de voorgevel, zijgevel 
en achterzijde plus de schuur. Deze schade heb ik gemeld Dit is prima hersteld. In 2015 bij een EVS in-
spectie bleek dat van de aanbouw het dak niet goed was. Een nieuw dak voor 7000 euro werd vergoed. 
Mijn bouwdeskundige vertelde echter dat sloop-nieuwbouw (20000 euro) beter was, omdat de muren 
ook scheuren vertoonde Ik moest snel beslissen die 7000 euro te nemen, zodat het dak voor de veilig-
heid verstevigd kon worden. Aanvechten zou te veel tijd in beslag nemen. Maar uiteindelijk bleek mijn 
bouwdeskundige gelijk te hebben en werd er een nieuwe, aardbevingsbestendige aanbouw gebouwd. 
Het kostte mijzelf zo’n 17000 euro waar ik dus 7000 euro heb gekregen i.v.m. versterking EVS.  
Op 15-08-2018 was het weer raak. Een forse schade naar aanleiding van talloze bevingen aan de 
voorgevel, zijgevel, achterzijde en de schuur. Ik heb dat gemeld, maar op 17-09-2018 een AOS- melding 
gemaakt. Het raam stond op spanning en was gescheurd. Die melding werd gegrond verklaard en er 
werd folie op het raam geplakt. 
Eind mei 2019 was er een inspectie van 9:00-13:00 uur door drie mensen. Van de meer dan 100 schades 
werden foto’s gemaakt. Er werd weinig gesproken.
Half december kreeg ik het rapport van 535 bladzijdes. Niet de aardbevingen, maar de verzakking en 
droge zomers zijn de oorzaak. Ik krijg dus 0,00 euro vergoed en daar kan ik het mee doen.
Het gebouw is ook geen onderdeel van het versterkingsprogramma, stond er. Door die berichten was ik 
erg van slag en ik heb een zienswijze ingeleverd.
De bouwkundige heeft ontdekt dat er veel water in de kelder staat, doordat de vloer is gescheurd. Iedere 
drie dagen zet ik de dompelpomp aan, want dan staat er al weer 35 cm. water. 
Op 18-1-2020 was ik het zo zat dat ik weer een AOS- melding heb gemaakt i.v.m. de stroomkabels en 
gasleiding die er lopen. Maar ook dat ik dus elke week onder de vloer moet met dus een stroomkabel 
voor de dompelpomp en de kans op schimmel. Ze wilden niet langs komen, want er was geen acuut 
gevaar, zeiden ze door de telefoon. Ik werd op dat moment zo ontzettend kwaad en begon te huilen. Ik 
heb gezegd ik hoop dat alles nu instort dan ben ik de eerste dode door een aardbeving, Hij werd er niet 
echt anders van en bleef heel zakelijk. Maandag 20-1-2020 kwamen er toch 2 mensen. Ze hebben de 
melding niet gegrond verklaard. Nu moet ik de schade gewoon maar weer melden bij de TCMG, aldus 
de zaakbegeleider. En dan 2 jaar afwachten. Ik heb een bedrijf een offerte laten maken dit te herstellen. 
Ik ben akkoord gegaan met 1500 euro, want het moet hier toch leefbaar blijven.
Op dit moment zit er helemaal doorheen. Ik heb alle dagen een vreselijke hoofdpijn, ik slaap slecht en 
heb woede-aanvallen. 
Mensen die in het versterkingsprogramma zitten, krijgen wel 40.000 euro vergoed. Hoe is het mogelijk 
dat de een alles krijgt en de ander niets!
Ik kom op dit moment niet verder en loop compleet vast. Ik mag van mijn werkgever een opleiding 
doen alleen kan ik me helemaal niet meer op concentreren. Ik nodig ook geen mensen uit om langs te 
komen want ik wil het niet steeds over deze nachtmerrie hebben. 
Ik heb de onafhankelijk raadsman hierover ingelicht.
 
Een bezorgde inwoner uit Wirdum
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G. 
zijn leven wordt beheerst door de problematiek. 
Iedereen zit in hetzelfde schuitje, 
maar wordt verschillend behandeld. 
Zo wordt de buurt verdeeld.

Beste Sandra,
 
Toen jullie bij ons langskwamen, wilde ik eerst niets met mijn verhaal. Eigenlijk is het te pijnlijk om 
over te praten. Toch heb ik besloten om mijn verhaal te doen in de hoop dat het iets helpt. Niets doen 
helpt sowieso niet.
Hier in Ten Post is veel leegstand. Mensen die huren, mogen niet in een wisselwoning, die moeten in 
een leegstaand huurhuis, dat ook niet veilig is.
Het erge is dat er verdeeldheid optreedt. De een krijgt niets, een ander krijgt alles. Er is zelfs een gezin 
waarvan de moeder het niet meer ziet zitten. Dat is zo erg!
En nu wordt er veel geroddeld. Het is echt oneerlijk.
Dit huis heeft schade. De aardbeving in 2012 was erg: we zaten te schudden op de bank. Alles was ont-
zet, tegels in de keuken komen steeds weer los. En de NAM zei: ‘U denkt toch niet dat wij alles vergoe-
den?’ Inspecteurs zetten je onder druk.
Onze woning is doorgezakt, op zolder is een ijzeren balk geplaatst. De buren hebben recht van overpad. 
Maar nu zijn we zo bang dat als die muur instort op haar, dat wij aansprakelijk zijn. Die zorgen wil ik 
helemaal niet.
Ik ga niet meer naar bijeenkomsten, dat is echt slecht voor mijn gezondheid. Er gebeurt toch niets. Wij 
kunnen geen kant meer op. Er zijn steeds verschillende fases, wij komen steeds achteraan. Zo gek: we 
zitten allemaal in dezelfde situatie en toch wordt er onderscheid gemaakt. Ons hele leven wordt er door 
beheerst.
Ik hoop echt dat het zwartboek wat gaat helpen.
 
Met vriendelijke groet,
G.D.
 

G.
‘Het boeit me niet meer. 
Ik knap mijn huis zelf wel op.’

Beste Sandra,

2019: Het jaar van de uitvoering. Tja… In de zomer van 2017 zijn hier mensen geweest om het huis te 
inspecteren. Ze hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de scheuren, de constructie en ook naar de 
fundering. Ze namen foto’s en maakten 3d-impressies.
Dit hebben ze in het hele dorp gedaan.
Ik heb nooit een rapport gezien. Van anderen heb ik het niet gehoord.
In het begin heb ik er nog achteraan gezeten. Ik wilde wel weten wat er met mijn huis aan de hand zou 
zijn. Alle onderhoud lag stil. 
Nu heb ik zoiets van: Het boeit me niet meer. Langzamerhand ga ik mijn huis zelf wel opknappen.
Vorig jaar november kreeg ik wel een brief van de gemeente waarin stond dat mijn woning geen 
 verhoogd risicoprofiel heeft.
Maar jaar van de uitvoering? Niet hier in ’t Zandt in ieder geval.

Vriendelijke groet, G.
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Update maart 2020:
In het verhaal geef ik aan dat er eind november 2018 een schrijven door mij is ontvangen dat mijn 
woning niet in aanmerking zou komen voor versterking. Bijna op de dag af ontvang ik een jaar later 
(28-11-2019) een schrijven dat mijn woning, na het houden van een steekproef, wel in aanmerking voor 
versterking komt. En vervolgens blijft het weer stil, en laten ze deze bewoner verder in het ongewisse.

ABE
Woningcorporatie zegt: ‘Wat je hebt 
krijg je terug.’ Hij krijgt zijn mooi 
aangelegde tuin echter niet terug.

Beste Sandra,

Wat fijn dat je bij ons langs bent geweest. Ik zal mijn verhaal ook opschrijven voor het zwartboek.
De woningbouwvereniging zegt: Wat je hebt, krijg je terug. Maar dat is niet zo.
We hebben zoveel opgebouwd in al die jaren dat we hier wonen. We hebben er echt onze plek van 
 gemaakt. Een paar voorbeelden van dingen die we in ons huurhuis hebben aangebracht, zijn:
Een werkbank in de schuur, een elektrische oven ingebouwd, verwarming in de wc, een douchecabine 
geplaatst, buitenverlichting aangebracht. In de tuin hebben we een houten schuur met overkapping, 
schuttingen en bestrating gemaakt. Dit is nog maar een kleine greep uit alles wat we hebben aangepast.
Wij hoeven echt niet meer terug dan dat we nu hebben! Maar we willen wel terug wat we hebben.

Met vriendelijke groet,
Gabe Dousma

G.
is zijn interesse 
en vertrouwen in de 
politiek kwijt.

Beste Sandra,

Wij wonen al 36 jaar in ons huis in Ten Boer. We hebben ook al schade gehad die ongeveer drie jaar 
geleden is gerepareerd. Voor ongeveer 7000 euro.
Ergens vorig jaar hebben ze ons huis geïnspecteerd, zeven mensen over de vloer. Raar is dat je dan je 
rapport pas krijgt als je er zelf achteraan belt. Je krijgt het niet vanzelf. Het gaat toch om onze woning, 
lijkt me logisch dat je dat auto matisch zou moeten krijgen. 
Ons rapport was 48 bladzijden, er stond niets raars in, denken we.
Wat we het ergst vinden is dat er met twee maten wordt gemeten. Aan sommige huizen wordt wel wat 
gedaan, aan  andere niet. Het vertrouwen en de interesse in de politiek zijn we wel een beetje kwijt. Ze 
zeggen van alles in Den Haag, maar er gebeurt niets.

Vriendelijke groet,
G.
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GERT 
wilde een vergoeding 
voor zijn eigen garage, 
die gesloopt zou worden, 
maar kreeg deze niet.

Dag Sandra,

Ik woon aan de Kastanjelaan 48 en heb een eigen stenen garage met oprit. Volgens het sociaal plan van 
Woongroep Marenland kun je voor niet verplaatsbare objecten een vergoeding krijgen.
Dus mijn stenen garage is niet verplaatsbaar en zou dus in aanmerking komen voor een vergoeding. Ik 
heb hierover overleg gehad met medewerkers van Woongroep Marenland.
Woongroep Marenland wil mij wel een vergoeding van maximaal € 4000,-- geven voor mijn stenen 
garage maar daaraan zit een harde eis. Ik ben dan verplicht om weer een garage te bouwen bij de 
(nieuwbouw) woning van Woongroep Marenland.
Tenminste indien daar ruimte voor is. Indien er geen ruimte is of ik wil naar elders verhuizen en dus 
geen woning van Woongroep Marenland ga huren krijg ik niets.
Dit belemmert mij dus in mijn vestiging vrijheid. Wil ik in aanmerking komen voor een vergoeding 
voor mijn stenen garage moet ik dus weer huren van Woongroep Marenland en kan dus niet eventueel 
vertrekken naar een woon omgeving buiten het aardbevingsgebied.
Volgens de huurders vereniging handelt Woongroep Marenland binnen de wettelijke kaders.
 
Met vriendelijke groet,
Gert Schutte

Update maart 2020:
Ik ben inmiddels verhuisd naar (nu nog) gemeente Delfzijl alwaar ik een woning heb gekocht.
Van Woongroep Marenland heb ik GEEN vergoeding gekregen voor de garage.

GEZINUS OOSTING 
kan met officiële taxatierapporten aantonen 
dat zijn huis in waarde is gedaald. 
Terwijl de NAM verplicht is over te gaan 
tot betaling, blijft deze traineren en vertragen. 
In 2020 is er nog niets veranderd!

Beste Sandra, 
 
Er is NIETS veranderd! Centrum(On)veilig wonen trekt nog steeds aan de touwtjes. Bij een 2 daagse 
– zogenaamd grondige – inspectie, werd niet volgens de richtlijnen van TNO, zoals deze in 2011 in 
samenspraak met de NAM zijn opgesteld, gewerkt. Nu werd er gewoon een circusact opgevoerd. 
CVW stuurde bouwkundigen aan, die rapport moesten uitbrengen bij de Nat Coördinator Groningen. 
Wederom werd NIET het bewijsvermoeden toegepast. Er werd juist meer gedaan om dit te ontkennen. 
Er waren immers veel deskundigen over de vloer. Deskundigen? Op welk terrein?  
In het opvolgen van door de NAM ingefluisterde regels. Immers, CVW is nog steeds in bedrijf en is van 
de NAM.Voor een zijgevel die op omvallen staat, werd een fantasieverhaal opgedist en gezegd, dat het 
volkomen veilig was.??? Mijn vertrouwen is opnieuw geknakt. 
Vanuit de Nat. Coördinator Groningen wordt er gerapporteerd naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouw-
schade. Inmiddels is er alweer een nieuw instituut in het leven geroepen, dat de TCMG gaat opvolgen.  
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Mijn oproep is: Stop met die flauwekul en de vele winkeltjes. Mensen hebben recht op een eerlijke 
behandeling. Er worden instituten opgericht om het geheel volstrekt ondoorzichtig te maken. 
16 oktober was de bodemprocedure. Ik werd kwaad toen de bedrijfsjurist van de NAM ontkende dat 
zij iets fout hadden gedaan. Sterker nog, hij ontkende dat de NAM zich op enigerlei wijze had schuldig 
gemaakt aan het veroorzaken van erge Mijnbouwschade. Dat ontlokte mij de boze beschuldiging, dat de 
NAM niet alleen voortdurend vreselijke schade veroorzaakt, maar ook al jaren mensenrechten schendt. 
Psychische marteling is het waaraan zij zich schuldig maken. Welhaast één van de meest ernstigste 
misdrijven. Zij schenden ook artikel 10 van de Grondwet, het ongestoord en veilig kunnen wonen. 
Voorts plegen zij aanhoudend onrechtmatige daden, namelijk het is hen bekend, dat zij het recht op on-
gestoord woongenot en veilig wonen ernstig verstoren. Dan moet je stoppen. Je mag dan daarmee niet 
doorgaan. Echter toegedekt en beschermd door de Nederlandse Staat, kunnen zij vrijwel elk misdrijf 
plegen. Hun handelen veroorzaakt onrust bij de bewoners van het aardbevingsgebied. Kunnen niet 
voldoende slapen en krijgen psychische problemen. Zij kunnen als gevolg daarvan soms hun werk niet 
meer uitvoeren. Dit leidt tot financiële problemen en dus problemen met de bank.  
Over een week of 6 weet ik of de aardbevingskamer mij geheel of gedeeltelijk in het gelijk stelt. 
 
Met hartelijke groet, 
Gezinus Oosting 
 
Update augustus 2020: 
De Nationaal Coördinator Groningen, waar ik mee te maken kreeg, wees de schadevergoeding onlangs 
af. De afwijzing was afgedrukt op briefpapier van het CVW. Onveilig wonen, zeg ik altijd. Net als in 2015 
ook al was gedaan. Het gevolg was dat het dak, slechts 14 jaar oud, begin 2019 instortte. Dit was het 
gevolg van de eerdere niet erkende schade. De kosten voor herstel bedragen intussen 120 duizend euro. 
De NAM en de staat vormen een criminele organisatie. Er sprake van een onrechtmatige daad. Dat 
bestaat wanneer handelingen worden verricht waarvan men weet, dat deze ernstige gevolgen kan 
hebben.  
De straat, die de burger moet beschermen, pleegt misdaden in vereniging. Dat wil zeggen, samen met 
een ander. Schuift daarmee ook artikel 10 van de Grondwet terzijde.

 
 
HENK EN DINY
‘Het verdriet van de Hamplaats’

Beste Sandra, 

Onze 24 woningen aan de Hamplaats zaten in batch 1588 en kregen een versterkingsadvies. Omdat we 
het gezamenlijk niet helemaal eens waren met de aanpak hebben wij in november 2018 zelf de regie 
genomen in dit proces en hebben daarmee de NCG buiten de deur gezet. Met als gevolg dat in novem-
ber 2019 onze huizen gesloopt zijn en dat er eind juni 2020 er een nieuw veilig huis op ons staat te 
wachten.
Tijdens dit proces van een jaar hebben wij veel steun aan elkaar gehad. Het is niet niks om zo’n pro-
cedure aan te gaan tegen deze grote organisaties en daarvoor heb je het collectief van bewoners hard 
nodig. En nu zijn we als collectief niet meer bij elkaar en kunnen we elkaar een stuk minder steunen 
naar ons gevoel. Even een bakkie doen en je verhaal kwijt kunnen is nu erg lastig maar wel hard nodig.
De actie om zelf de regie nemen is in onze ogen ons duur komen te staan wat betreft de wisselwonin-
gen. Eind januari 2020 lazen we op RTVNoord dat wisselwoningen nooit een optie zijn geweest voor 
ons, maar dat is ons nooit verteld. We hebben zelf vervangende woonruimte moeten zoeken en we 
moeten de vergoeding daarvoor steeds weer bevechten bij SNN. Niet iedereen heeft een buffer om de 
hypotheek en de huur van je zelf gevonden wisselwoning te betalen.
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Het gevolg is nu dat wij nu door de hele provincie verspreid wonen en we missen elkaar. Het wrange is 
dat er dus wel wisselwoningen zijn en zelfs leegstaan, bijvoorbeeld in Ten Post.
De garantstelling van onze hypotheek hebben we ook zelf moeten regelen, daar zijn we in augustus 
2019 al mee  begonnen. Op maandag 25 november werd het eerste huis gesloopt, terwijl nog niet ieder-
een de goedkeuring had van de geldverstrekker. Tot op de dag van vandaag hebben we zelfs nog geen 
officiële garantstelling van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat brengt stress met zich mee.
Naast deze punten zijn er nog zoveel zaken waar we tegen aan zijn gelopen. We hebben als bewoners 
alles zelf geregeld en daarbij onze eigen mensen gezocht die expertise hadden. Hierdoor hebben we 
dus tempo kunnen maken om snel een veilige woning te krijgen. We zijn in dit proces veel tegenge-
werkt door de organisaties die dit anders regelen: CVW, NGC en TCMG. Ook de gemeente Groningen 
heeft ons regelmatig in de steek gelaten.  Wij zijn verhuisd van een onveilige woning naar een onveilige 
woning in Loppersum. En ik niet alleen, maar 6 anderen met ons. En dan staan er in Ten Post nota bene 
ruim 20 wisselwoningen leeg. Ben vorige week bij mijn zoon geweest aan de Boersterweg in een wis-
selwoning en dan raak je echt gefrustreerd. Huizen zijn van alle gemakken voorzien. Ik gun het ze van 
harte, maar wat een contrast. Ik noem de leegstaande wisselwoningen ‘Het verdriet van de Hamplaats’. 
 
Henk en Diny Visser 
 

HET HUIS VAN H. 
scheurt van de rest van het rijtje af. 
Hoort zij met haar kinderen bij de 
ingecalculeerde 120 slachtoffers 
waar men rekening mee houdt?

Beste Sandra,

Wat fijn dat je mijn verhaal wilt opnemen in het zwartboek, want momenteel zijn we met
thematafels en dorpstafel druk bezig met o.a. het effect op het sociaal-emotioneel welbevinden van de 
mensen met ‘verstevigingsproblematiek’. Als dorp proberen we er toch iets van te maken en ons geza-
menlijk en positief in te zetten qua dorpsvernieuwing.
Persoonlijk denk ik dat dit in de nabije toekomst ook onvoorziene verstrekkende gevolgen zal hebben 
als burn outs, depressies en scheidingen. Dit zie je nu al gebeuren.
Door de versterkingsaanpak wordt verdeling binnen het dorp gezaaid (die wel, die niet, waarom hij wel 
en ik niet?). Ideaal zouden we als dorp hebben moeten zeggen ‘alles of niets’, maar wie de aanbieding 
van versterking krijgt, gaat toch uiteindelijk menselijkerwijs voor zijn of haar eigen welbevinden.
Je huis en veilig wonen is namelijk een basisbehoefte. Ik weet hier alles van, want na 15 jaar buitenland 
en een moeilijke tijd (en het wonen op 6 verschillende locaties met twee jonge kinderen binnen 1 jaar) 
was ik heel erg blij dat ik bijna drie jaar geleden in dit huurhuis (sloopwoning) van Wierden en Borgen 
kwam wonen. Ik ben hier bewust gaan wonen omdatmijn kinderen hier naar de basisschool konden en 
mijn moeder vlakbij woont als ‘vangnet’.
Ook zij wordt ouder en zal steeds meer hulp nodig hebben. Daarom is het voor mij essentieel dat ik 
hier in Woltersum kan blijven wonen. Maar op het moment is er nog geen andere volwaardige en 
kostenevenredige gezinswoning beschikbaar. Het is wachten tot er iemand vertrekt en hopen dat de 
woningbouw dan passend toewijst.
Mijn huis scheurt in een behoorlijk snel tempo van het buurhuis af. De deur kan regelmatig niet (dicht 
en op slot) in het kozijn en het duurt weken voordat iemand er dan (weer) een stukje vanaf komt 
schaven. Ik vraag me soms wel af of ik eigenlijk wel veilig woon (een vingerbreedte gat in de voegen in 3 
maanden?? Plafonds die op de naden afbrokkelen).
Of zijn wij dan een aantal van de ingecalculeerde 120 slachtoffers? Ook al is het een sloopwoning, toch 
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betaal ik de normale huur die al jaren betaald wordt voor deze huizen. Er is geen huurverhoging, maar 
ook geen onderhoud. De elektriciteitsvoorziening in de keuken is minimaal en niet meer van deze tijd, 
de kozijnen zijn rot. Op de bovenverdieping is het enkel glas, wat erg schimmelt (ook met dagelijkse 
ventilatie en verwarming). Ik betaal dus erg veel gas en licht. Een kraakpand huur zou eigenlijk pas-
sender zijn.
In het hele slooptraject en verhuizen/wisselwoningen heeft Wierden en Borgen iedereen individueel 
andere aanbiedingen en beloftes. Daarover is, ondanks de vraag daarom, geen transparantie. Dit voelt 
niet fijn, want als je niet doorzeurt en voet bij stuk houdt, kan het dus zijn dat je een veel mindere aan-
bieding krijgt dan anderen in een soortgelijke situatie.
Bij een onderhoudsvraag/klacht is de persoon vaak niet bereikbaar of aanwezig en wordt een
terugbel verzoek neergelegd. Dit kan dagen duren. Een afspraak weken.
Dat geeft in het geheel geen gevoel van vertrouwen en voelt dus ook figuurlijk onveilig.
Ik hoop dat ik snel veilig ergens kan wonen met genoeg ruimte en een vergelijkbare huur.
Het is namelijk niet mijn keuze om duurder te gaan wonen. Dat kan ook niet qua inkomen.
Door overleggen met de dorpsvernieuwing en de dorpstafel met daarbij een afgevaardigde van Wier-
den en Borgen zijn de lijntjes met Wierden en Borgen nu wel beter geworden. Echter, de transparantie 
ontbreekt nog steeds.  

Met vriendelijke groet, 
H. 
 

HANS 
wil na een scheiding zorgen voor een 
stabiel thuis voor zijn dochter. Hij wordt 
woest wanneer de NCG hem voorstelt 
maar in de schuldsanering te gaan wanneer 
blijkt dat zijn huis €80.000 minder waard is.

Hoi Sandra,

Momenteel woon ik in het mooie Loppersum. Het is nog niet duidelijk of versterken dan wel sloop/
nieuwbouw van mijn woning het voordeligste is, afgewogen tegen de waarde van mijn huis. De optie 
sloop/ nieuwbouw wordt nu berekend, omdat de NCG nu de opdracht om deze berekening te maken 
heeft gegeven. Dit zal weer enige maanden in beslag nemen. 
De projectleider merkte wel op dat er waarschijnlijk voor mij kosten zijn verbonden aan het sloop/ 
nieuwbouw traject maar dat ik er dan wel voor kon kiezen om een kleiner huis te laten bouwen. Ik 
moest in elk geval niet denken dat ik een luxe badkamer zou krijgen o.i.d. Haha. Werkelijk… Dat is zo 
respectloos en aanmatigend.
Ik heb nu in het nieuwe proces richting sloop/ nieuwbouw, te maken met twee NCG medewerkers 
waarmee ik op de een of andere manier in de samenwerking moet zien te komen. Dit wordt nog een 
boeiende aangelegenheid vrees ik. Ik heb gelukkig een ondersteuner van ‘Stut en steun’ die me gaat bij-
staan in de gesprekken met de NCG. Ik twijfel naar aanleiding van een gesprek aan de professio naliteit 
van deze NCG medewerkers.
Ik heb hen ook gevraagd om met mij mee te denken over het alternatief; uitkoop en sloop. Ik moet dan 
zelf voor andere woonruimte zorgen. De waardedaling bedraagt echter zo’n
€ 80.000 (op een hypotheek van €168000) volgens de laatste taxatie. Dat betekent dat ik met een rest-
schuld blijf zitten.
De medewerker van NCG opperde dat ik dan maar in de schuldsanering zou moeten. Dat geloof je toch 
niet? Daar word ik woest van!
Alles duurt lang en is onduidelijk. Niemand weet waar hij of zij aan toe is.
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Inmiddels heeft de spanning rond dit dossier ons ook de relatie en het gezin gekost. 
Mijn vrouw en ik zijn afgelopen jaar gescheiden. Juist voor onze dochter, die volgend jaar naar het 
voortgezet onderwijs gaat, is het belangrijk dat ik haar een stabiel huis kan bieden.
Dit betekent voor mij en mijn dochter dat er kennelijk geen perspectief meer is om uit deze situatie te 
komen. Ik maak me zorgen over mijn veerkracht en na gesprekken met de NCG vraag ik me wel eens af 
of ik al niet langzaam mijn verstand aan het verliezen ben. 
Het is onbestaanbaar dat het recht van mijn dochter en mij (als Nederlands staatsburgers) onder deze 
regering niet vanzelfsprekend is. 
 
Hartelijke groet,
Hans Sulmann

HET GEZIN HOLTJER 
woont al jaren in een 
Acuut Onveilige Situatie. 
Ze worden niet geholpen, 
maar tegengewerkt. 

Beste Sandra,

Wij wonen met ons gezin in een oude boerderij waar we een akkerbouwbedrijf hebben. 
We hebben een schade gemeld eind 2013. Tot op heden nog geen enkele schade hersteld. 
In juni 2016 heeft CVW een AOS gedaan. Ons achterhuis is heel erg slecht. We hadden nogal wat land-
bouwmachines en landbouwproducten, 20 paarden, honden en katten. Ons bedrijf verlaten was niet 
echt een optie, want je laat niet alles onbeheerd achter. Men heeft ons laten zitten.
Pas toen er begin 2017 een schuur in Kolham instortte, ging de gemeente inventariseren waar nog meer 
AOS gevallen binnen de gemeente zouden kunnen zijn . Toen kwam onze melding tevoorschijn in mei 
2017. 
In deze periode liep ook de zaak met de arbiter, omdat het CVW de schuur niet mee wilde nemen 
 omdat het om achterstallig onderhoud zou gaan. 
We wilden wachten op de uitslag van de arbiter, alvorens met de gemeente in gesprek te gaan. Maar 
omdat de gemeente in het geval van AOS ons kan dwingen uit huis te gaan, zijn we toch het gesprek 
aangegaan. Mijn man heeft toen onze boerderij met grondgebied tot DE AUTONOME VRIJSTAAT HOL-
TJER uitgeroepen, zodat de gemeente van zijn zorgplicht jegens ons ontheven was. 
We hebben ons ook aangemeld als lid van de stichting Boeren Belang Mijnbouwschade. Bij deze een 
aanrader voor ieder agrarisch bedrijf met mijnbouwschade. Zij zijn wel actief voor ons bezig om de 
schade te verhalen. Tot vorig jaar was er geen enkele instantie waar agrarische bedrijven hun schade 
konden melden. Handige zet van Wiebes, agrarische schades lopen namelijk vaak in de miljoenen!  
Inmiddels zat ik dat weekend er geestelijke helemaal door heen. En met de gedachten van zelfdoding 
wilde ik uit deze wereld stappen. Mijn zusje heeft de dokter gebeld en even later kwam de gemeente 
met 3 personen en 3 agenten. Zij gingen bepalen of ons huis onveilig was en of we er mochten blijven 
wonen.
Mijn man wilde ze niet binnenlaten, we waren zeg maar bang om gedeporteerd te worden.
Er was nog steeds geen uitspraak van de arbiter, die wilde hij afwachten.
De mensen van de gemeente bleven maar olie op het vuur gooien… mijn man was woest. Daar ston-
den we met ons vieren, ikzelf met man en minderjarige zoon en zus, tegenover een overmacht van 
3 gemeenteambtenaren met ondersteuning van 5 politiemensen. Bang voor escalatie en een uit huis 
zetting, raakte ik volledig in paniek.
Uiteindelijk is het tot een handgemeen gekomen . Mijn man liep weg, maar werd met pepperspray 
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bespoten en met een nekklem tegen de grond gewerkt. Op aanklacht van wederspannigheid moest hij 
mee naar het bureau. De zaak is uiteindelijk geseponeerd.
Na dit hele gebeuren, heb ik een klacht bij de gemeentelijke Ombudscommissie ingediend. Deze heeft 
ons inmiddels op bijna alle punten gelijk gegeven. De gemeente had niet zo bruut mogen optreden, en 
al helemaal niet zonder huiszoekingsbevel ons huis tegen onze wil mogen binnen dringen! We ver-
wachten eerdaags een oordeel van de Nationaal Ombudsman.
Nu, drie jaar later, raak ik nog steeds in paniek als er een vreemde auto het erf op draait, als er een 
onbekend nummer belt, enz. Het heeft grote impact op me gehad. Mijn gezondheid is hard achteruit ge-
gaan. Ik ben weliswaar van de antidepressiva af, maar voor mijn hartritmestoornis door al deze ellende 
zal ik de rest van mijn leven wel medicatie moeten slikken.   
We slapen slecht. Onze zoon is met school gestopt om op de boerderij te helpen. Mijn man kon het niet 
meer aan. Maar de boerderij is ons inkomen.
We weten niet wat de gevolgen kunnen zijn voor onze zoon in de toekomst
De paarden zijn weg, lukt gewoon niet meer. Een gedeelte van de boerderij is verkocht. Het dak van de 
boerderij staat op instorten… letterlijk. We wonen nog steeds in een AOS, maar daar heeft niemand het 
meer over. 
We moeten blijven strijden, hoe moe we ook zijn. 
Er blijven zo niet veel strijders tegen dit al decennia lang gaande onrecht over.
Ik hoop, Sandra, dat jij de strijd voor ons, niet ook nog voortijdig op geeft.
We hebben je nodig… hard nodig!!

Met vriendelijke groet,  
Inge

Update augustus 2020:
Er is bij ons nog niks veranderd. Ze wilden vorig jaar september met de agrotafel van start gaan, wij zijn 
1 van de pilots die de agrotafel heeft aangedragen. Steeds gesprekken en overleggen met de minister. En 
wat de minister steeds zegt, maar de agrarische bedrijven is te complex. Niet te geloven! Maar wij zitten 
met de ellende. Het enige wat ze op 24 juni hebben gedaan vanuit de agrotafel en het NCG is dat er weer 
een rapport komt, 1 van de zovelen. Onze schuur is wel duidelijk, die is total los. Het rapport bestaat 
ook uit een totale scan die ze hebben gemaakt en aan de hand daarvan gaan ze kijken of ons woonhuis 
veilig is. De uitslag is nog niet bekend natuurlijk, want iedereen is fijn op vakantie. De frustratie is hoog, 
maar dat hoef ik je waarschijnlijk niet uit leggen. De minister speelt echt met levens. Waar zijn onze 
rechten gebleven. Ze proberen ons murw te maken in de hoop dat we afhaken, nou dat nooit. We vech-
ten door tot we er dood bij neervallen. Ze moeten onze schade betalen, PUNT UIT.

HINDRIKTJE 
wil graag in een wisselwoning met 
haar eigen spullen. 
Ze wordt aan alle kanten tegengewerkt.

Goedemorgen Sandra, 
 
Wij (mijn vriend, de kat en ik) moeten op korte termijn uit ons huis omdat ons huis gesloopt wordt i.v.m. 
aardbevingen. Wij moeten dan naar een kleine wisselwoning. 
Ruim drie jaar geleden heb ik meegemaakt dat bij een verhuizing veel spullen zijn zoekgeraakt. 
Foto’s, kleding, belangrijke papieren en nog meer persoonlijke dingen zijn door anderen weggegooid en 
verkocht. Zelfs de urn van mijn overleden moeder is weg.  
Ik ga mijn spullen niet door anderen laten opslaan. Ik wil mijn spullen bij me houden en daarvoor heb 
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ik een grotere wisselwoning nodig. Waarom mag ik niet mijn eigen spullen meenemen? Waarom moe-
ten mijn spullen twee keer verhuisd worden van en naar de opslag en moet ik in een woning in spullen 
van een ander? Wat gaat er gebeuren als er iets stuk gaat? 
Daarom wil ik graag een grotere woning. Er staan nog zulke woningen leeg. 
Maar je mag helemaal niets van jezelf meenemen naar zo’n wisselwoning? Het is net of je naar de 
gevangenis gaat of dat je in een oorlog leeft. Als je iets wilt ophangen of iets wil veranderen moet je 
om toestemming vragen. Ik heb al veel meegemaakt en ik trek dit niet. Zelfs mijn kat trekt deze stress 
niet. Wanneer je even naar je spullen in de opslag zou willen, moet je daarvoor betalen. Dat is toch niet 
normaal? 
Daar komt nog eens bij dat ons nieuwe huis niet zo wordt als wij graag willen! Hij wordt wel wat groter, 
maar we hebben straks helemaal geen zolder meer. Waar moet je dan je spullen bergen? We mogen wel 
een zolder, maar die moeten we dan betalen. Net zoals onze overkapping. Nu is die 3.90 meter , maar 
die wordt 2 meter. Hij mag wel groter, maar daar moeten we dan ook voor betalen. 
De garage staat nu naast het huis en zou aan het huis vast komen. Alles stond al op de tekening maar nu 
mag het niet want het kost te veel geld!  
Aan de voorkant zitten nu twee ramen. Daar heeft de architect nu maar 1 raam getekend en de rest is 
een grote stuk muur. We willen graag gewoon twee ramen net zoals het nu is maar niet tegen een dood 
stuk muur aan moeten kijken. Dit hebben we in december ook duidelijk aangegeven. Na lang heen en 
weer mailen, mocht er een kleiner tweede raam bij want dezelfde maat willen ze niet betalen. Wat de 
maten uiteindelijk zullen worden, weten ze niet. Alleen de breedte is bekend. Frustrerend hoor, dat ze 
zo moeilijk doen. 
Ook de stenen mogen we niet zelf uitzoeken. Waarom laten mensen ons voorbeelden en monsterbor-
den met stenen zien als je zelf toch niet mag kiezen? 
Mijn vriend is schilder en wil het nieuwe huis graag zelf schilderen en behangen, samen met mij. Eerst 
mocht dat, toen niet, weer wel en nu definitief niet. 
Communicatie is ver te zoeken! Natuurlijk hebben we een B pot, zoals dat genoemd wordt maar dat is 
toch geen gouden pot? 
Het is om wanhopig van te worden. Alles gaat om geld. Iets voor de bewoners mag geen geld kosten. 
Maar al die rapporten en onderzoeken…? Dat mag allemaal geld kosten!  
Er komt niemand aan mijn spullen en gaan ook niet naar een opslag na alles wat ik meegemaakt heb! Er 
staan grotere huizen leeg, daar wil ik met mijn spullen naar toe. Wanneer dat niet gebeurt, blijf ik zitten 
waar ik zit. Dan wachten ze maar met de sloop!  
Dit is gewoon onmenselijk: zo ga je niet met mensen om! Wij hebben hier niet om gevraagd! Dit wordt 
ons aangedaan. 
 
Groetjes,  
Hindriktje 
 

HARRIËT
‘Ik kan wel janken, maar het gaat niet…’

Beste Sandra, 
 
In maart 2018 hebben we een huis gekocht. Een prachtig pand uit 1936, met Amsterdamse-school 
 elementen en een weids uitzicht. 
Hij moest helemaal gestript worden, precies wat we zochten. Wat aardbevingsschade betreft moest er 
een schoorsteen worden vervangen. In oktober 2018 is het eindelijk zover, de aannemer en CVW zijn 
het eens over de prijs die betaald moet worden voor deze klus. Het gesteggel heeft zolang geduurd dat 
zij voorbij gaan aan de prijs die wij daarvoor betalen: onze verbouwing stagneert want alles loopt vast 
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op die schoorsteen. Dat is financieel een prijs maar emotioneel ook. Het is ons huis en anderen beslis-
sen hoe en wanneer en het enige wat ik kan doen en doe is bij beide partijen aan de lijn blijven. Kilo’s 
energie vreten ze bij mij. Ik kan wel janken, maar het gaat niet... 
Een paar weken nadat we de nieuwe schoorsteen hadden, kregen we lekkage. De aannemer heeft van 
binnen iets veranderd, waardoor er iets is gaan lekken. Het werd ook niet verholpen, want de aan-
nemers hebben hun geld en dan is het klaar voor hen. Ik kan wel janken, maar het gaat niet. 
Ondertussen is het december en TCMG is geweest om de schade van de rest van het huis op te nemen. 
Maart 2018: ‘Oh mevrouw, u bent aan het verbouwen dan heeft u voorrang op de schadeopname.’ April 
2018: ‘Maar als u aan het verbouwen bent heeft u voorrang op het laten opnemen van uw schade!’ Mei 
2018: ‘Weet u zeker dat u aan het verbouwen bent? Want dan heeft u voorrang bij…’ 
Na 4 weken hebben we ons ‘complexe woning’- dossier binnen. De herstelkosten worden door de 
deskundige van TCMG geraamd op €2.257,-. Een aantal scheuren hebben we al laten maken zodat we 
in ieder geval verder konden met onze verbouwing, kosten herstel €1,926,-. Iedereen begrijpt dat het 
bedrag wat de TCMG ons toe wil schuiven niet klopt met de werkelijkheid. 
We hebben een deskundige naar ons dossier laten kijken en hij ziet en leest veel meer tegenstrijdig-
heden, dus de volgende stap is een zienswijze indienen, wat we doen in januari 2019. En dan duurt het 
maar en duurt het maar, tot we een bericht krijgen dat we in aanmerking komen voor de stuwmeer-
regeling. Wij komen in aanmerking voor €5.000. Maar daarmee zijn onze kosten niet betaald en de 
schade buitenom niet hersteld dus gaan we in eerste instantie niet akkoord. Uiteindelijk wel, maar 
het voelt zo niet eerlijk, maar nu hebben we in ieder geval iets, kunnen we weer verder. En de schade 
buitenom, die betalen we zelf wel als ons ‘oude/andere’ huis verkocht is. Maar ondertussen kan ik wel 
janken, maar het gaat niet. 
En nu we het toch over ons andere huis hebben, het is verkocht. Na 2,5 jaar voor ruim €40.000 minder 
dan de taxatie. We hebben er de afgelopen 19 jaar zoveel tijd en geld in gestopt.  
We betalen nu nog voor dat huis, of moet ik zeggen we betalen de prijs omdat we onze droom hebben 
laten uitkomen. Of betalen we de prijs voor het gas wat onder onze voeten weggehaald is? Ik kan wel 
janken, maar het gaat niet. 
En dan heeft ons nieuwe huis uit 1936 een verhoogd risico. In maart 2019 werd ons dat verteld en dat er 
binnenkort een rapport zou worden opgesteld. We zijn een jaar verder maar nog nooit iemand gezien 
die kwam meten en bekijken. Bij navraag wordt ons verteld om maar niet te veel meer te investeren in 
ons huis want het zou wel eens helemaal op de schop kunnen gaan. Niet te veel meer investeren?? Dat 
hebben we de afgelopen twee jaar alleen maar gedaan, lichamelijk, geestelijk en financieel!! Ik kan wel 
janken, maar het gaat niet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harriét Wassink-Bulthuis 
 

HARRY EN ZIJN OUDERS 
hebben schade. 
Deze wordt onvoldoende vergoed. 
De deur wordt door hen zelf 
kleiner gemaakt, anders gaat deze 
niet meer open.

Hallo Sandra,

Graag wil ik je ons verhaal weer laten weten. Inmiddels hebben wij een nieuw dossier bij de TCMG. 
Hierover kunnen we nog niet zoveel vertellen. Tot nu toe worden de afspraken nagekomen. We hebben 
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van de TCMG inmiddels een schaderapport gekregen en we hebben onze zienswijze 
hierop ingediend. De schade door TCMG was vastgesteld op afgerond € 10.000,- . De aannemer komt 
op bijna €17.500,-. We hebben nu nog niets gehoord, ik blijf hoopvol, maar ben wel een beetje bang dat 
het net zo’n getouwtrek en welles/nietes spel wordt als bij het CVW. Ik houd je op de hoogte.
Overigens, ik vind dat de gemeenten hier erg krampachtig met aardbevingsschade omgaan. Hier het 
verhaal van mijn ouders:
De schade aan hun woning door bodemdaling wordt stelselmatig door alle partijen ontkend. De muren 
in hun huis verzakken steeds meer, deuren klemmen en kozijnen moeten worden bijgeschaafd, nou ja, 
met een beitel stukken uitgehakt. Binnen afzienbare tijd zal de muur tussen de schuur en het woonhuis 
instorten. Mijn ouders kunnen niet meer douchen, want 
door de verzakking zijn de waterleidingen naar de douche kapot gegaan. 
Wordt nog vervolgd.

Hartelijke groeten,
Harry Kuiper

HENK 
woont in een mooi huis 
op een mooie plek. 
Dat huis valt echter uit elkaar...

Beste Sandra,

We hebben een prachtig huis gekocht in Woltersum, op een hele mooie plek. Maar door de aardbevin-
gen neemt mijn zijmuur inmiddels afscheid van het huis. Met onze buren, drie andere huizen, willen 
we dat er gesloopt en opnieuw gebouwd wordt. Uiteindelijk is dat sneller, veiliger en goedkoper dan 
zoals het nu gaat.
Nadat je de schade meldt bij TCMG, mogen ze 15 maanden doen over een rapportage. Als je het niet 
eens bent, kun je een zienswijze indienen… bij de TCMG. Er wordt maar zelden een nieuwe rapportage 
toegestaan.
De expert stelt een rapport vast en draagt de oplossing aan. De schade-experts, die ook branden, 
autoschade en andere schades doen, hebben niet als voorwaarde dat ze bouwkundig onderlegd zijn 
wanneer ze worden aangenomen.
Ons schaderapport was zo slecht, dat het werd toegestaan om opnieuw te worden opgenomen. Wan-
neer ik de expert vraag of de zijmuur weer teruggezet wordt, zegt hij: ‘Ik denk niet dat ik dat er door 
krijg’. De kozijnen in de verzakte die inmiddels zo scheef zijn dat het glas uit de sponning kruipt: de ruit 
is te klein geworden. Het uitkappen en opnieuw voegen komt in het rapport, maar de muur herstel-
len zodat er weer een haaks kozijn geplaatst kan worden, niet. Een raadsel, maar we kunnen niemand 
vragen waarom. TCMG beroept zich op de expert en de expert spreekt niet met mij, want die heeft niets 
met mij te maken. Kafka.
Ook bij de NCG is de houding juridisch. Het berekenen van een versterkingsaanvraag schijnt 80.000 
euro te kosten. Begrijpelijk als je een pand wilt behouden. Maar als dat niet hoeft, of misschien zelfs 
helemaal niet zo vreselijk wenselijk is omdat oude stenen woningen nog jarenlang schade gaan krijgen, 
noemen wij dat vermotten van geld. Wanneer je dan, zoals wij, een nieuwbouwplan opstelt omdat dat 
uiteindelijk goedkoper is, kom je niet met de NCG in gesprek. Dat is onnozel.
De NCG claimt: zonder die 80.000 euro uit te geven weten we niet waar u recht op heeft. Het is niet 
 genereus en ruimhartig, het is wantrouwend, achterdochtig en knieperig. Weg ermee, we willen voor-
uit!
De gemeente heeft onze vier huizen, anders dan het HRA-model, omhoog gezet op de versterkingslijst. 
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Het gaat niets sneller, men lijkt te denken dat we meer dan 1 leven hebben. En nu heeft de gemeente bij 
deze prioritering nog eens  
25 huizen gedaan. Dat lijkt op het lijstje topprioriteit van Rutte: als iedereen prioriteit heeft, heeft 
 niemand het...
Nu de gemeente TUSSEN ons en een oplossing wil staan, is er door capaciteits- en kwaliteitsproblemen 
een nog groter drama. De wethouder was bij ons, hij heeft zijn vrees voor precedentwerking en scheve 
ogen misschien wel 6x uitgesproken. Het uit onze handen trekken van initiatief helpt niemand iets, 
maar is wel wat er gebeurt.
Ik word er zo knettergek van dat ik een poging heb gedaan bij de Commissie Bijzondere Situaties aan te 
melden. Maar wie denk je dat daar de aanvraag moet doen? De burgemeester.
Als dan de gemeente in het kamp van de tegenstander zit: wat denk je dan dat er gebeurt? Gaat deze 
burgemeester je dan aanmelden? Ik vrees van niet, heb hem gevraagd ons aan te melden.
Sandra, help ons, help ons. Moeten we dan allemaal een trekker koper?

Henk Tienkamp

HENNY
Er is gesold met Henny. 
Wel of niet verhuizen, wel of niet versterken, 
en nu, drie jaar later nog 
steeds de nasleep en hogere kosten.

Beste Sandra,

Op 9 september 2017, ik zat al ongeveer 3 weken in de tijdelijke woning. Alle dozen stonden klaar. De 
verhuizers waren er om 11 uur en ze waren net weg, toen ik gebeld werd, dat de stop erop gezet werd, 
en idd heel laconiek, en of het de gewoonste zaak van de wereld was, gezegd werd, dat ik ook wel weer 
terug kon! Schandalig en respectloos tegenover je huurder! 
 Ik wilde helemaal niet in deze wisselwoning zijn, maar alles was onduidelijk. Bij de versterking van   
3 voorgaande blokken is er veel mis gegaan, daarom was het nu gestopt. Niemand kon vertellen wan-
neer de versterking weer verder zou gaan.
Ik besloot dan toch maar in de wisselwoning te blijven.
Na drie maanden was het kerst. Ik wilde kerst dan toch in mijn eigen huis vieren, dus tussen Sinterklaas 
en Kerst ging ik terug.
Vervolgens bleef alles onduidelijk en heb ik een jaar tussen de dozen gewoond. 
Kerst het jaar daarna, 2018, ging ik weer naar de wisselwoning. Na 12 weken kon ik definitief naar mijn 
nieuwe, versterkte woning. Overal moet je voor strijden! Een hekje voor de hond, de tuin. Je krijgt echt 
niet terug wat je had.
Dit alles is nog maar het topje van de ijsberg, wat betreft de emotionele schade, en hoe er persoonlijk 
met mij om gegaan is. We kregen geen verhuisvergoeding, maar wel 220 euro per maand compensatie. 
Deze ellende is met €200,-- in de maand gedurende 1 jaar lang niet opgelost.
De kosten van de huur en de EPV is hoger dan daarvoor. Ik ben nu 30 euro duurder uit. Dat was niet wat 
van tevoren gezegd werd.
Ik zit nog steeds met de nasleep van de verbouwing, over wat niet goed gegaan is. 
Al met al, 3 jaar verder!
De manier hoe er met je omgegaan is/word, weegt het zwaarst, het gevoel steeds voor je rechten te 
moeten vechten, afspraken die niet na gekomen worden, waar je dan weer achter aan moet. Al met al 
een waardeloze gang van zaken! 
Maar daar zal ik niet de enige in zijn! 

Met vriendelijke groet,  Henny Bakker 
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HENK EN MARGA 
wonen in een huis dat erg beschadigd is geraakt 
tijdens de beving van Huizinge. 
Zij houden een logboek bij. Na zes jaar is de schade 
ersteld en ook weer terug gekomen en na 333 acties is er 
nog steeds geen hoop op goede oplossing.

Beste Sandra,

Eigenlijk kan ik kort zijn, wat betreft de schade, deze neemt alleen maar toe. Wel is de stuwmeer- 
regeling aangeboden, hoe stom kunnen ze zijn. Dit bedrag dekt de schade niet en als je niet met  
regeling akkoord gaat moet je een formulier opsturen. Hier geef je aan dat je doorgaat met de procedure 
en dat je akkoord gaat met 0-meting. Ga ik niet doen dat aangegeven via mail en brief. Ook van enkele 
bestuurders niets meer gehoord ondanks toezeggingen. Maar ik ga nog geen namen noemen omdat het 
jaar 2019 nog niet voorbij is. Dit alles houdt in dat het vertrouwen dat wij in mensen hebben is gedaald.  
Lager kan eigenlijk niet maar schijnbaar zijn wij sterk. We laten niet los , we blijven vechten voor ons 
eigendom dat is beschadigd door mijnbouw-schade.
                      
M.vr.gr, 
Henk en Marga 

PS. Nog even dit, geweldig dat je de NAM, Shell en Exxon schoften heb genoemd.
Als reactie op de woorden van de NAM heb ik een mailtje gestuurd, waarop ze natuurlijk niet reageren.

Update 14 oktober 2019: 
Het vervolg is er ook inmiddels, het rapport van TCMG is er. Het is puur benaderd vanuit aardbevingen, 
maar de dikste schade komt natuurlijk door de door de gekozen herstel methode. Ook staat er dat oude 
schade hersteld door de NAM niet mag worden meegenomen. Verder wordt de nieuwe schade afgewe-
zen op dat de oorzaak MET GROTE WAARSCHIJNLIJKHEID wordt veroorzaakt door de bodemgesteld-
heid en andere fundering dan het huis. Ik kan hier op reageren met mijn zienswijze binnen 14 dagen. 
Welnu ik heb inmiddels die periode verlengt tot 1 december. Hiermee heb ik weer aangetoond wat voor 
grote bende de hele schade afhandeling is. Maar voorlopig zitten wij er weer mee, wanneer houdt het 
een keer op. Het emmertje is bijna vol. 
 
Update maart 2020: 
Tijdens de versterkingsonderzoek in november is het bewijs geleverd dat de fundering door midden is 
gescheurd. En let wel: dit is ruim 7 jaar naar schademelding. Nooit eerder is hier naar gekeken, dus een 
mijlpaal. Of het wat oplevert is de vraag want dit onderzoek heeft niets te maken met de schadeafhan-
deling. Zo mooi bedacht door de politiek. Wij zijn momenteel ook weer in contact met de N.A.M om 
te zien of we eruit te komen. Wat betreft TCMG kunnen we kort zijn, alleen maar brieven met verdere 
uitstel en andere contact personen.

Update augustus 2020:
Spannend. Zo willen wij ons vervolg beginnen. Dit omdat we via eigen inzet in gesprek zijn gekomen
met de provincie en de NAM. Op dit moment hebben we een deadline van 17 September
dan moeten we eruit zijn voor herstel. Tot 17 September is ons uitstel verleend door IMG om bezwaar 
aan te tekenen tegen een pro forma besluit. Doen wij dat niet voor die datum dan is ons rapport geslo-
ten als zijnde opgelost. Dus we zitten inmiddels alweer voor het zevende jaar in onze vakantie in een 
soort stress periode. Aan de ene kant hebben we vertrouwen in de onderhandelaar van de NAM, maar 
ook die datum speelt door je hoofd.
Ook de provincie is er nu achter gekomen wat voor soort bureaucratische instantie de nieuwe
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schade behandelaar is. Wij weten dit al veel langer want we zijn inmiddels 8 jaar verder en
deskundigen geworden. Degenen die deze nieuwe regelingen en afhandeling hebben
uitgewerkt en bedacht komen van een andere planeet. Ik druk me netjes uit, want zo zijn wij
nu eenmaal, maar in werkelijkheid wil je ze wel... 
Ook zijn we nieuwsgierig naar het rapport over het versterkingsonderzoek. Het onderzoek is ook 
alweer bijna een jaar geleden gebeurd bij onze woning. Dus wij hopen dat we eind augustus resultaat 
hebben bereikt met de NAM, anders moeten wij overgaan om een bezwaarschrift op te stellen. Dit is 
stressvol proces omdat je dan in juridische taal uitleg moet geven.
Al met al duurt het voort.

HERO EN BIANCA 
kunnen nu een noodwoning laten plaatsen 
om hun mooie boerderij af te breken. 
Arbiter, pers, contact met minister was nodig 
om een kwart van het geld, dat nodig is 
voor herbouw, te krijgen. 

Beste Sandra,

Hierbij, zo kort mogelijk, ons verhaal. Ik heb veel weggelaten, zoals de poging van de NAM om ons uit 
ons huis te zetten, hun onwil om te stutten, hun riante aanbod om de boerderij gratis af te breken en de 
‘veiligheids-inspectie’ van het CVW met als conclusie dat er bij de omvallende schuur-achtergevel maar 
een hekje gezet moest worden... Ook komen psychische en lichamelijk klachten niet aan de orde, maar 
ik hoop dat je hier wat aan hebt voor het zwartboek.
Na onze melding in maart 2014 kregen we bezoek van een ‘deskundige’ die meteen na binnenkomst 
kwam melden dat er bij onze boerderij geen sprake kon zijn van ‘bevingschade’: ons huis lag volgens 
de NAM buiten het zogenaamde ‘aardbevings-effectgebied’. Echter, Nieuw Scheemda ligt niet alleen 
boven op het Groningenveld maar de dichtst bijzijnde locatie waar gas wordt gewonnen bevindt zich 
slechts op 1240 m van ons huis. De Arcadis-taxateur moest wel constateren dat er sprake was van ‘onge-
lijke zettingen, verandering op of in de ondergrond’. Zijn oplossing om de verantwoordelijkheid van de 
NAM te ontkennen: het pand dat gebouwd is in 1872 te laten stammen uit 1625 (!), ‘compleet met een 
evenzo oude gemetselde fundering’....
Na een jaar waarin wij er niet in slaagden om op een normale wijze met de NAM te communiceren 
(contactpersoon bleek vertrokken, mails werden niet beantwoord en telefoontjes geblokkeerd, zelfs het 
CVW kwam er bij de NAM niet doorheen) zochten we hulp bij de Onafhankelijk Raadsman. Dit had als 
resultaat dat een contra-expertise uiteindelijk toch werd toegewezen. 
Conclusie contra-expert (juli 2015): ‘Verzakt door extreem ongelijke zettingen in bodem door trillingen/
bevingen als gevolg van aardbevingen door aardgaswinning. Er is een breuklijn in lengte-richting van 
gehele woning. De oorzaak is naar onze mening te wijten aan opnieuw geroerde grond ten gevolge van 
aardbevingen door aardgaswinning, waardoor zetting wordt veroorzaakt.’ De onderhandelingen tussen 
Arcadis-expert en contra-expert leverden echter niets op, waarop de NAM in mei 2016 besloot om ons 
dossier eenzijdig te sluiten. 
In 2017 lieten we door een ander bureau een nieuw rapport opstellen omdat de schade bleef verergeren. 
Conclusie: ‘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 plaats vindt in Gronin-
gen.’ Aanbeveling dezelfde als van de contra-expert: afbraak en herbouw .
Wij komen als ‘oude schadel’ niet in aanmerking voor behandeling binnen het nieuwe schade-protocol. 
Daarom verzochten wij via de Rechterbank Assen (feb 2018) aan de NAM om medewerking te verlenen 
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aan een behandeling door de kantonrechter, dit omdat een ‘normale’ rechtszaak grote kosten met zich 
meebrengt. De NAM weigerde medewerking. Hierdoor konden we wel aan de rechtbank duidelijk te 
maken dat de 6000 ‘oude gevallen’ tegenover de NAM juridisch bezien alleen staan.
Vanaf maart 2018 berustte onze zaak bij de Arbiter Bodembeweging. Deze deed in juni 2018 een tussen-
uitspraak: het betrof mijnbouwschade. Maar de bepaling van de grootte van de schade verliep uiterst 
merkwaardig: de door de Arbiter aangestelde ‘deskundige’ had nog nooit een Oldambtster boerderij 
gezien, kon geen plattegrond tekenen en besloot muren te laten staan die al op omvallen stonden! Onze 
opmerkingen hierover werden weggewoven met NAM-gegevens waaruit zou moeten blijken dat hier 
geen aardbevingen voorkomen…
Op 7 februari ontvingen we de uitspraak van de Arbiter. Deze verwierp niet alleen al onze bezwaren te-
gen het gemankeerde rapport van de ondeskundige, maar kende ons bovendien slechts de helft toe van 
diens herbouw-berekening, zodat hij op een kwart van de veroorzaakte schade uitkwam. Hierin ging 
de Arbiter mee met de NAM. Dat er op deze wijze geen sprake kan zijn van herbouw is duidelijk, wel 
verheugend is zijn erkenning van mijnbouwschade. We werden door de Arbiter naar de NAM verwezen 
voor verdere afhandeling, die bleek te bestaan uit een wurgcontract met daarin de bepaling dat verdere 
juridische procedures onmogelijk zouden worden, plus een door hen te beheren bouwdepot. Dat wil 
zeggen: zij zouden bepalen met welke aannemers en leveranciers we mochten werken, zij zouden ieder 
bonnetje keuren, zelf de btw verrekenen, en de kosten van sloop, noodwoning, al opgestelde bouw-
kundige rapporten, jurist, bodemonderzoek en versterkende maatregelen niet vanuit het depot betalen. 
En het bedrag dat na verloop van tijd daardoor niet was uitgekeerd zou bovendien bij de NAM blijven...
Een poging om de schadevergoeding rechtstreeks te vorderen via een exequatur strandde bij Rechtbank 
Noord Nederland omdat in het arbiter-reglement staat dat de NAM nooit hoeft te betalen als ze geen 
zin heeft. Met andere woorden: de Arbiter is een door de overheid bedachte fopspeen om de mensen 
een jaar of langer bezig te houden.
Na het overhandigen van een brief aan de minister van EZK, een interview in de NRC, het noemen van 
onze naam in de Tweede Kamer en daarna een open brief aan de minister besloot deze eindelijk de 
NAM te verzoeken de uitspraak van de Arbiter uit te voeren. Zo hebben we nu tot onze grote opluch-
ting in ieder geval een kwart van het bedrag dat nodig is voor herbouw- genoeg om een noodwoning te 
zetten en, helaas, onze mooie boerderij af te breken. Hard nodig want de toestand hier is onhoudbaar: 
vrijwel alle muren tonen nu meterslange scheuren over de gehele lengte, en oudere scheuren zijn twee-
maal zo groot. De ergste gaten hebben we volgespoten met purschuim om zo de winter zoveel mogelijk 
buiten te houden- hopen dat die grote beving uitblijft! 
En hoe nu verder, wat kunnen we bouwen en hoeveel geld is daar nog voor? Dus moeten we alsnog een 
dure advocaat inhuren en dan maar zien wat de rechter er van vindt. Want wij willen graag een faire 
behandeling waarbij de werkelijke schade vergoed wordt, en dat niet alleen voor ons maar voor heel 
Groningen!
Veel dank voor jullie steun, zonder jullie steun in de Tweede Kamer en daarbuiten waren we geen stap 
verder gekomen!

Bianca Wouters -Holst
Hero Wouters
 

HINRY
had moeite met het krijgen 
van een hypotheek om een huis 
te kopen dat plat gaat.

Beste mevrouw Beckerman,
 
Uw collega’s stonden afgelopen zaterdag bij ons aan de deur. Ze vroegen of we een verhaal hadden van 
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onze aardbeving problemen. We wonen in de Fazanthof in Ten Boer en onze huizen gaan volgend jaar 
plat. 
Wij wonen net 4 maanden in de Fazanthof. We hebben het huis gekocht van een stel dat deze hele pro-
cedure niet meer aan kon. Voor ons is er dus op dat vlak weinig ellende zou je zeggen. Maar het krijgen 
van een hypotheek heeft ons wel slapeloze nachten bezorgd. Het blijkt namelijk dat geen bank ons geld 
wilde lenen. De banken zijn bang en willen liever geen geld in een huis stoppen die plat gaat. Dit bete-
kent dat de huizenmarkt dus ook nog eens vast loopt. We hebben uiteindelijk onze hypotheek gekregen 
maar dit ging absoluut niet vanzelf. Het heeft veel stress opgeleverd en het waren spannende tijden. We 
hadden ons oude huis namelijk al verkocht. Hoe, wat en waarom de banken niet willen vertrekken wil 
ik graag met jullie delen maar hiervoor zou ik graag persoonlijk een afspraak willen maken. 
Misschien een leuk verhaal om mee te nemen naar Den Haag zou ik zeggen

Groet,
Hinry Blaauw

INA 
wacht al lang op herstel of versterking… 
of niet… 
Schade wordt steeds groter, 
haar huis is onveilig verklaard.

Mijn ellende, deel 2.
Zes weken heb ik gedacht dat ik eindelijk een stap voorwaarts kon maken in al mijn aardbevings-
ellende. Wat een utopie.
Na een strijd van meer dan 4 jaar werd door de arbiter de NAM min of meer gedwongen mijn schade te 
betalen. Zij gingen akkoord en de uitbetaling werd gedaan.
De aannemer begon na 6 weken de bouwplaats op te bouwen en er werd een begin gemaakt met het 
herstel.
De volgende dag kreeg ik een brief in de bus. Mevrouw, we hebben besloten dat Meedhuizen in het 
crisisgebied valt en uw huis is aangemerkt met een verhoogd risico. PANIEK!
In overleg met de aannemer en de NCG is besloten het schade herstel op te schorten en af te wachten 
wat er zou gaan gebeuren met mijn huis. De bouwplaats werd afgebroken en ik bleef zitten met een half 
afgebroken dakgoot.
In de loop der tijd is mijn huis geïnspecteerd en aan het eind van dit jaar zou de uitslag bekend zijn. Dan 
wordt het nog gereviewd door ???, wat ook weer een aantal weken gaat duren.
Ik zit nu weer in spanning, onzekerheid ,het sloopt me. En ondertussen wordt de schade alleen maar 
groter. Het bedrag voor herstel van mijn schade is allang niet meer toereikend, er is een AOS melding 
gedaan en e r wordt nu gemonitord. Nog 2 cm en mijn huis gaat in de stutten. 
Mijn huis vervalt steeds meer en dat doet pijn. Er ontstaan lekkages, de scheuren worden steeds groter , 
het gevoel van veiligheid wordt steeds kleiner.
Waar eindigt dit, wanneer komt er rust, ik weet het niet meer.
 
Groetjes, 
 Ina W.

Update 13 november:
Hallo Sandra. Ik mail je even met een kleine aanvulling voor het zwartboek. Kreeg ik een half jaar ge-
leden de garantie dat ik voor het eind van het jaar duidelijkheid krijgen over mijn versterking, vandaag 
kreeg ik een telefoontje van mijn begeleider dat DAT hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken i.v.m. met 
het opheffen van het CVW en de overgang naar de andere instanties die de versterking gaan overne-
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men. Dus WEER uitstel, WEER onzekerheid. En mijn schade wordt alleen maar groter. .
Zelfs mijn begeleider weet niet of hij na dit jaar nog wel een baan heeft. En zo gaat het al jaren, steeds 
weer uitstel, steeds weer andere begeleiders. Teleurstelling na teleurstelling.

INA KUIK 
zei een jaar geleden: ‘Het is alsof ze je iedere maand 
een nagel uittrekken. En iedere keer wanneer je denkt, 
dit was de laatste keer, dan blijkt dat niet zo te zijn.’ 
Al sinds 2013 is het een strijd om schade vergoed te krijgen. 
Het heeft vele mensen wat opgeleverd, maar de gedupeerden niet.

Dag Sandra,
 
Ik heb een concept ontvangen van een vaststellingsovereenkomst. Wat erin staat, zijn volslagen  
 leugens, maar vertegenwoordigt de Staat de Nederlanden (staat er echt).
Wij hebben dus geen Nationaal Coördinator meer. Maar het is een directeurtje der dienst NCG.
Dit is nooit meegedeeld aan gedupeerden. Ik zie dit ook nergens in de krant.
In het concept staan vanaf het tweede aandachtstreepje alleen maar leugens. Wij hebben een arbiter-
uitspraak van drie jaar geleden, waarmee nog nooit iets is gebeurd.
Daarin staat schadeherstel en versterken. Ons huis is inmiddels total loss.
Lees en huiver wat ze ons toesturen. 
Vooral de zin: ‘Eigenaar heeft kenbaar gemaakt het Budget aan te willen vullen zodat sloop van de  
Bestaande Woning en nieuwbouw van een woning die aan de Veiligheidsnorm voldoet (hierna te noe-
men: Nieuwe Woning) mogelijk is.’
Wij hebben totaal nooit aangegeven dat wij zelf dit gaan betalen. Ze zijn echt niet goed bij hun hoofd.

Met vriendelijke groet,
Ina Kuik
 
Update augustus 2020:
Wij hebben het op de laatste snik opgelost met de NAM vorig jaar, nadat we met een rechtszaak hebben 
gedreigd.
Dat betekent nu dat ons huis wordt herbouwd. De werkzaamheden zijn bezig. Neemt niet weg, dat we 
de stress en het tijdrovende gebeuren vanaf 2013 moeten verwerken.
Dat gaat niet in je koude kleren zitten. Maar bij ons is vooruitgang.
Helaas weet ik van contacten met andere gedupeerden dat het daar er nog zeer slecht voorstaat.
Ook voor mensen met Heft in Eigen Hand.

INA V. 
is het zat dat er maar gekletst 
en gekletst wordt. Al jaren…

Goedemorgen Mevr. Beckerman,

Gisteren stonden jullie van de SP in Ten Post bij ons aan de deur of wij ons verhaal wilden vertellen 
voor het zwartboek die jullie weer gaan maken.
Natuurlijk zei ik direct wil ik dat doen, maar nu zit ik hier en denk waar moet ik beginnen er zijn zoveel 
dingen die ik wil vertellen. Wij voelen ons in de steek gelaten door de regering, het NCG , medelanders 
en ga zo maar door. 
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In 2016 is ons verteld dat ons huis onveilig was, maar ‘maakt u zich niet ongerust hoor er gebeurt niets’ 
. Oke, dus wat is dan het probleem? Er was toen veel: bla bla bla bla en nu, vier jaar later, is het nog 
steeds veel: bla bla bla. En zijn we nog steeds niet veel verder gekomen eigenlijk voor mijn gevoel.
Intussen loopt mijn straat leeg en gaan buren naar de wisselwoningen. Er werd gezegd: ‘We willen geen 
leegloop in de straat.’ Inmiddels zit ik tussen twee lege huizen. Hoe fijn is dat? Wie weet hoe lang dat 
gaat duren want volgens een brief in december 2019 komt daar na de zomer 2020 verder nieuws over. 
‘Na de zomer’ is zo’ n ruim begrip want zo gaat dat al jaren beloftes genoeg gemaakt maar nooit nageko-
men. Na welke zomer zou je bijna vragen.
Mijn huis ziet er niet meer uit want ik doe er niets meer aan. Als je zomaar kan gaan verhuizen, waarom 
dan nog geld erin steken? Achteraf hadden we de heleboel gewoon kunnen opknappen want zolang 
wonen we er nog steeds wel in.
Ik kan niet zeggen dat ik bang ben in mijn huis want ik denk niet dat mijn huis zomaar zou instorten 
maar het gevoel wat je is gegeven in 2016 gaat niet uit mijn hoofd weg en dan alle ergernissen en frus-
traties en beloftes nog.
Eigenlijk zijn de laatste vier jaar een mengeling van genieten van het leven en het niet kunnen genieten 
van het leven omdat je zo in de war raakt van alle gevoelens. Je huis voelt niet meer als je thuis door dit 
alles. En eigenlijk mag je niet zeuren want je krijgt immers ooit een nieuw veilig huis. De vraag is alleen 
wanneer.
Eigenlijk bepaalt dit hele aardbevingsgebeuren ons leven al jaren en is het niet meer uit ons systeem te 
krijgen. Daarvoor waren we nooit bezig met scheuren en versterkingen of sloop. In 2012 is het begon-
nen met de eerste scheuren en hier zitten we dan in 2020.
Ik weet niet of jullie hier iets mee kunnen maar dit is hoe ik het voel en zou heel veel meer erover kun-
nen schrijven, ik ben blij dat jullie nog steeds voor ons Groningers bezig zijn om de aandacht op deze 
problematiek te blijven vestigen in Den Haag want die laten ons mooi in de steek met al hun mooie 
woorden en beloftes.

Dank je, met lieve groetjes,
Ina Veldhuis

Update augustus 2020:
Nou, na dit half jaar zijn we niets verder dan in januari. Behalve dat ik nog bozer, verdrietiger depressie-
ver aan het worden ben, is er niks veranderd aan de situatie. Mijn huis is nog verder in verval geraakt en 
er zijn meerdere scheuren bij. De buurt ligt uit elkaar doordat veel huurders naar elders zijn vertrokken, 
enkele gezinnen al in de wisselwoningen zitten het wordt er niet LEUKER op hier in de J.Zijlstraat.
Veel huizen staan leeg, het lijkt wel een spookstad. Ik voel mij steeds onveiliger worden hier. Niet alleen 
door de aardbevingen, maar ook door de leegstand. Het moet nog winter worden dus vroeger donker. 
Nee, ik voel mij niet prettig meer hier en ik weet niet wat ik daaraan nog kan doen.
Ik weet niet of jullie hier nog wat mee kunnen maar dit wou ik nog even kwijt.
Bedankt voor jullie inzet voor ons Groningers.

 
 
E. EN A. 
zijn sinds 2015 bezig om schade vergoed 
te krijgen voor hun huis met een verhoogd risico. 
Tot op de dag van vandaag: NIETS.

Mw Beckerman,

Fijn dat u zo betrokken blijft bij deze zaak. Wij ervaren dat als een steun, iemand die richting Den Haag 
signalen blijft afgeven. Helaas wordt er door instanties niet naar ons geluisterd. U heeft het over het 
jaar van de uitvoering.
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Helaas moeten wij concluderen dat daar niets van terecht is gekomen.
Ons eerste dossier dateert van februari 2015, tweede dossier dateert van april 2016. Wij horen bij de 
zogenaamde oude gevallen.
Het aanbod van de NAM was dermate laag, dat konden we niet serieus nemen.
Contra expertise heeft dat bevestigd.
Half maart 2019 is de arbiter bij ons geweest. Op verzoek van de NAM heeft de arbiter besloten om een 
deskundige in te schakelen. Alsof er al niet genoeg deskundigen in de afgelopen jaren mee bezig zijn 
geweest.
Half mei is er een medewerker van een ingenieursbureau geweest. Tot onze verbazing hebben we tot 
op de dag van vandaag nog niets gehoord! Telefoontjes van onze kant naar het kantoor van de arbiter 
bodembeweging hebben niets opgeleverd.
Wij vragen ons af wat er achter de schermen gebeurt. Het hele proces is enorm stroperig, ondoorzichtig 
etc.
Hoogst verbaasd waren we dat de arbiter en zelfs de medewerker van de NAM niet op de hoogte waren 
van de ontwikkelingen in onze buurt.
Dat volgt hierna.
We hebben zo lang moeten wachten op de komst van de arbiter en we staan nog met lege handen. Heb-
ben tot op heden geen enkele vergoeding gehad, schadeloosstelling o.i.d. Het heeft ons al veel vakantie-
dagen, slapeloze nachten en dergelijk gekost. Begin 2019 kregen we een brief van de Gemeente Midden 
Groningen dat onze woning behoorde tot de groep verhoogd risico. De voorlichtingsavond verliep goed, 
we werden gerustgesteld en er zou actie volgen.
Bovenal kregen we het gevoel dat het een bevestiging was van onze vermoedens dat onze woning er 
ernstig aan toe is.
De belofte werd gedaan dat er in oktober een versterkingsadvies zou liggen voor onze woning. Het 
wachten volgde, 27 september 2019 is de opname van onze woning geweest.
De medewerker van het CVW eindigde met de woorden, nu begint het lange wachten. Alsof we al niet 
jaren bezig zijn.
Verbazingwekkend vinden wij dat we twee gescheiden trajecten moeten doorlopen. Het is toch onvoor-
stelbaar dat er niet samengewerkt wordt.
Tot op heden is er nog geen enkele schade herstelt, schade wordt alleen maar erger. Wij hebben geen 
invloed en voelen ons bij tijden machteloos.
Wij voelen ons overgeleverd aan de NAM, vergelijking reus tegenover de dwerg.
U begrijpt, voor ons is het jaar 2019 niet het jaar van de uitvoering.
Hopelijk is dit voldoende informatie, anders zijn we uiteraard bereid verdere toelichting te geven.

Vriendelijke groet E. en A.

I. 
wil gewoon weten waar ze aan toe is. 
Ze weet niet eens of haar woning 
wel of niet versterkt moet gaan worden.

Beste Sandra,

Jullie kwamen langs de deur om te vragen wat mijn ervaringen zijn in de aardbevingsproblematiek. Die 
heeft voor mij twee kanten: We hebben schade gehad, die netjes financieel is gecompenseerd, hoewel 
het lang duurde.
Maar wanneer het over de versterking gaat heb ik daar eigenlijk maar 1 woord voor: VAAG. Eerst zou-
den onze mogelijk huizen plat gaan. Toen zou alles blijven staan en nu gaat alles misschien toch weer 
plat. We weten dus nog steeds niet waar we aan toe zijn.
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Overal moet ik zelf achteraan. Brieven die ik krijg kun je op verschillende manieren interpreteren. Ik wil 
gewoon horen wat het voor mij gaat betekenen.
Die vaagheid is lastig. De situatie is erg onzeker en dat is erg vervelend.
Ik hoop dat we snel duidelijkheid hebben.

Groetjes, I.

IRIS 
woont sinds drie jaar met haar man 
in een fijn huis. In oktober wordt hun 
kindje geboren. Maar de onzekerheid 
over hun woning is groot.

Beste Sandra,

Laat ik beginnen met dat ik een positief mens ben. Ik zie van alles de zonnige kant. Dat ons huis 
 gesloopt gaat worden is niet fijn, maar dat er een veilig en nieuw huis voor in de plaats komt, maakt het 
goed.
Ondanks mijn positieve instelling, vind ik de onzekerheid waarin we leven wel lastig.
Hoe gaat ons nieuwe huis eruit zien? Krijgen we terug wat we hebben? Hoe gaat dat met de wissel-
woning? Wanneer gaat het gebeuren?
Met onze kleine op komst, heb ik liever meer zekerheid.
We krijgen binnenkort wel een informatieavond, dat is fijn. 

Met vriendelijke groet,
Iris Werkman-Bos

IVAR 
is zat van het ronddraaiende adviescircus 
dat vooral in zichzelf is geïnteresseerd. 

Beste Sandra,

Fijn dat jullie langs de deuren kwamen om te horen wat hier leeft. 
Hierbij mijn verhaal voor het zwartboek. Ik werk daar graag aan mee.
Sinds anderhalf, twee jaar volg ik de berichtgeving in het nieuws niet meer. Ik word er doodziek van.
Ik heb de indruk dat er nauwelijks iets gedaan wordt aan daadwerkelijke versterking of herstel van 
schade. Het geld wordt zo te zien vooral besteed aan druk rondrijdende en adviserende adviseurs. 
Dit almaar ronddraaiende adviescircus lijkt vooral in zichzelf geïnteresseerd.
Volgens CVW/NAM en hoe ze zich verder ook mogen noemen heb ik nauwelijks schade aan mijn 
 woning. Inderdaad zie je nauwelijks iets maar ik ben vooral bezorgd over wat je niet kunt zien. Daarin 
vind ik de overheid niet aan mijn zijde, want woninginspecties worden er niet uitgevoerd. Daar heb-
ben we immers een waterdicht model voor? Over de schoorsteen maak ik me echt zorgen. Ik heb veel 
moeite gedaan om iemand van de NAM daar naar te laten kijken, en uiteindelijk heeft er iemand wat 
foto’s gemaakt en heeft me verteld dat ik me nergens druk over hoef te maken. Maar ik ben helemaal 
niet gerustgesteld. Er is volgens mij helemaal geen reden om aan te nemen dat de schoorsteen wel zal 
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blijven staan bij een wat steviger aardbeving. 
In andere landen moeten mijnbouwbedrijven het land weer zo achter laten zoals het bij het begin van 
de mijnbouw is aangetroffen, of ze worden verplicht om opkoopregelingen aan te bieden. In Nederland 
geldt die regel niet en ik snap totaal niet waarom niet. Het begint er zo toch wel erg op te lijken dat 
Vadertje Staat grote zakelijke belangen wat interessanter vindt dan de bescherming van haar burgers. 

Met vriendelijke groet,
Ivar Sparreboom

J.R. ELLÉRIE 
meldt zijn schade niet meer 
omdat twijfelachtig is of dat nog nut heeft.
Beste Sandra,
 
Hier ook mijn verhaal!
Al een aantal jaren geleden is er bij ons schade ontstaan. Ze zijn na een melding ook wel komen kijken, 
maar verder heeft er weinig activiteit plaatsgevonden. Ze hadden het plan om her en der in de woning 
de structuur van de bouw te bekijken. Daar is het echter bij gebleven van Centrum Veilig Wonen. Ik heb 
ze nadien niet weer gezien. 
Van iemand anders vernam ik onlangs dat minister Wiebes dat had tegengehouden. Na de eerste beving 
had er adequaat gehandeld moeten worden en met een vergoeding over de brug moeten komen. Het 
is echt geen nieuw probleem, het bestaat al jaren. Ik maak me er echt bezorgd over. Van kinds af aan 
is net buiten het dorp een gaswinning locatie van de NAM gevestigd, met die hoge afvlamtoren. Het 
kwam nogal voor dat er een grote, meters lange vlam van die toren kwam, wat bijna het hele dorp deed 
verlichten `s avonds. Dat heeft ook bodem daling tot gevolg gehad. Deze gaswinning locatie wordt nu 
ontmanteld. Op zich ben ik niet tegen de gaswinning. Maar de distributie was al in het begin al een 
probleem. Al in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse staat daarvan mooi weer gespeeld. 
Toenmalig minister-president Joop den Uyl heeft toen voor een appel en een ei het Groninger gas naar 
het buitenland verscheept en dat terwijl ook wij Groningers toen al daarvoor duur moesten betalen. Dat 
heeft toen kwaad bloed gezet. Mijn ouders spraken daar schande over. Ook nu, vandaag de dag moet 
er voor het gas te duur voor worden betaald, terwijl dat geheel onnodig is! Op zich is het gas een goede 
energievoorziening, wanneer het degelijk wordt gebruikt en daar schort het al jaren aan. De Staat heeft 
te lang daarvan geprofiteerd en de keerzijde (nog steeds) niet willen kennen!
Ik heb niet opnieuw schade gemeld bij de TCMG, omdat het twijfelachtig is, of dat nut heeft. Centrum 
Veilig Wonen heeft ook niets ondernomen.
Deze regering brengt het allemaal mooier dan het is. De burger betaalt te veel voor het gas.
Het zou fijn zijn als het hier eens opgelost gaat worden.

Vriendelijke groet,
J.R. Ellérie

J. 
heeft zijn huis verkocht en 
is veel te weinig gecompenseerd 
voor de waardedaling.
Beste mevrouw Beckerman, 

Allereerst ik vind het steengoed van u dat u zo gedreven voor de bewoners in het aardbevingsgebied 
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op komt. U noemt ten minste man en paard naar de heren van de NAM, en laat hen voelen hoe er daar 
over hen wordt gedacht. Ze hebben nog steeds dat van dat arrogante gedrag, van wij weten het toch veel 
beter dan jullie, van een Shell die liever een batterij peperdure advocaten inschakelt dan dat ze voor 
veel minder geld de mensen tegemoet willen komen in hun schade.
Ik kan daar over mee praten. Ik heb mijn huis vorig jaar verkocht in Appingedam en ging wonen in 
Assen. Ik kreeg toen die waardedaling mee van een paar procent. Daar was ik het niet mee eens. Op 
aandringen van een makelaar uit Delfzijl, deed ik nog een laatste poging. Hij vond de compensatie veel 
te weinig. ‘Ik zorg dat jullie er een paar duizend euro bij krijgen’ waren zijn woorden.
We moesten ook zelf 300 euro voorschieten, want het was zo duur, zei de Nam. Een rentmeester uit het 
midden van land, een makelaar uit Uithuizen en die uit Delfzijl, en nog iemand van de NAM kwamen 
het huis weer bekijken. Daarna zaten we met elkaar om tafel en werden er vragen gesteld. 
De makelaar die er op mijn verzoek zat, stelde allemaal lastige vragen. De NAM wilde het bedrag zo 
klein mogelijk houden. Ze vonden dat ik te hoge percentages noemde en wilden me niet tegemoet 
komen.
Uiteindelijk kreeg ik geen cent meer en zei zelfs die makelaar uit Delfzijl dat ik maar tevreden moest 
zijn. Toen ik hem vertelde wat hij tegen me had gezegd, zei hij: ‘Dat kan ik niet gezegd hebben’. Ik vind 
het zo laf van die makelaar want ze krijgen er zelf ieder 1000 euro voor, meen ik ergens te hebben 
gelezen.
Nu willen ze ons niet compenseren omdat we de finale afrekening hebben getekend, maar wat kon je 
anders? Je kan toch niet op tegen de batterij advocaten van de Shell? Dat is een ongelijke strijd die je 
niet aan kan. Daarom hebben we eieren voor ons geld gekozen.
Nu willen ze de uiteindelijke compensatie die er straks komt, en die veel hoger ligt, niet aan mensen die 
hun huis hebben verkocht ook uitbetalen.
Het is zo oneerlijk. Ik wist toen nog haast van niets, de eerste berichten daarover kwamen net binnen. 
De makelaar raadde mij aan om daar nog maar niet veel van te verwachten. Hij adviseerde me toen te 
tekenen. 
Als de veel hogere compensatie straks door gaat dan hoop ik dat u daar wat aan wilt doen en zorgen dat 
ook de mensen die dat niet hebben ontvangen straks alsnog ook voor in aanmerking komen. 
 
Mvg.
J.

Update augustus 2020:
Inmiddels heb ik ook contact gehad met de Groninger bodembeweging en met Stut en Steun.
Naar nu blijkt zat hij er met de NAM flink naast. Zelfs de man van de NAM zei dat het niet klopte. Naar 
nu blijkt voor mijn gevoel, wisten zij toen al dat er heel iets anders aan kwam.
Wij hadden beter een advocaat mee kunnen nemen, die echt in deze materie zat en voor ons zou 
strijden. Wat moet je aanvoeren als gewone mensen? Zo gauw je emotioneel wordt pakken ze je. 
Daarnaast hebben ze een kennisvoorsprong vanjewelste!!
Zij hebben er weer geld aan verdiend, het brengt ons niet verder.
Ik kan mij hier over nog steeds erg boos maken!
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J. UIT LELYSTAD 
is ‘gevlucht’ uit Groningen. Hij kon er niet meer
tegen en wilde niets meer met gaswinning 
te maken hebben. Hij heeft nog steeds geen 
compensatie voor de waardedaling van zijn 
woonboerderij die hij verkocht. Na acht jaar 
ellende hebben J. en zijn vrouw een advocaat
 ingeschakeld. Gelukkig kunnen zij geld 
hiervoor lenen bij familie.

Lelystad 8 oktober 2019. 
 
Beste Sandra,                                                                                                   
 
Ik ben blij dat je je blijft inzetten voor de gedupeerden van gaswinning. 
Na 8 jaar soebatten met de NAM, voor sommigen is dit kort maar voor ons 8 jaar stress en voor som-
migen nog erger, is er nog steeds niets geregeld voor gedupeerden die een beroep hebben gedaan bij de 
NAM op Compensatie Waardedaling bij Verkoop. 
ER IS NOG STEEDS NIETS GEREGELD voor deze eigenaren. We hebben alles gedaan wat mogelijk is, 
net als andere 700 gedupeerden die hierop een beroep hebben gedaan. 
Een waardeverschil van bijna 300.000,= euro. Maar er zijn nog grotere verschillen, ik ben ook al een 
geval van bijna 900.000,= tegengekomen. Voor velen is dit hun oude dag voorziening. 
Alle mooie woorden ten spijt van dhr. Wiebes over dat de NAM er tussen uit is / gaat: niets is minder 
waar. Veel mensen zitten nog steeds in de wurggreep van de NAM en de regering kijkt toe. En de rege-
ring doet te weinig en biedt onvoldoende hulp om aan dit drama een einde te maken. 
Wat voor ons overblijft is een advocaat inschakelen, voor eigen rekening a 211,75 per uur. Dat hebben 
wij, mijn vrouw en ik, in oktober gedaan. Het geld hiervoor kunnen we gelukkig van familie lenen. 
 
Met vriendelijke groet, J.
Update augustus 2020:
Beloften van Wiebes en consorten zijn geen cent waard gebleken.
Vorig jaar hebben we een gespecialiseerde advocaat in de hand genomen en deze zal de NAM dit jaar 
nog dagvaarden.
Inmiddels heb ik meer dan honderd uur aan de kwestie moeten besteden plus nog eens de slapeloze 
nachten en stress die je er van hebt.
Links om of rechts om, ik zal mijn recht krijgen, hoe dan ook.

JAAP EN ANNEKE 
hebben te lijden onder de gevolgen 
van de gaswinning. Zij wachten op 
sloop/nieuwbouw van hun huis. 
Het duurt erg lang.

Beste Sandra, 
 
Fijn dat jullie naar ons verhaal willen luisteren. We hebben ons huis eerst 25 jaar gehuurd, maar nu is 
het van ons zelf.  
Ons huis moet gesloopt worden, en opnieuw gebouwd. Maar het moet groter gebouwd worden, omdat 
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ons huis eigenlijk te klein is volgens de huidige normen. In november 2019 zou alles rond zijn, maar nu, 
na een jaar, weten we nog niet veel. 
Op 3 september is er weer een informatieavond. We hebben grote twijfel over of we wel de goede i
nformatie krijgen en of onze vragen worden beantwoord.  
Gek word je van alle instanties waarmee je te maken hebt. We hebben al best veel ellende in ons leven 
gehad. Eigenlijk kunnen we dit er niet bij hebben. 
We eisen dat de toonzetting naar de mensen verandert: er moet meer respect voor de mensen zijn. En 
meer duidelijkheid hebben we ook behoefte aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap en Anneke

JAAP 
heeft altijd gezegd dat hij zich niet 
druk wil maken, maar hij merkt dat hij 
na een aantal jaren toch last krijgt van 
wat er in Groningen gebeurt.

Beste Sandra,  

Bij de NCG heb ik gevraagd om de uitslag van de pano-scan (2,5 jaar geleden), die in mijn woning is 
gedaan om te onderzoeken of de woning versterkt moest worden. Daar hoorde ik maar niks van. Begin 
2019 heb ik een brief ontvangen van de NCG, dat mijn woning niet versterkt hoefde te worden, op 
grond van uitkomsten van een ‘softwareprogramma’ van de NAM (?) Maar van de pano-scan hoorde ik 
maar niets. Dat zou bevroren zijn door Wiebes. Er zou gewerkt worden aan nieuwe normen. Zowel de 
CVW als de NCG kon of mocht mij daar kennelijk geen uitsluitsel over geven. Na het zoveelste tele-
foontje met de NCG eind november had ik ineens in mijn mailbox het versterkingsrapport, gedateerd 
december 2018. Hieruit blijkt, dat ons huis in veel opzichten versterkt moet worden, dat het huis dus 
niet veilig is. Ons huis hoort bij de 1581 groep, die volgens het programma van de NAM niet behoefden 
versterkt te worden. Maar bij mij dus wel, de muren, de vloeren, de plafonds, de daken.  Nu blijkt het 
toch gevaarlijk te zijn, maar daar ben ik dan even een jaar lang niet van op de hoogte gesteld. En dankzij 
drammen en zeuren kom je daar dan op den duur toch achter. Ineens, na weer een week, krijg ik bericht 
van de NCG, dat vanwege onderzoek onder de 1581 gevallen is gebleken, dat ook mijn woning toch 
versterkt moet gaan worden en dat men daar begin volgend jaar contact over op zal nemen.  
Kort gezegd, mijn huis is niet veilig, dat weten ze al een jaar en nu mag ik tot begin volgend jaar wachten 
tot ze contact met mij opnemen hierover. Ik vind het moeilijk om blij te zijn, maar het zijn stappen in de 
goede richting. Nu maar hopen, dat het huis overeind blijft intussen. 
Het blijft een raar verhaal, onderzoek versterken, niet versterken, dan toch weer wel. En dan nog een 
schade die straks twee jaar oud is. Hoop dat ze dat in 1 keer kunnen afwerken. We moeten waarschijn-
lijk 4 tot 5 maanden uit ons huis met alle ellende van dien. 
Goed, ik schreef dit zodat je een beetje zicht hebt op wat er (ook) in ons fijne Groningse Loppersum pas-
seert. Ik heb altijd gezegd, dat ik me er niet te druk om wil maken, maar na jaren ga je er toch last van 
krijgen heb ik gemerkt.                                                                                                                               
Ik wil je heel erg bedanken voor je inzet voor het Gronings gasdrama en de ellende, die dat veroorzaakt. 
Ik heb het idee, dat er in Den Haag niet veel mensen rondlopen, die een beetje aanvoelen wat hier 
gebeurt.   

Met vriendelijke groet,
Jaap Vogel
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JACOB EN CORA 
huren van Wierden en Borgen. 
Al sinds 2015 wachten zij op versterking 
en renovatie.

Beste Sandra Beckerman, 
 
Eind november is er een vrijwilliger van de SP bij ons aan de deur geweest. Dit i.v.m. de aardbevingspro-
blematiek. En ik maak graag gebruik van het aanbod mijn verhaal te vertellen. 
Samen met mijn man en kinderen wonen we al ruim 16 jaar in dit huis. Een huurhuis van de Stichting 
Wierden en Borgen waarvan hier op het hofje 12 staan en verderop in een andere straat nog 4. We vallen 
onder batch 1588. In 2015 begon het allemaal. Er zou versterkt en gerenoveerd gaan worden, we moes-
ten maar niets meer aan ons huis gaan doen. 
Er werd een uitvoerige inspectie gedaan. Ook werden voorbereidende maatregelen getroffen. In 2016 
gebeurde er nog steeds niets. In 2017 werd opnieuw een uitgebreide inspectie gedaan. Men wist niet 
hoe lang het zou gaan duren. Er werd gezegd dat we toch wel weer iets aan ons huis mochten gaan 
doen. Wij stelden dit uit, omdat we wat krap bij kas zitten. We wilden ons geld bewaren voor na de ver-
sterking. De klachten over vocht, tocht en schimmel lieten we ook maar liggen. Beter ventileren moes-
ten we. En stoken, terwijl onze stookkosten al hoog zijn. Wij hebben alle vier last van de luchtwegen,  
ikzelf heb COPD. Dan is schimmel echt heel slecht. Vlak voor de kerst in 2018 kregen we iets te horen 
van de inspectie. Er is veel mis: de buitenmuren moesten allemaal verstevigd worden, de schoorsteen 
moest vervangen en het dak moest verstevigd, de fundering deugde niet dus moest er een nieuwe fun-
dering onderdoor. De binnenmuren moesten verstevigd worden, de plafonds waren te dun, daar moest 
zowel aan de onderzijde als bovenzijde een laag overheen, er moest geïsoleerd worden, ramen vervan-
gen, asbest verwijderd en ga zo maar door… erg veel dus. Het advies was dus sloop/nieuwbouw. Dat is 
een dubbel gevoel: veiligheid is fijn, maar wat een ellende komt er bij kijken. 
In februari 2019 hadden we ons eerste keukentafelgesprek. We konden hier onze wensen voor een 
nieuwe woning bespreken en meer duidelijkheid krijgen over wat het voor ons ging betekenen. Ver-
huizen naar wisselwoning op hun kosten, terug verhuizen op eigen kosten. Een verhuisvergoeding van 
6000,-- euro waarvan alles gedaan moest worden. Het leek ons eerst veel geld, maar na berekeningen 
blijkt het veel te weinig te zijn. 
Verder kregen we te horen dat er in september 2019 een gezamenlijke bijeenkomst zou zijn voor de 
huurders waarin drie types woningen zouden worden voorgelegd waar je als huurder je voorkeur kon 
opgeven. Die bijeenkomst kwam niet. En toen wij na vele malen bellen eindelijk iemand aan de lijn had-
den, werd er gezegd dat de versterking nog helemaal niet zeker was. 
En nu? Het is 2020. Het is nog steeds een optie... en ondertussen: zitten we al vanaf 2015 te wachten. 
Veel stress, veel onzekerheid, om gek van te worden. En geen of weinig communicatie mogelijk met de 
juiste personen van de woningstichting. Nog steeds in de kou/tocht/schimmel en een huis die zoveel 
versterking nodig heeft waardoor sloop de enige juiste weg leek. We wachten nog steeds en betalen 
weer braaf huurverhoging, want dat mocht wettelijk. 
Beste Sandra, we zijn murw zo langzamerhand en wij weten niet goed welke weg te bewandelen . We 
willen verder met ons leven en de boel weer opgeknapt hier binnen. Bedankt voor het lezen van deze 
brief en jouw inzet voor de gedupeerden in het aardbevingsgebied! 
 
Jacob en Cora Jongsma 
 
Update augustus 2020: 
9 maart j.l. hebben we een gesprek gehad samen met de andere huurders over de plannen. Er is ons nu 
toegezegd dat het sloop/nieuwbouw wordt en dat het Sociaal Plan in werking gaat. Op 11 juni hebben 
wij een tweede gesprek gehad, bewoners per blok bij elkaar en we zitten nu in een project. Het project 
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houdt in dat we samen moeten gaan kijken naar hoe de indeling van de nieuwe woning e.d. er uit zal 
gaan zien. Het Sociaal Plan treedt per 1 januari 2020 in werking. De verhuiskostenvergoeding bedraagt 
6253,00 euro en eventueel zelf aangebrachte voorzieningen krijgen we dan een vergoeding voor door 
hun bepaald. Dan nog vinden wij het een laag bedrag als je hiervan alles in je woning moet gaan doen 
(vloerbedekking/raambekleding/schilderwerk/elektrisch kooktoestel/nieuwe pannen die daarvoor ge-
schikt zijn/schuttingen/tuin). In ieder geval is ons wel toegezegd dat het nu doorgaat en we per 1 januari 
het jaar van het Sociaal Plan ingaan. In 2022 wordt de oude woning dan gesloopt en december 2022/
januari 2023 kunnen we dan in onze nieuwe woning. Eis en weder dienende natuurlijk. Als we om ons 
heen kijken naar alle vertragingen e.d. hebben we weinig hoop dat deze planning zo gaat verlopen. Er 
volgen nog 3 gesprekken binnenkort. In september, oktober en november waar we eventueel filmpjes 
krijgen te zien van woningen die ze in gedachten hebben zodat we een idee hebben waaruit we kunnen 
kiezen. Aan de gebreken die ons huurhuis nu heeft wordt niets meer gedaan omdat de huizen nu daad-
werkelijk plat gaan, een vergoeding hiervoor krijgen we niet. Dit was het zo’n beetje. 
Mochten er weer veranderingen zijn dan laten we het jullie weten.

 
 
DHANI 
is in hongerstaking om oplossingen af te 
dwingen voor zijn gezin en honderden anderen.

Taxatierapport november 2011 waarde woning: 260.000 euro. Staat woning: Goed. Onderhoud: Goed. 
Na de beving Huizingen 2012 hebben we schade gemeld. In 2015 is er een scan gemaakt waaruit bleek 
dat wij een risicovol bouwelement hadden die veiliggesteld moest worden.  
In januari 2018 is opnieuw een scan uitgevoerd. Het technische rapport hiervan ligt nog op de plank en 
wordt verder niet meer uitgewerkt voor het versterkingsprogramma. De reden: Het HRA model houdt 
geen rekening met woningen waar al een heel dossier voor loopt. Kortom dit betekent voor ons dat wij 
door het nieuwe model buiten de prioritering van versterken zijn komen te vallen. 
Sinds mei 2018 springen er links en rechts steeds meer scheuren in de woning, ook grote scheuren in 
binnenmuren. Uiteindelijk kwam er een schadeopname in december 2018. Dit rapport mogen wij ont-
vangen in maart 2019. Doordat de schades individueel behandeld en beoordeeld worden, staan er een 
hoop onwaarheden in. Daarop hebben we een zienswijze ingediend. Er komt na flink aandringen een 
aanvullend onderzoek Daarna is het nieuwe schadebedrag is ineens verdubbeld.  
Tevens hebben we diverse AOS meldingen gedaan. Vanwege een lange brede scheur in de zijgevel die 
wegzakt. Buitenmuur is wankel en beweegt als je er tegen aan drukt. 3 meldingen zijn beoordeeld als 
niet acuut onveilig. En daar is die dan toch: de toegekende AOS voor nog steeds dezelfde schuur. Deze 
wordt tijdelijk veiliggesteld. 
Conclusie: Door volcontinu heen en weer geslingerd te worden door de NAM/OVERHEID, zijn wij 
als gezin in 2016 door financiële veranderingen in de problemen gekomen. De woonlasten waren te 
hoog, maar verkopen zonder restschuld was geen optie vanwege de aarbevingsschade. Door hulp van 
familie hebben wij het vol kunnen houden tot 01-01-2020 hier onder bijstandsniveau te kunnen blijven 
wonen. In de hoop dat er snel iets duidelijk zou worden over wat er nu met deze woning ging gebeuren 
qua verstevigen/herstel. Waar je ook aan de bel trekt iedereen wijst naar elkaar. NCG naar de overheid, 
TCMG wijst naar NCG. 
Helaas heeft het voor ons te lang geduurd wij kunnen het niet meer volhouden en onze eindstand is 
nu: 160.000 euro verlies aan de woning omdat de woning op dit moment niet meer gaat opbrengen dan 
de grondwaarde. Door een constructie kunnen we hier weg zonder hypotheekschuld. Maar we moeten 
dan zelf binnen 3 maanden een andere woning vinden. En tot die tijd bouwen een schuld op van ruim 
5000 euro. Kosten koper kunnen we niet betalen, want dat hebben we niet. Dus we kunnen niet kopen. 
Particulier huren komen wij niet voor in aanmerking, inkomsten te laag en huur te hoog Sociale wo-
ninghuur komen wij niet voor in aanmerking want wij hebben 120 punten. Door de wooncrisis kunnen 
we beperkt reageren en gaan anderen voor. Dus: in plaats van een kapitaal van 80.000 euro staan we nu 
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bijna met -4.000 euro op straat als gezin met drie honden en een kind. 
Donderdag 6 februari ben ik in hongerstaking gegaan. Het wordt tijd dat de overheid snelle maatre-
gelen treft die ons gaan helpen. De gezondheidsproblemen zijn voor velen niet best: bij ons lopen alle 
gezinsleden al jaren bij psychologen, slikken medicatie door deze ontstane situatie en zijn inmiddels 
niet meer in staat om normaal te kunnen functioneren in de maatschappij. Man des huizes zit zonder 
werk thuis, vrouw zit ziek thuis van haar werk en dochter komt niet aan haar examenjaar van school 
toe omdat ze te veel spanningen ervaart. 
 
Groet’n oet het overigens prachtige Grunn

JOOP 
zit al jaren in de ellende met zijn gezin. 
Zijn schadedossier omvat 
inmiddels ruim 20.000 pagina’s

Lieve Sandra,  
 
Vorig jaar is het proces met de arbiter bodembeweging afgerond, een bittere teleurstelling. Veel van de 
schade alsmede bijkomende kosten mochten niet worden ingebracht. Vragen hierover werden door de 
arbiter bodembeweging opmerkelijk genoeg afwijkend of in mening geval in het geheel niet beant-
woord. Resultaat is dat minder dan de helft van de beoordeelde schade is uitgekeerd. I.p.v. ca. € 800.000 
slechts € 370.000. Dat het bedrag lager uitvalt heeft te maken met het weigeren van bijkomende kosten, 
zoals ontruimen ruimtes, opslag, uitbreken en vervangen vloeren. Deze kwestie intussen onder aan-
dacht van de provincie gebracht, waarvan mij te kennen gegeven dat niets voor ons kan betekenen.    
Wat ook opmerkelijk, is dat tijdens onderzoek door een zogeheten derde deskundige, handelend 
i.o.v. de arbiter, bepaalde delen van het bedrijf onveilig zijn verklaard. Onderzoek i.o.v. de Tijdelijke 
 Commissie Mijnbouwschade Groningen gaf vervolgens aan dat het veilig is. Dat tal van muren door-
midden zijn gebroken en grote stukken gemetselde steen los zitten blijkt niet onveilig te zijn. Zelfs 
niet in een aardbevingsgebied. Dit terwijl tal van schoolgebouwen met nauwelijks of zelfs geen schade 
worden versterkt en wij onder dezelfde categorie vallen. Wetende dat geen enkel gebouw in Nederland 
bestand is tegen aardbevingen. Conclusie: Des te erger de beschadiging des te veiliger?     
De wijze waarop de waarheid een loer wordt gedraaid om schadeveroorzakers zoveel mogelijk te 
ontzien is te absurd voor woorden. Wie had ooit durven vermoeden, dat nadat ons land geplunderd en 
onveilig gemaakt, onze woningen, monumentale en bedrijfspanden beschadigd, de gedupeerden zo 
belastend en bedrieglijk zouden worden behandeld? Terwijl hardwerkende ondernemersgezinnen tot 
het uiterste worden gevorderd met verstrekkende gevolgen voor hun gezondheid krijgen de veroor-
zakers van al deze ellende van Eric Wiebes een vette bonus van negentig miljoen euro. Criminaliteit 
loont daadwerkelijk, tenminste als je bevriend bent met de Nederlandse overheid.  
Intussen bedraagt ons dossier ruim tienduizend pagina’s, is aan deze kwestie ruim drieduizend uur aan 
kostbare tijd verloren gegaan en zijn de expertisekosten opgelopen tot ca. € 80.000. Is ons  edrijfspand, 
waarin ruim twee miljoen geïnvesteerd, minder dan vier ton waard. Heeft de bank het pandrecht 
 gevorderd, waardoor slechts een beperkt deel van de schadevergoeding het bedrijf ten goede komt. 
Ruim onvoldoende om het bedrijf, dat inmiddels in verval is geraakt door deze affaire, weer perspectief 
te bieden.  
Op dit moment vallen wij onder de Tijdelijke Commissie Bodembeweging Groningen. Deze had ons, 
vanwege de ernst van onze situatie, prioritering toegekend. Uiteindelijk heeft dit proces zelfs langer 
geduurd dan de maximale tijd wanneer geen sprake van prioritering. Dit omdat TCMG het weigerde een 
groot deel van de door ons aangemelde schade te beoordelen. Klachten hierover bleven onbehandeld. 
Kortom, schadebeoordeling op het niveau van de NAM en CVW. Uiteindelijk hebben ze het contact met 
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ons beëindigde en mogen wij alleen nog maar schade melden wanneer er aardbevingen hebben plaats-
gevonden waarvan TCMG van mening dat dit tot schade heeft kunnen leiden. Ook bij deze organisatie 
kenmerkt zich een beleid dat haaks staat op de vier pijlers waarmee deze zo graag pronkt, te weten: 
Rechtvaardig, Ruimhartig, Onafhankelijk en Menselijke maat.     
 
J.J. Aukes    
 
Update augustus 2020: 
Het is vrijdag 31 juli 2020 vier uur ‘s nachts. Het enige wat ik hoor zijn de geluiden van mijn computer, 
het zo nu en dan beroeren van mijn toetsenbord, het gesuis in mijn hoofd. Mijn handen trillen, ben 
moe, duizelig, bij wijlen afwezig en dan weer duikt plotseling wat informatie bij mij op. Dat laatste is 
er genoeg, evenals de gevolgen op mijn gezondheid, die van mijn vrouw en onze kinderen. Hoe zal het 
 later gaan met mijn jongste zoon, intussen elf jaar en in vrij ernstige mate autistisch. De mate waarin 
door deze kwestie gevorderd vertaalt zich zodanig dat dit in mijn directe omgeving mensen beangstigd. 
Ik begrijp hun verontrusting maar al te goed en natuurlijk wil je graag dat dit stopt, dat je voor wat 
er nog van over is je leven kunt oppakken. Waar mogelijk nog bijdragend aan de ontwikkeling van je 
kinderen, in het bijzonder mijn jongste zoon. Als ondernemersfamilie met een bedrijf waarin de schade 
als gevolge van gaswinning zich heeft verspreid over een oppervlakte van ruim drieduizend vierkante 
meter ben je volledig overgeleverd aan belangen zwaarwegende dan het vergoeden van deze. Zelfs 
zwaarder dan de gezondheid van een gezin.  
Wat ruim zes jaar geleden begon met het op advies van een deskundige melden van schade is intussen 
opgetekend in een dossier van meer dan twintigduizend pagina’s. Waar het destijds, medio 2014, begon 
met het melden van schade ontvouwt zich een voor menigeen nauwelijks te bevatten werkelijkheid. 
Een soort van parallelle wereld, waarin wetten, regels, protocollen en zelfs toelichtingen ter verduide-
lijking geen enkele rol speelt. Organisaties, in relatie tot het afhandelen van schade en versterken auto-
noom, blijken waar het gaat om de kwestie ‘Aukes’ nogal opvallend de krachten te hebben gebundeld. 
Waarbij nagenoeg alles uit de kast wordt gehaald om de gevolgen van gaswinning voor juist veroor-
zakers te minimaliseren. Dat gaat intussen zover dat ons het ondernemerschap zo goed als onmogelijk 
gemaakt. Schade door ons aangemeld wordt, of niet in overeenstemming met het protocol beoordeeld 
dan wel in het geheel niet. Ook het versterkingsadvies blijkt op belangrijke punten af te wijken van wat 
de NPR 9998 voorschrijft. Klachten hieruit voortvloeiend vinden geen gehoor dan wel aan het feitelijk 
onttrokken. Bellen heeft geen zin, telefoons worden regelmatig niet opgenomen, dan weer plotseling 
neergelegd, brieven van onze advocaat worden of niet beantwoord dan wel retour afzender gezonden. 
Wat niemand buiten ons schijnt te beseffen, is dat de aanleiding tot deze strijd, van intussen meer dan 
zes jaar, is gelegen in gaswinningsschade (meervoudig erkend) en dat dit nog altijd, zij het toenemende 
mate, aanwezig. Wat is dan het probleem? Het enige waar de familie Aukes om vraagt is om gezamenlijk 
tot een vergelijking te komen over de wijze en mate waarin het door instanties in kaart brengen van 
schade en versterkingsadvies verschild van de werkelijkheid.  
NAM, zo liet hun advocaat weten, ziet geen verband tussen de schade aan het pand van ‘Aukes’ en 
gaswinning. Waarop de rechter verbaasd en enigszins overdonderd vroeg om dit nog eens te herhalen. 
Deze opmerking van de NAM typeert niet alleen de houding, maar ook dat men in het demotiveren van 
schadeprocedures compleet is doorgeschoten. Intussen bijgestaan door organisaties als TCMG-IMG 
en NCG, waarbij de rol van de lokale overheid intussen niet minder discutabel. Dat het afhandelen van 
gaswinningsgevolgen, vanuit diepere inzichten feiten aan het licht brengt die haaks staan op de gelden-
de wetten, regels, protocollen, normen en waarden, zelfs de gezondheid van een kind, is onbetwistbaar. 
Een zienswijze overladen met feiten en deels, veelal schrijnend, opgetekend in het Zwartboek. Dat dit 
allemaal mogelijk, afwijkend van wet- en regelgeving, verwijst naar invloeden verheffend boven onze 
democratie. Een uiteraard buitengewoon kwalijke ontwikkeling, waarmee de politiek als instrument 
zichzelf heeft gediskwalificeerd.  
Voor de familie Aukes is het wel duidelijk, een ander mogelijkheid dan de gang naar de rechter blijkt 
alleen maar in de kaart te spelen van organisaties die het niet zo nauw nemen met het schenden van 
wet- en regelgeving en de gevolgen op gedupeerden. 
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G. 
is er zat van dat alles zo lang duurt. 
Schade aan de fundering kan toch 
beter snel verholpen worden, 
zodat er niet meer schade ontstaat?

Hoi Sandra,

Mijn huis heeft schade. Ik heb daar melding van gemaakt en er is inspectie geweest in 2017. Ze hebben 
van alles gedaan om te kijken wat er precies aan schade was en of het huis veilig is.
Daar heb ik nooit een rapport van gehad of gezien. Wel kregen we een brief waarin stond dat het lichte 
schade was en dat het niet onveilig was. De schade heb ik afgekocht en heb 5000 euro gehad.
Huizen met betonvloeren vallen allemaal onder dezelfde categorie, dat vind ik vreemd.
Alles duurt  lang, het is zo veel, ik ben er zo zat van.
Want nu hebben we schade aan de fundering, sinds 3 jaar komt er ineens vocht omhoog. Daarvoor was 
de kelder kurkdroog. De verf laat los en het is er echt vochtig. De schade wordt toch veel groter als er 
niets gebeurt?

Met vriendelijke groet,
G. 

J. EN R. 
hun oude huurhuis moet worden gesloopt. 
Het huis waar hun geschiedenis ligt. J. mag zijn 
vissen niet meenemen naar de versterkte 
woning waar ze inmiddels wonen. R. loopt e
lke avond nog even naar het oude huis om afscheid te nemen.

Beste Sandra,

Wij zijn verhuisd naar een versterkt huis. Ons oude huis wordt gesloopt.
Ik ben zeer gehecht aan ons oude huis. We hebben daar zoveel geschiedenis. Elke avond ga ik er nog 
even naar toe om afscheid te nemen.
Ik heb al heel lang karpers, dat is mijn hobby. Die wilde ik graag mee verhuizen.
Er werd me aangeboden dat die wel in de vijver bij de NAM konden. Zo ga je toch niet met mensen om?
Uiteindelijk hebben we ook dubbele huur moeten betalen, omdat we tijdelijk twee huizen hadden. 
Maar ons oude huis staat nog steeds leeg!
Van de vergoeding die we hebben gekregen, konden we lang niet alles betalen. We hebben zelf 4000 
euro moeten bijbetalen.
Onze dochter zit ook in een versterkte woning. Zij kreeg gedoe over haar serre. Er was namelijk geen 
vergunning voor. Degene die hem gebouwd heeft zei dat onze dochter die vergunning aan had moeten 
vragen. En voor de vallende steen strips die van de muur vallen, kreeg ze een pot lijm, zodat ze die er 
zelf weer op kon plakken.
We zijn ook duurder uit dan eerst. Doordat de EPV hoger is en de huur is gestegen, zijn we 100 euro 
duurder uit. Het is slopend, het beheerst ons leven. We voelen ons respectloos behandeld. Je moet voor 
alles vechten.

Vriendelijke groet, J. en R.
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MW. K. 
woont al 53 jaar in een huis dat 
gesloopt moet worden. 
Maar ze hoort maar niets.

Beste Sandra, 

Graag vertel ik mijn verhaal voor het zwartboek. Omdat 2019 het jaar van de uitvoering zou worden, 
maar dat is weer niet gebeurd.
In het begin heb ik weinig aandacht gehad voor mijn huis en de schade omdat mijn man ziek was. 
Inmiddels houd ik me er mee bezig, hoewel ik dat liever niet doe.
Ik woon al 53 jaar in Ten Post. Dit huis moet gesloopt worden, dat is bekend. Maar verder hoor je niets. 
De woonbegeleider van het CVW doet echt haar best. En er is inmiddels een architect gekozen. Maar 
wanneer er iets gaat gebeuren is onbekend.
De planning voor nu is dat ik eind augustus naar een wisselwoning moet, maar het blijft natuurlijk 
afwachten.
Ik kan ook verder niet zoveel doen, behalve het voorbereiden van de verhuizing. Dat is nog wel een 
ding, want ik heb spierreuma. Het heeft weinig zin om me er druk over te maken, dus dat probeer ik dus 
ook maar niet te doen.

Met vriendelijke groet,
Mw. K.

FAM. KAMPS 
zit sinds 2017 in het project Eigen Initiatief. 
Een oplossing lijkt nog ver weg, terwijl ze dachten 
dat ze juist koppelkansen konden benutten 
door deelname aan dit project.

Beste Sandra,

In 2017 zijn wij gestart in EI en in ons geval is er gekozen voor sloop/nieuwbouw. Wij zijn nu drie jaar 
verder en moeten concluderen dat wij in een impasse zijn beland. Stroperigheid, bureaucratie, her-
haling van zetten, tussentijdse verandering van spelregels, weinig transparantie tot dreigementen aan 
toe zijn ons deel. 
Enkele voorbeelden:
Aannemer is ons aanbevolen door bouwbegeleider omdat deze nog tijd zou hebben in de plan-
ning.  Dezelfde aannemer die eerst versterkingsbegroting heeft gemaakt, heeft nieuwbouwbegroting 
 gemaakt. Gevolg: nieuwbouwbegroting nagenoeg gelijk aan versterkingsbegroting. Aannemer krijgt 
vrijbrief en er is geen marktwerking. 
Pas na anderhalf jaar aan tafel gezeten te hebben bij elke bespreking met de architect kwam bouw-
begeleider met de opmerking dat huis te groot was. Dit nadat Libau, constructeur, aannemer en instal-
lateur reeds hun werk hebben gedaan. Gevolg: alles en iedereen mag opnieuw aan het werk en einde-
loze discussies over m2 versus m3, aanpassingen door Bouwbesluit. 
Uitgangspunt budget herbouwwaarde Bond voor Verzekeraars (BvV) waarbij geen rekening gehouden 
wordt met regiotoeslag, aardbevingsbestendig, toeslag onvoorzien maken. 
BvV budget is bevroren terwijl eisen zijn toegenomen. Is er nou niemand bij NCG die hierover uit-
spraken c.q. navraag kan doen. Immers alles is duurder geworden. Indexeren?
Nadat wij hemel en aarde hebben bewogen en hebben ingeleverd op grootte huidige woning, wordt ons 
doodleuk meegedeeld dat de grootte er ineens niet meer toe doet. 
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Bouwbegeleider maakt insinuerende opmerkingen richting constructeur dat het huis nog steeds te 
groot is. Dit is feitelijk onjuist. 
Voordat de aannemer met een herziene calculatie komt n.a.v. herzien ontwerp wil bouwbegeleider met 
ons spreken over eigen bijdrage. 
Uit de hoge hoed komt plotseling een nieuwe sondering. Eerdere verzamelde sonderingsrapporten zijn 
zoek. Ra ra hoe kan dat?  
Langzaamaan beginnen we het vertrouwen op een goede afloop te verliezen. We hopen dat jij de druk 
op kunt voeren met alle verhalen, met de mensen die daar achter zitten natuurlijk, zodat we hier in 
Groningen eindelijk eens goed geholpen gaan worden.

Hartelijke groet, Fam. Kamps.

KEES 
blijft bezig om zich niet gek te laten maken. 

Beste Sandra,

Het oude huis uit 1885 waarin ik met mijn geliefde woon, een herbouwd voormalig kantongerecht in 
Onderdendam, heeft het ook na de eerste reeks aardbevingen het weer stevig voor de kiezen gehad. 
Terwijl het toch muren van bijna veertig centimeter dik heeft.
De aardbeving van Zeerijp van 3.4 veroorzaakte na de perfecte reparatie van de vorige (Huizinge o.a.), 
weer flink wat schade. Het positieve is dat de schade die wij met behulp van onze aannemer hebben 
geïnventariseerd, gelukkig niet betwist werd. Dus we konden aan de slag. Wel is het zo dat nu voor de 
zoveelste keer het huis weer op de kop is gezet. Terwijl we deze keer zijn blijven wonen tijdens de uit-
voering van de werkzaamheden. Alleen dankzij een perfecte samenwerking met de aannemer kon dat. 
En werd alles opnieuw schitterend gerepareerd.
Inmiddels weer twee stevige aardbevingen verder. 
Het epicentrum vlakbij. Ik kijk vanuit mijn werkkamer op Westerwijtwerd en Garrelsweer is nog geen 
vijftien kilometer hier vandaan.
Wel vraag ik me af hoe vaak moeten we nog blijven repareren. Wij zijn – ik word binnenkort 77 – lang-
zamerhand aardbevingsveteranen.
Een ding staat voor mij vast. Ik laat mij niet wegjagen uit een van de mooiste dorpen van Groningen. 
Samen met een aantal bewoners met een zeer diverse politieke achtergrond, hebben wij net een prach-
tige Digitale Productie afgerond ‘Historisch Watererfgoed Onderdendam ‘waarin de sterke punten van 
ons dorp[ schitterende panden, een viertal kanalen die midden in het dorp samenkomen en voor een 
deel nog ongerept cultuurlandschap – vastgelegd worden. En we hopen daarmee een beschermende 
status te verkrijgen voor het eeuwenoude dorp met zijn monumentale panden aan het water. Twee en 
half jaar onderzoek is hieraan vooraf gegaan, mede gefinancierd door de provincie. Bewoners vind ik 
moeten zich niet gek laten maken door die rotbevingen. Het beste medicijn is: ‘Blijf alsjeblieft bezig ‘. 
En laat je niet onderspitten. Dat laatste is het beste wat Groningen aan de rest van Nederland te bieden 
heeft.  

Met vriendelijke groet, 
Kees Willemen
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Kees Willemen

foto SP Groningen
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KEVIN EN CORINE 
wonen met hun drie kinderen in een 
200 jaar oude karakteristieke boerderij 
met een verhoogd risico 
en 107 schades. Er gebeurt niets.

Beste Sandra,

Uiteindelijk besloten om ook ons verhaal mee te geven aan jou, een verhaal zoals je waarschijnlijk 
al vele gehoord en gelezen hebt. Mede daarom had ik tot nog toe niet geschreven, want dat gaat in je 
hoofd om, dat ons ‘Gronings’ verhaal wel bekend is in Den Haag. Dat de beloftes, al vele jaren gedaan 
aan ons, ingelost gaan worden. Immers vraag jij, samen met enkele anderen al vele jaren aandacht voor 
ons. En vlak na een zwaardere beving wordt er ook weer wat geroepen of een overlegtafeltje in het le-
ven geroepen, of weer een clubje voor Groningen bedacht. Maar ondanks de vele beloftes en prachtige 
programma’s waarin wij opgeroepen worden om vooral mee te denken over de toekomst van Gronin-
gen, is aan mijn woning en aan mijn vertrouwen nog steeds niets gebeurt.
Onze woning is door de gemeente en de provincie inmiddels karakteristiek verklaard, door het HRA 
model als verhoogd risico bestempeld, door de vele bevingen nagenoeg total loss gescheurd, maar tot 
op de dag van vandaag zijn we niet geïnspecteerd, is schade niet hersteld en verdwijnt langzaamaan de 
liefde voor de woning. Vanuit ons gehavende huis wordt gevraagd mee te denken over de toekomst van 
Groningen, maar hoe kan ik tussen de scheuren de positiviteit opbrengen om daarover na te denken?
Kort samengevat? Een woning van 200 jaar oud, daarachter een bedrijf met schade, maar geen voor-
uitzicht.
Tijdens opname van schade vertel je eerlijk over de geschiedenis van het pand, wat er al die jaren aan 
gedaan is, na eerdere schade door bevingen of door storm. Welke schade opnieuw ontstaan is, maar 
ook welke schade ontstaan is na de grote bevingen van Westeremden en Westerwijtwerd. Tussen 
schade melden en opname zat ruim anderhalf jaar! Daarna was het enkele maanden wachten op het 
rapport, wat blijkt? Er is totaal niet geluisterd naar ons als bewoners, er is sprake van knip en plakwerk 
in het dossier en het meest bijzondere? De oplossing voor alle 107 schades (ja zegt de inspecteur nog, ik 
heb maar een paar scheuren samengevoegd), minus een enkeling welke niet erkend is, omdat een 200 
jaar oude woning zich alsnog ‘gezet’ zou hebben, is het uitkappen van voegwerk en weer dichtsmeren 
met 2-componenten mortel… Het maakt dus niet uit of een scheur horizontaal, verticaal of diagonaal 
is, of ze langs stenen loopt of door stenen, of het een halfsteens muur is of een dragende muur, of de 
scheur door-en-door is, of oppervlakkig. Een beetje dichtsmeren en klaar. Inmiddels is na vorig herstel, 
het voegwerk verworden tot een 50-tinten grijs patroon, zijn schades nog steeds zichtbaar en durf ik 
geen verbouwingen meer aan te pakken, want hoe toon je dan nog schade aan (maar mevrouw, u kunt 
toch duidelijke foto’s maken?). Ik vertrouw daar niet op, dus de geplande badkamer voor onze ouder 
wordende kinderen, is uitgesteld, maar ook investeringen in het bedrijf durven we niet aan. Wie gaat er 
nog geld investeren in een pand met schade?
Verder is het een rapport zonder logische opbouw, die van de hak op de tak springt en waarvan ver-
wacht wordt, dat ik binnen 2 week (!) een zienswijze mag indienen, en dat bij aanvraag voor uitstel, 
gedaan wordt alsof het een gunst is wat verleend wordt. Nu blijkt dat er schade is in de kelder, nage-
zocht in het complexe schadeopnamerapport en waarvan nu blijkt dat de kelder niet meegenomen is in 
het rapport. Deze scheur veroorzaakt lekkage en dat is voor mijn oude woning natuurlijk funest. Neem 
ik hierover contact op, dan krijg ik als antwoord dat deze schade als nieuwe schade geregistreerd wordt 
en pas in behandeling wordt genomen, wanneer de oude schade is afgehandeld. Pardon denk ik dan, de 
vervolgschade zal zeer groot zijn wanneer er maandenlang vocht mag lekken omdat ik moet wachten 
op de afhandeling van de oude schade. Nou, zegt het TCMG, dan belt u toch uw verzekering…
Je begrijpt, mijn frustratie is groot, mijn vertrouwen weg. Naast het schade gedeelte bestaat natuurlijk 
ook nog de versterkingsoperatie. Zoals aangegeven, we hebben een verhoogd risico. We wonen ook nog 
eens midden in de driehoek Huizinge, Westeremden en Westerwijtwerd. In 2018 werd ons beloofd dat 
we in 2019 geïnspecteerd zouden worden, durf je al te raden waar wij staan in dat proces? Exact! Er is 
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zelfs nog geen contact opgenomen om überhaupt aan te geven wanneer we ongeveer aan de beurt zijn. 
Inmiddels is het maart 2020.
Sandra, succes met het brengen van ons verhaal, bedankt voor het vechten voor ons.
 
Met een droeve groet, 
Kevin, Corine, Caithlin, Kelsey en Ingmar

KLAAS 
is het vertrouwen volledig kwijt. 
Eigenlijk interesseert het hem geen 
sodemieter meer.

Beste Sandra,

Jullie kwamen langs de deur, ik wil graag meewerken aan het zwartboek. Iedereen moet maar eens 
weten dat het hier nog lang niet is opgelost.
Ik woon hier alleen in Ten post in een eengezinshuis. Mijn huis wordt gesloopt. Ik wil hier wel weg. Ik 
ben er erg flauw van, eigenlijk interesseert het me allemaal geen sodemieter meer. Het duurt te lang, ik 
heb er geen vertrouwen in.
Je kunt niet alles maar compenseren!
Wisselwoningen zijn al lang klaar, maar die staan leeg.
Ik heb wel schade in mijn huis. Een scheur in de slaapkamer, maar ik voel me wel veilig in dit huis.
Vorige week hebben we een nieuwe watermeter gekregen en isolatie.
Verder hebben deze woningen geen voorzieningen en er is geen onderhoud.
Nieuwe woningen zijn niet te betalen.
We hebben al heel veel nutteloze brieven gehad. Het verhuizen zal wel doorgaan, maar wanneer?

Met vriendelijke groet, Klaas Bisschop

KOR 
heeft schade aan zijn huis door zout- 
en gaswinning en droogte. Om schade vergoed 
te krijgen, moet Kor vechten. Het is zo 
oneerlijk en iedereen laat hem in de steek.

Beste Sandra,

Graag deel ik ons verhaal met je.
Wij wonen in Veendam in een huis dat gebouwd is in 1976. Het is goed en stevig gebouwd, de kelder is 
goed gefundeerd. De keuken en bijkeuken staan niet boven de kelder, evenals een siermuurtje voor het 
huis.
In 2015 kregen we de eerste scheuren. De keuken en bijkeuken komen los van het huis, het siermuurtje 
ook.
Eerst hebben we het gemeld bij Hunze en AA’s , vervolgens bij Nedmag en uiteindelijk bij de NAM, maar 
niemand was natuurlijk verantwoordelijk.
Bij veel mensen heb ik gezocht naar een oplossing. De Commissaris van de Koning, een advocaat vanuit 
mijn rechtsbijstandsverzekering, de NCG, het CVW, maar niemand kan ons helpen. Iedereen laat ons in 
de steek.
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Met RTVNoord ben ik naar Maastricht geweest om aandacht te vragen voor de problematiek in onze 
provincie, met de fakkeloptochten heb ik meegelopen, aan alle acties heb ik meegedaan in de hoop dat 
er iets zou verbeteren. Maar het blijft een doffe ellende.
Mijn vrouw is ernstig ziek, dat hebben we er ook bij.
De schade loopt alleen maar op. Er ontstaan scheuren in tegels van de badkamer, de muur langs de trap 
krijgt ook scheuren. Ik word er zo moedeloos van!
Ik zou wel willen verkopen, want ik kom hier niet meer van af, maar wie vertelt me dat dat ook gaat 
lukken?
De oneerlijkheid is echt zo erg. Mijn leven lang heb ik gestreden voor rechtvaardige behandeling. Maar 
nu, tijdens mijn pensioen, is rechtvaardigheid ver te zoeken.
Sandra, ik hoop dat het zwartboek bijdraagt aan een oplossing voor ons. Het is in ieder geval belangrijk 
dat iemand duidelijk blijft maken dat het hier in Groningen nog lang niet is opgelost.

Met vriendelijke groet,
Kor van Dijk 

KLAAS 
is 86 en raakt de grip op zijn leven kwijt. 
De woningcorporatie beslist alles, 
maar niets waar hij wat aan heeft.

Beste Sandra,

Wat fijn dat jullie even langs bent geweest. Ik ben inmiddels 86 jaar en vond het fijn dat jij en Kim 
wilden luisteren naar mijn verhaal.
Ik moet straks verhuizen, daar heb ik echt hulp bij nodig, dat kan ik niet alleen.
Maar dat Marenland alles voor iedereen beslist, daar ben ik het niet mee eens.
De verhuisvergoeding is veel te laag. We zouden terugkrijgen wat we hadden, maar dat gebeurt 
helemaal niet. Het is een puinhoop en alles draait om geld! Ik wil graag de tuinen verhard omdat ik dat 
allemaal niet meer kan onderhouden. Ik hoop dat het goed komt.

Met vriendelijke groet, Klaas de Groot

MENEER K. 
woont inmiddels in zijn nieuwe, 
versterkte woning. Hij heeft niet terug 
wat hij had.

Beste Sandra,
 
Op 26 november kreeg ik de sleutel van mijn nieuw gebouwde huis aan Fokko Ukkelaan. Ik ben direct 
begonnen om mijn woning mooi te maken, want ik wilde graag voor de kerst in mijn nieuwe huis. Vanaf 
het moment dat ik daar aan het werk ben, doet mijn verwarming het niet. Monteurs van Marenland 
zijn al een paar keer langs geweest. Eerst is er een printplaatje vervangen, nu moet er weer een onder-
deel besteld worden. Ondertussen werk ik al twee weken in de kou, ik ben al 69 en heb daar last van. 
Ik heb inmiddels twee elektrische kachels aan staan dag en nacht. De ene heb ik gekocht, de andere is 
gehuurd. Ik zou hier graag in gecompenseerd willen worden. 
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De nieuwe woning is heel slecht afgewerkt. Er zijn deuken van hamer, overal zijn naden, muren waren 
heel erg nat toen ik de sleutels kreeg. Ik heb geen gebruik gemaakt van de pakketten maar zelf iemand 
ingehuurd die alles voor me gaat doen. De verhuisvergoeding die ik heb gekregen, is niet toereikend.
Mijn oude huis aan de Beukenlaan had een betegelde tuin, met mooi houten blokhut. Die zou eerst 
overgenomen worden, maar ze hebben besloten die toch te slopen. Ik zou die graag hebben, ik krijg 
niet terug wat ik had. Dat vind ik oneerlijk
Ik word erg verdrietig van dit alles. Ik heb er toch niet om gevraagd? 
 
Vriendelijke groet,
Meneer K.

LAURENS 
woont in een kapot huis. Met drie buren 
werken ze nu samen om 
uiteindelijk te krijgen waar ze recht op hebben.

Beste Sandra,

Wij wonen in Woltersum, een prachtig dorp! 
In het verleden is de schade die we hebben gemeld, prima afgehandeld. Maar hoe anders is dat nu?
In januari 2019 hebben we schademelding gedaan en in augustus dat jaar een Acuut Onveilige Situatie 
gemeld, want onze voorgevel raakt los van het huis.
Ons huis komt echter niet als woning met verhoogd risico uit het HRA-model. Dat is toch niet te 
geloven?
De scheuren nemen dagelijks zichtbaar toe, wat blijkt uit een aangelegd meetsysteem.
Ik maak me grote zorgen, want nu gaat de gaskraan dicht. De overheid heeft dan reden om de verster-
king of het herstel niet door te laten gaan.
De gemeente heeft voorstellen gedaan, maar waarschuwt steeds voor precedentwerking. We hebben 
geen ondersteuning aangeboden gekregen. Stut en Steun begeleid ons wel.
We zijn met vier huizen naast elkaar gaan samenwerken in de vereniging ‘4 op een Rij’, omdat we 
samen iets sterker staan. Alleen red je het sowieso niet.
We hebben bij de gemeente, de TCMG (de TCMG is per 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) geworden) en de NCG allemaal begripvolle gedachten gehoord, doch daadwerkelijk 
resultaat blijft uit, met als excuus dat op de vergaderingen waar ons geval zou worden besproken er te 
veel andere onderwerpen zijn, waardoor ons geval niet aanbod komt.
We zetten nu zaken meer op scherp: per 1 juli 2020 is er weer een nieuwe programmamanager van de 
NCG aangesteld (o.a. bij dorpsvernieuwing) op bezoek om nu eens concrete afspraken te maken.
De TCMG heeft een adviesrapport op laten stellen voor de aangerichte schade door de NAM met een 
schandelijke lage tegemoetkoming. Daarop dien ik nu een zienswijze in.
In Woltersum werkt een ZZP’er, die elders goed heeft geholpen. Hij mag ons nu niet helpen. Iemand 
anders mag dat wel, maar die kent de wegen nog niet.
Je moet er zelfs steeds de jaartallen bij vermelden om de chronologie vast te blijven houden.

Met vriendelijke groet,
Laurens Mengerink

Update augustus 2020: 
Nou, er is veel gebeurd. Minister Wiebes beloofde eind vorig jaar dat onze huizen prioriteit zouden 
krijgen. De gemeente zou onze zaak ook versnellen. Er werden goede plannen gemaakt. In maart zijn 
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we door NCG als pilot aangemeld. Het leek zo mooi.
Maar helaas, onze hoop is weer de grond in geboord.
De versterkingsadviezen, waar we al jaren op wachten, komen niet. Weer een half jaar vertraging.
Onze burgervader hebben we nu een brandbrief gestuurd om de uitzichtloze situatie tot een oplossing 
zien te brengen. Volgende week vindt met hem een gesprek plaats.

LEONIE 
woont met haar gezin in een huis 
op een droomplek. Ze kiezen keer op keer 
hun leven niet te laten bepalen 
door de NCG, dat kost veel energie.

Beste Sandra,

Hierbij ons verhaal.
In 2011 kochten we een boerderij waar veel aan gedaan moest worden. We begonnen optimistisch aan 
onze droomplek.
Nadat we ontkwamen aan de dijkdoorbraak die dreigde in januari 2012, zijn er sinds de bevingen de 
nodige problemen ontstaan.
We hebben in de afgelopen jaren steeds geprobeerd om de aardbevingen niet ons leven te laten bepa-
len. We kregen twee kinderen en zijn gelukkig.
Maar steeds moeten we er bewust voor kiezen om ons niet te laten leiden door de NCG en dat kost erg 
veel energie.
We proberen dus door te gaan. Zo hebben we recent een dakkapel in een afgekeurd dak geplaatst, 
 omdat je toch verder wilt met je leven.
In februari 2017 is het grootste gedeelte van Woltersum geïnspecteerd. Er zijn allerlei metingen verricht 
en alles is in kaart gebracht. 
In ons huis hebben een aantal mensen een dag door ons huis gelopen om alles te bekijken en te foto-
graferen. Mijn schoonvader liep mee, want die heeft als aannemer verstand van dit soort zaken. Tijdens 
die dag hoor je de mensen onderling dingen tegen elkaar zeggen. Dingen die je misschien beter niet 
kunt horen, want ze blijven nagalmen in je hoofd. ‘Dat zijn wel dikke scheuren’, ‘De schoorsteen is niet 
veilig’, ‘Hier zit geen fundament’…..Maar mijn zoon slaapt in zijn hoogslaper onder die schoorsteen!
Ons huis moet versterkt worden. Dat zou in februari 2019 gebeuren, maar het is met een half jaar 
uitgesteld. We zijn inmiddels 8 maanden verder en er is nog steeds niet bekend wanneer er iets gaat 
gebeuren.
Zelf neem ik deel aan de Dorpstafel, een groep bestaande uit verschillende mensen die zich met dorps-
vernieuwing bezig houdt. Daarbij is ook de NCG aanwezig. Zij hebben bijvoorbeeld beloofd dat er deze 
week een brief zou komen over welke 30 woningen er aan de beurt zijn. Die brief is er dus weer niet. 
Het is zo moeilijk om een beetje vertrouwen te blijven houden.
Je merkt dat mensen om je heen steeds gefrustreerder raken. De onrust door de onduidelijkheid groeit. 
Waarom worden verschillende huizen zo verschillend behandeld? Je hoort steeds via via dat er rege-
lingen zijn, maar niet iedereen weet dat. Ik weet pas sinds kort dat ‘Heft in eigen hand’ bestaat. Dat is 
toch oneerlijk? De communicatie laat zeer te wensen over. Zonder dat je het wilt gaan mensen toch met 
scheve ogen naar elkaar kijken.

Met vriendelijke groet,
Leonie Rijkens
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LINDA
woont met haar zoontje al vier jaar met 
een tijdelijk contract in haar huurhuis. 
Dit biedt haar geen zekerheid en 
verhuiskostenvergoeding bij geplande 
sloop/nieuwbouw.

Beste Sandra,
 
Sinds vier jaar woon ik nu hier. Ik ben hier noodgedwongen met mijn zoontje komen wonen. Mijn part-
ner had me in de steek gelaten en met een baby heb je onderdak nodig.
Vier jaar geleden heb ik de diagnose botkanker gehad. Door die ziekte en behandeling ben ik vatbaarder 
voor invloeden van buitenaf. In mijn huis zit asbest, in mijn voordeur zitten paddenstoelen en naast de 
scheuren die het gevolg zijn van de aardbevingen heb ik last van vocht, tocht en schimmel. Mijn zoontje 
is vaak verkouden en zelf ben ik ook vaker ziek.
Het is hier koud in huis. Als het buiten vriest, vriest het ook in mijn keuken. Ik stook heel veel, mijn 
energierekening is 200 euro per maand, we zijn maar met ons tweetjes in een heel klein huisje.
Marenland doet helemaal niets aan mijn huis. Ik heb geen dubbel glas, maar voorzetramen. Die heb ik 
zelf maar voorzien van tochtstrip en kit, want het tochtte vreselijk.
En dan die tijdelijke huurcontracten. Ik heb geen rechten, betaal keurig mijn huur, maar krijg er niets 
voor terug.
Ik heb een dak boven mijn hoofd en daar moet ik blij mee zijn. Maar zo voel je je toch niet thuis? Hier 
ben je toch niet graag? De scheuren boven lijken alsof het dak los zit van het huis, ik voel me hier ook 
echt niet veilig.
Hopelijk helpt het zwartboek wat, Sandra. En anders moeten we misschien toch maar meer publiciteit 
zoeken.
 
Groetjes Linda

Update maart 2020:  
We moeten ons huis uit in oktober van dit jaar. Dat brengt de nodige stress, woede en verdriet met 
zich mee.

LOYD 
is 33, wordt vader en heeft een bedrijf. 
Hij kan niet uitbreiden door vervuilde grond, 
asbest en de aardbevingen.

Beste Sandra,

Mijn naam is Loyd Hoogervorst Ik ben 33 jaar en heb een bedrijf in Winneweer. Hoogervorst banden. 
Tien jaar geleden ben ik met dit bedrijf begonnen en ik heb het met bloed zweet en tranen opgebouwd.
Vier jaar geleden werd mijn werkplaats op last van de NAM gesloten vanwege een onveilige situatie. Van 
een compensatie was geen sprake. Op hetzelfde terrein hebben we toen 40 duizend euro geïnvesteerd 
in een verbouwing van een andere werkplaats nu ook zwaar beschadigd door aardbevingen.
Door de aardbevingen kwam aan het licht dat we ook nog een niet afgeronde bodemsanering in 2002 
gedaan door Provincie Groningen en destijds Gemeente Ten Boer bleken te hebben met een nu nog een 
enorme restvervuiling.  
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Mijn werk is mijn hobby maar van plezier in mijn werk is op het ogenblik weinig sprake. 
Ik heb een gezonde zaak met een ruim klantenbestand en zou heel graag willen uitbreiden en personeel 
aannemen. Door het getraineer van alle onderzoeksbureaus NCG, TCMG, CVW en de NAM en zoge-
naamde andere experts kan ik niet verder en sta al acht jaar stil.
Dit betekent een inkomstenderving van 50.000 euro op jaarbasis. 
Het pand waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben was tevens mijn woonverblijf. Door de ernstige schade 
aan de woning veroorzaakt door de aardbevingen en de ernstige onopgeloste bodemvervuiling heb ik 
besloten om elders te gaan wonen. Deze beslissing brengt natuurlijk ook extra kosten met zich mee. 
In augustus verwachten mijn vriendin en ik een baby en ik wil niet het risico lopen dat mijn kind gevaar 
zal gaan lopen door deze problematiek.
Mijn toekomst is voor mij erg onzeker geworden. De Gemeente heeft voorgesteld een andere locatie te 
zoeken maar dat wil ik niet. 
Ik ben op deze locatie geboren en getogen en wil hier mijn zaak en woonverblijf en niet omdat men 
niet met oplossingen kan komen een andere locatie. Het enige wat ik vraag is veiligheid en een schoon 
leefgebied.
Ik vraag me dan ook af wat de betekenis is van: ‘De jeugd heeft de toekomst’.

Met vriendelijke groet,
Loyd Hoogervorst

MANNA EN BERT 
wonen in een onveilig huis tijdens de sloop, 
terwijl er veilige wisselwoningen leeg staan. 

Onze 24 woningen aan de Hamplaats zaten in batch 1588 en kregen een versterkingsadvies. Omdat we 
het gezamenlijk niet helemaal eens waren met de aanpak hebben wij in november 2018 zelf de regie 
genomen in dit proces en hebben daarmee de NCG buiten de deur gezet. Met als gevolg dat in novem-
ber 2019 onze huizen gesloopt zijn en dat er eind juni 2020 er een nieuw veilig huis op ons staat te 
wachten.
Tijdens dit proces van een jaar hebben wij veel steun aan elkaar gehad. Het is niet niks om zo’n pro-
cedure aan te gaan tegen deze grote organisaties en daarvoor heb je het collectief van bewoners hard 
nodig. En nu zijn we als collectief niet meer bij elkaar en kunnen we elkaar een stuk minder steunen 
naar ons gevoel. Even een bakkie doen en je verhaal kwijt kunnen is nu erg lastig maar wel hard nodig.
De actie om zelf de regie nemen is in onze ogen ons duur komen te staan wat betreft de wisselwonin-
gen. Eind januari 2020 lazen we op RTVNoord dat wisselwoningen nooit een optie zijn geweest voor 
ons, maar dat is ons nooit verteld. We hebben zelf vervangende woonruimte moeten zoeken en we 
moeten de vergoeding daarvoor steeds weer bevechten bij SNN. Niet iedereen heeft een buffer om de 
hypotheek en de huur van je zelf gevonden wisselwoning te betalen.
Het gevolg is nu dat wij nu door de hele provincie verspreid wonen en we missen elkaar. Het wrange is 
dat er dus wel wisselwoningen zijn en zelfs leegstaan, bijvoorbeeld in Ten Post.
De garantstelling van onze hypotheek hebben we ook zelf moeten regelen, daar zijn we in augustus 
2019 al mee begonnen. Op maandag 25 november werd het eerste huis gesloopt, terwijl nog niet ieder-
een de goedkeuring had van de geldverstrekker. 
Tot op de dag van vandaag hebben we zelfs nog geen officiële garantstelling van de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Dat brengt stress met zich mee.
Naast deze punten zijn er nog zoveel zaken waar we tegen aan zijn gelopen. We hebben als bewoners 
alles zelf geregeld en daarbij onze eigen mensen gezocht die expertise hadden. Hierdoor hebben we dus 
tempo kunnen maken om snel een veilige woning te krijgen. We zijn in dit proces veel tegengewerkt 
door de organisaties die dit anders regelen: CVW, NGC en TCMG. Ook de gemeente Groningen heeft 
ons regelmatig in de steek gelaten. Er is van alles beloofd, maar niet nagekomen. Wel willen ze met onze 
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veren pronken. Ons huis wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Het is natuurlijk goed dat we straks weer 
veilig wonen. Maar het is toch bizar dat we nu in een huis wonen dat ook onveilig is? Terwijl een wissel-
woning wel zo veilig is dat je er levend uit komt bij een beving. En die wisselwoningen zijn er gewoon.

Manna Panman en Bert Zwaaf
 

MARCEL 
Woont in een ‘verrotte’ woning 
van Marenland in Appingedam. 
Gigantische stookkosten, 
maar corporatie doet niets.

Beste Sandra 
 
Ik woon in de Pieter Veningastraat te Appingedam, daar waar iedereen al wel iets heeft gehoord over 
wat er gebeurd met hun huis zijn. Er zijn bij mijn weten nog 2 straten over die nog helemaal niets 
 weten, dat zijn de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat. 
Eromheen wordt nu alles nieuw gebouwd en wij weten nog helemaal niets. Nu zouden wij uiterlijk 
 september 2019 (na 6 jaar wachten) dan eindelijk duidelijkheid krijgen. We hebben netjes aan alles 
meegewerkt, inspecties in huis gehad (niets meer van gehoord), huizen zijn onderzocht naar 
energiezuinigheid(niets meer van gehoord), en kom ik laatst bij woongroep Marenland en staan ze je 
schijnheilig aan te kijken en zeggen ze: maar jullie hebben vorige week toch bericht gehad? Waarop ik 
zeg dat dat dus niet zo is. Meneer draait snel een brief uit die precies lijkt op de brief van maart 2019 
waar in stond dat we dus in september 2019 duidelijkheid zouden krijgen. 
Uiteindelijk heb ik naar een mevrouw gevraagd, omdat zij schijnbaar over beide straten gaat.
Mijn telefoon nummer is genoteerd en ik zou vanzelf gebeld worden.
Wij zijn er inmiddels wel zo flauw van dat wij waarschijnlijk in de meest verrotte woningen van heel 
Appingedam wonen... 71 jaar oud... verzakt... tochtgat... schimmel... geen isolatie in de vloer, wanden 
en dak. Het is alsof je een schuur probeert te verwarmen. Maar dan wel met gigantische stookkosten 
omdat woningbouwcorporatie nalatig is en de huizen niet isoleert. Omdat Marenland ze niet isoleert 
willen wij (ik en mijn buurman) de stookkosten op de woningbouw verhalen. Is er een mogelijkheid van 
jullie kant om ons misschien te ondersteunen en meerdere mensen uit beide straten, willen nu eindelijk 
de Pieter Veningastraat en de Gerrit Raapstraat in de spotlights hebben! 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Dijkema 
 
Update september 2020: 
Een bizarre ontwikkeling. Minister Ollongren maakte vorige week duidelijk dat de mensen van ‘Het 
vergeten hoekje’ allemaal een nieuwe woning krijgen. Voor hun ben ik heel blij! Maar wij zijn hun 
buren. Onze woningen zijn ouder. En wij moeten in deze krotten blijven wonen.

MARJOLEIN
‘Zorg zelf maar voor woonruimte, 
want de wisselwoningen zijn op.’ Maar we zien overal 
wisselwoningen leeg staan. 
Onze 24 woningen aan de Hamplaats zaten in batch 1588 en kregen een versterkingsadvies. Omdat we 
het gezamenlijk niet helemaal eens waren met de aanpak hebben wij in november 2018 zelf de regie 
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genomen in dit proces en hebben daarmee de NCG buiten de deur gezet. Met als gevolg dat in novem-
ber 2019 onze huizen gesloopt zijn en dat er eind juni 2020 er een nieuw veilig huis op ons staat te 
wachten.
Tijdens dit proces van een jaar hebben wij veel steun aan elkaar gehad. Het is niet niks om zo’n pro-
cedure aan te gaan tegen deze grote organisaties en daarvoor heb je het collectief van bewoners hard 
nodig. En nu zijn we als collectief niet meer bij elkaar en kunnen we elkaar een stuk minder steunen 
naar ons gevoel. Even een bakkie doen en je verhaal kwijt kunnen is nu erg lastig maar wel hard nodig.
De actie om zelf de regie nemen is in onze ogen ons duur komen te staan wat betreft de wisselwonin-
gen. Eind januari 2020 lazen we op RTVNoord dat wisselwoningen nooit een optie zijn geweest voor 
ons, maar dat is ons nooit verteld. We hebben zelf vervangende woonruimte moeten zoeken en we 
moeten de vergoeding daarvoor steeds weer bevechten bij SNN. Niet iedereen heeft een buffer om de 
hypotheek en de huur van je zelf gevonden wisselwoning te betalen.
Het gevolg is nu dat wij nu door de hele provincie verspreid wonen en we missen elkaar. Het wrange is 
dat er dus wel wisselwoningen zijn en zelfs leegstaan, bijvoorbeeld in Ten Post.
De garantstelling van onze hypotheek hebben we ook zelf moeten regelen, daar zijn we in augustus 
2019 al mee begonnen. Op maandag 25 november werd het eerste huis gesloopt, terwijl nog niet ieder-
een de goedkeuring had van de geldverstrekker.
Tot op de dag van vandaag hebben we zelfs nog geen officiële garantstelling van de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Dat brengt stress met zich mee.
Naast deze punten zijn er nog zoveel zaken waar we tegen aan zijn gelopen. We hebben als bewoners 
alles zelf geregeld en daarbij onze eigen mensen gezocht die expertise hadden. Hierdoor hebben we dus 
tempo kunnen maken om snel een veilige woning te krijgen. We zijn in dit proces veel tegengewerkt 
door de organisaties die dit anders regelen: CVW, NGC en TCMG. Ook de gemeente Groningen heeft 
ons regelmatig in de steek gelaten.
We vertellen graag ons verhaal. Eerder durfden we dat niet want we waren bang dat dat invloed zou 
hebben op ons proces. De bouwaanvragen waren er nog niet allemaal doorheen.
Doordat we de regie zelf hebben genomen, is alles veel sneller gegaan dan de versterking of sloop-
nieuwbouw op andere plekken in de provincie. Maar die snelheid is ook onze valkuil geworden. Men 
zei tegen ons: ‘Zorg zelf maar voor woonruimte, want de wisselwoningen zijn op.’ Maar we zien overal 
wisselwoningen leeg staan.
Zelf woon ik nu in Groningen. Gelukkig duurt dat maar zo’n 8 maanden, want het is erg onrustig.

Marjolein Dekker

MARJOLEIN
‘Alles wordt voor ons bedacht en besloten. 
Wij worden totaal niet betrokken in de plannen.’ 

Even kort hoe de situatie is waarom onze huizen , 24 woningen van eigenaren, worden vernieuw-
bouwd.
Onze 24 woningen aan de Hamplaats zaten in batch 1588 en kregen een versterkingsadvies. Omdat we 
het gezamenlijk niet helemaal eens waren met de aanpak hebben wij in november 2018 zelf de regie 
genomen in dit proces en hebben daarmee de NCG buiten de deur gezet. Met als gevolg dat in novem-
ber 2019 onze huizen gesloopt zijn en dat er eind juni 2020 er een nieuw veilig huis op ons staat te 
wachten.
Tijdens dit proces van een jaar hebben wij veel steun aan elkaar gehad. Het is niet niks om zo’n pro-
cedure aan te gaan tegen deze grote organisaties en daarvoor heb je het collectief van bewoners hard 
nodig. En nu zijn we als collectief niet meer bij elkaar en kunnen we elkaar een stuk minder steunen 
naar ons gevoel. Even een bakkie doen en je verhaal kwijt kunnen is nu erg lastig maar wel hard nodig.
De actie om zelf de regie nemen is in onze ogen ons duur komen te staan wat betreft de wisselwonin-
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gen. Eind januari 2020 lazen we op RTVNoord dat wisselwoningen nooit een optie zijn geweest voor 
ons, maar dat is ons nooit verteld. We hebben zelf vervangende woonruimte moeten zoeken en we 
moeten de vergoeding daarvoor steeds weer bevechten bij SNN. Niet iedereen heeft een buffer om de 
hypotheek en de huur van je zelf gevonden wisselwoning te betalen.
Het gevolg is nu dat wij nu door de hele provincie verspreid wonen en we missen elkaar. Het wrange is 
dat er dus wel wisselwoningen zijn en zelfs leegstaan, bijvoorbeeld in Ten Post.
De garantstelling van onze hypotheek hebben we ook zelf moeten regelen, daar zijn we in augustus 
2019 al mee begonnen. Op maandag 25 november werd het eerste huis gesloopt, terwijl nog niet ieder-
een de goedkeuring had van de geldverstrekker.
Tot op de dag van vandaag hebben we zelfs nog geen officiële garantstelling van de Nederlandse Vereni-
ging van Banken. Dat brengt stress met zich mee.
Naast deze punten zijn er nog zoveel zaken waar we tegen aan zijn gelopen. We hebben als bewoners 
alles zelf geregeld en daarbij onze eigen mensen gezocht die expertise hadden. Hierdoor hebben we dus 
tempo kunnen maken om snel een veilige woning te krijgen. We zijn in dit proces veel tegengewerkt 
door de organisaties die dit anders regelen: CVW, NGC en TCMG. Ook de gemeente Groningen heeft 
ons regelmatig in de steek gelaten. Er is van alles beloofd, maar niet nagekomen. Wel willen ze met onze 
veren pronken.
Het is lastig voor mij. Ik wilde eigenlijk helemaal niet uit mijn huis, maar het moest. Het was niet veilig. 
Maar nu de huizen worden gesloopt, ga ik elke dag kijken. Ik vind het moeilijk dat mijn huis, met mijn 
herinneringen, verdwijnt. Je moet gedwongen afscheid nemen.
Wat ik ook lastig vind, is dat alles voor ons bedacht en besloten wordt. Wij worden totaal niet betrokken 
in de plannen. Ook niet op de hoogte gehouden van veranderingen in de plannen. Of pas achteraf. Er 
zijn slechts een paar info-avonden tussendoor of een nieuwsbrief.
We schijnen binnenkort een keer op de bouwplaats te mogen kijken.
Maar al met al: we zitten in onze tijdelijke woning te wachten op wát er straks opgeleverd wordt.

Marjolein Koridon

MARJAN TORIE 
zit nu, net als in eerdere zwartboeken, 
nog steeds in de wachtstand.

Hallo Sandra,
 
Sinds het tweede zwartboek in 2019 is er heel veel gebeurd aan onderzoeken, commissies, bezoeken, 
maar er is niets veranderd aan ons huis, behalve dat het onderhoud steeds moeizamer wordt en de 
schade steeds verder toeneemt. Het arbitertraject heeft ons, na aanvankelijke hoop, heel veel frustratie, 
maar geen zinnige oplossing geboden. De arbiter liet in de eerste termijn weer een deskundige aan-
treden. Deze bleek achteraf een rapportage van zeer lage kwaliteit in ons nadeel te hebben aangeleverd. 
Dat merkten we pas achteraf omdat we toen hoorden dat zijn rapportages bij latere arbitrages achter 
elkaar werden afgewezen. De NAM mocht in tweede termijn op de dag van de hoorzitting hun repliek 
voorlezen, wij moesten vier weken van tevoren onze zienswijze indienen. Op de zitting waren we zo 
overdonderd door deze overval dat we sprakeloos waren. Een diezelfde dag ingestuurde brief met als-
nog onze reactie werd botweg afgewezen. Hoor en wederhoor is in onze casus niet toegepast. De arbiter 
nam de repliek van de NAM over en wees ons verzoek om vergoeding van extra kosten simpelweg af 
omdat we niet voldoende konden aantonen dat ze gerelateerd waren aan de schade aan ons huis. Dit 
betrof onder andere het vervangen van een gesprongen ruit in de keuken. De nieuwe kozijnen staan 
inmiddels al meer dan tien jaar in de garage. Door de schade konden we deze niet meer in de muur van 
de keuken geplaatst krijgen. 
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Al tijdens het arbitertraject hadden we schade gemeld bij de TCMG en na de uitspraak van de arbiter 
kwam een deskundige de schade opnemen. Alle door de NAM erkende schade werd toegekend als 
toegenomen en ook de nieuwe schade werd erkend. Alleen het advies inzake herstel en de daarvoor 
begrote kosten waren niet erg reëel. We hebben daarop een zienswijze ingediend. De TCMG schakelde 
een tweede deskundige in, die zonder ons huis te hebben gezien de schade verder afschaalde. Waar 
eerst nog tegels in de badkamer zouden worden vervangen (die niet voorhanden zijn, dus eigenlijk zou 
ruimhartig de badkamer opnieuw betegeld moeten worden) zag de tweede deskundige de noodzaak er 
niet van in en adviseert spot repair, waarmee de schade blijvend zichtbaar zou zijn.
De TCMG vond dit allemaal prima en nam dit advies weer simpelweg over. Ons verzoek om de trajecten 
bij de TCMG en NCG samen te voegen, gelet op de grote schade en in beide trajecten moet hoe dan ook 
veel aan ons huis gebeuren, dat zou financieel slim zijn, werd afgewezen omdat dit vertraging op zou 
leveren. Maar het versterkingsadvies voor ons huis was al beschikbaar. Die vertraging speelt dan ook 
niet voor, de TCMG leek de hoop te hebben met dit besluit weer een dossier als afgehandeld af te kun-
nen vinken. Maar wij hebben inmiddels bezwaar aangetekend. Binnenkort zal er een uitspraak volgen. 
Gelet op wat we horen van andere gedupeerden verwachten we niets goeds.
De TCMG beloofde het beter te doen, maar ze hebben de medewerkers die voor het CVW werkten 
opnieuw ingehuurd. Een leuk verhaaltje op hun website dat het echt anders zou gaan is een leugen 
gebleken. Nog erger, inmiddels zijn medewerkers die bij de NAM werkten in de schadeafhandeling in 
dienst genomen bij de door de TCMG ingehuurde bedrijven en worden gedupeerden opnieuw gecon-
fronteerd met oud leed.
 
Het traject bij de NCG verloopt ook niet goed. De opname door 11 mensen gedurende een hele dag in 
april 2019 levert in maart 2020 een rapportage op, waar wij niet van op de hoogte werden gesteld. Pas 
bij navraag in juli 2020 ontvangen wij de rapportages. In september 2020 worden we uitgenodigd voor 
een gesprek over het project Bouwimpuls. Twee dames zonder inhoudelijke kennis laten ons weten 
dat we best blij mogen zijn dat we zijn geselecteerd voor dit project. Het wordt uitgevoerd door zes 
bouw bedrijven die onderhands een deal hebben gesloten met EZ (want Europese aanbesteding duurt 
zo lang) gaan de uitgekozen huizen versterken. Er zal iemand langs komen van één van die bouwbedrij-
ven (en nee, daar hebben wij geen keuze in), die vervolgens een plan zal maken wat vervolgens zonder 
inspraak van ons zal worden uitgevoerd. Op Facebook vond ik eerst een met veel spot verzonnen brief: 
“ach mevrouw, dat uw huis nu roze wordt is toch geen punt, dat past goed bij ons briefpapier”. Inmid-
dels gaan de horrorverhalen rond over hoe ongelooflijk onzorgvuldig de NCG (en gemeentes en archi-
tecten en bouwbedrijven) om gaan met de eigenaren van te versterken woningen.
 
Wij zijn tot de ontdekking gekomen dat in de versterkingsrapportage van onze woning staat dat onze 
fundering voldoet aan de veiligheidsnormen. In 2017 hebben we zelf een onafhankelijk bouwkundig 
onderzoek uit laten voeren waaruit bleek dat onze fundering tot de schade behoorde en diende te 
worden hersteld, ook omdat ons huis niet aardbevingsbestendig was in deze beschadigde toestand. 
De NAM en de TCMG benoemden die schades wel in de adviesrapporten, maar nemen schade onder 
het maaiveld niet mee in het herstel. De NAM vanuit een eigen opgesteld schadeprotocol, de TCMG in 
weerwil van het feit dat verzakkingen wel degelijk onder het wettelijk bewijsvermoeden vallen.
 
Onze trajecten zullen nog lang gaan duren als de overheid niet tot het inzicht komt dat de huidige aan-
pak onnederlands gefaald heeft. Na de parlementaire enquête naar de affaire met de kinderopvangtoe-
slag is nu ook zo’n enquête gepland voor de mijnbouwschade in Noord-Nederland.  Ik heb meegewerkt 
aan een bezoek van de voorbereidingscommissie, maar vertrouwen heb ik er niet meer in. De bestuur-
lijke spaghetti is al lang niet meer uit te leggen, dus wie zal nog hier nog van leren?
 
Hartelijke groet en dank voor jouw enorme inzet voor de gedupeerden van de mijnbouwschade
 
Marjan Torie
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MARK EN VICTORIA 
vragen zich af of het ooit goed komt. 

Beste Sandra, 

Wij wonen in Ten Boer en we hebben twee huisnummers. De ene is ons woonhuis, de andere is ons 
bedrijf. Onze vorige woning was ook in Ten Boer, daar hebben we € 40.000 schade gehad. We zijn al 
twee keer eerder uit een huis gegaan omdat dat moest, maar mede door de aardbevingsschade. We had-
den een garage. De schade zou komen door de trillingen van de auto, maar er heeft nooit een auto in 
gestaan. Het is gewoon beoordeeld op basis van foto’s.
Voor het woonhuis kregen we laatst een rapport, voor ons bedrijf duurt dat veel langer, zo’n twee jaar. 
We hebben begin mei 2019 de schade al gemeld. We kregen twee weken de tijd om te reageren op dat 
rapport. Dat is toch kort, juist omdat je er zo lang op moet wachten. Het hele proces wordt volgens ons 
zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt,, zodat mensen denken ‘laat maar’. 
We kennen een man die heeft gewerkt als schadebeoordeler. Hij is vier jaar eerder met pensioen gegaan 
omdat hij niet meer tegen het werk kon. Het is zo oneerlijk hoe er met gedupeerden wordt omgegaan.
Onze (schoon)vader zit in batch 1581. Het huis was eerst niet veilig, toen wel en nu weer niet. Daar word 
je toch gek van?
We hebben echt stress van de hele situatie. Komt het ooit nog goed?
 
Groetjes, 
Mark en Victoria

DE BUREN VAN ERIC,
met eenzelfde woning en eenzelfde schade, 
krijgen veel minder vergoed dan Eric.

Beste Sandra,

Hierbij kort mijn klachten over de schadeafhandeling.
Drie jaar geleden hebben wij al schade gehad. Die is toen prima afgehandeld. We zijn toen goed behan-
deld en we kregen een goede vergoeding.
Nu duurt het allemaal veel langer bij onze nieuwe schade. Er zijn mensen komen kijken, maar we moes-
ten nu anderhalf jaar wachten.
Er zou geen sprake zijn van een hoog risico op een onveilig huis, maar misschien wel een licht verhoogd 
risico. We moesten weer een jaar wachten.
De buren hadden dezelfde schade als wij. Toch krijgen zij veel minder vergoeding dan wij.
Zelfde woning, zelfde schade maar minder geld. Dat vind ik niet kunnen.

Met vriendelijke groet,
Eric Westerho 
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MARK: 
‘Het gaat onder onze huid zitten en berokkend 
misschien nog wel meer schade 
aan ons persoonlijk dan aan het pand.’

Beste Sandra,

Hierbij ons verhaal.
Een prachtig restaurant aan de oevers van het Oldambtmeer, zo staat op onze website. Een rijksmonu-
ment, een Smederij uit 1872, totaal gerestaureerd, gebruik makend van de juiste materialen en met veel 
oog voor detail gedaan.
In 2005 begon onze droom in Beerta, in de oude smederij waar onze (over) groot- moeder en –vader 
sinds 1915 op het aambeeld sloegen, konden we beginnen met restaureren.
Fundering, muren dakconstructie en dak werden onder het toeziend oog en volgens richtlijnen van de 
Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed hersteld en in oude glorie teruggebracht. Het smidsvuur brandt 
weer als vanouds en de werkbank in de smederij zou je zo weer kunnen gebruiken.
In maart 2008 hebben we de restauratie afgerond en zijn we gestart met ons restaurant ‘De Smederij 
1872’. In 2009 hebben we vervolgens de ‘oude garage’ ook helemaal gerestaureerd en was onze aparte 
zaalruimte een feit.
Naast ons bedrijf is de oude smederij ons woonhuis. 
Woonkamer en keuken beneden, drie slaapkamers en een badkamer op de bovenverdieping. Nieuwe 
binnenmuren met solide fundering om deze verdieping te kunnen realiseren.
Nu, nog geen 15 jaar na het begin van onze droom, verandert deze in een Nachtmerrie.
De fundering, de vloer, de grond, hoe u het maar wilt noemen, zakt letterlijk en figuurlijk onder ons 
bestaan, zowel zakelijk als privé, vandaan.
De muren scheuren, de draagbalken scheuren, dubbelglas isoleert niet meer door de enorme druk die 
op deze is ontstaan, de vloer verzakt, badkamertegels scheuren, lekkage door scheuren in de verdie-
pingsvloer en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Nu, nog geen 15 jaar na het begin van onze droom, zitten we op een kruispunt. Willen we nog verder in 
dit pand? Willen we nog langer onze toekomst zien verdwijnen in de Groninger bodem?
We voelen ons onveilig, onze kinderen slapen boven de scheurende balken en scheurende binnenmu-
ren. Iedere keer als we rond ons huis lopen, zien we nieuwe barsten. Je gaat er mee slapen en staat er 
mee op.
Het gaat onder onze huid zitten en berokkend misschien nog wel meer schade aan ons persoonlijk dan 
aan het pand. Ons bestaan nu, ons bestaan in de toekomst, alles staat op losse schroeven.
Willen we nog in zo’n pand blijven leven, wonen en werken, of zeggen we dit gebied vaarwel en laten 
we de misère achter ons? Maar dan: wie wil hier wel wonen? Wie koop nu een pand met zoveel 
gebreken?

Met vriendelijke groet, Mark van Esveld
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M. 
huurt een woning bij Marenland. 
Er wordt gevraagd naar haar wensen, 
maar er wordt geen rekening 
mee gehouden. De communicatie 
verloopt slecht.

Hallo Sandra,

Binnenkort ga ik naar een wisselwoning, omdat ik nu in Fase 1 woon en daar ook weer terug keer. Vanaf 
het begin af aan heb ik een aantal punten doorgegeven aan de dames van Bgdd en Marenland. Iedere 
keer kreeg ik het antwoord: ‘Het komt wel goed, we nemen uw wensen mee en kijken wat we voor u 
kunnen doen.’
Tot dat ik vorige week de brief met de toewijzing van de wisselwoning toegestuurd kreeg. Met echt 
geen een punt hebben ze rekening gehouden!!!!!!! Terwijl er mensen zijn die alles hebben toegewezen 
gekregen wat ze graag wouden. 
Een van de belangrijkste punten was dat ik graag een stukje buiten het sloop/nieuwbouw-stuk wou 
wonen. Dit i.v.m. veel lawaai, straks een langere tijd. Dat zijn dus veel prikkels voor de kinderen. Die 
krijgen ze al omdat ze 2 keer moeten verhuizen. 
De jongste gaat voor het eerst naar school moet en zo zijn er nog wat zaken. En waar hebben ze me een 
wisselwoning toegewezen.... pal met mijn neus op het te sloop/nieuwbouw-stuk aan de Beukenlaan. 
Dichterbij kon gewoon niet. 
En dan hoor ik een interview met de directeur van Marenland en dan zegt hij een paar keer dat ze naar 
hun mening de mensen zoveel mogelijk ontzorgen.... 
Buiten dat om ben ik al even bij de woning geweest en het ziet het nog slechter uit dan dat ik nu heb. 
Ik heb aangegeven sowieso het een en ander dan veranderd te willen hebben.... maar daar krijg ik maar 
geen reactie op. ‘We bellen u terug mevrouw’ ..... dan zelf maar weer bellen/mailen.... het duurt allemaal 
maar. Terwijl ik eind oktober zou gaan verhuizen en ik nu dus eigenlijk nog niets weet. 

Vriendelijke groet,
M.

J. 
huurt van Marenland een woning met schimmel, 
zij heeft astma. Marenland verschuilt 
zich achter de NAM en de overheid en 
pleegt geen onderhoud aan de woning.

Beste Sandra,

Hierbij mijn verhaal. Het is niet heel uitgebreid, maar het gaat vooral over wat de ellende allemaal met 
me doet.
Ik woon met mijn twee dochters hier in een leuk huisje, van Woongroep Marenland. Ik ben longpatiënt 
en heb van de longarts een brief waarin staat dat ik in een gezonde woning moet wonen.
Ons huis is vochtig en tochtig en we hebben last van schimmel. Dat is slecht voor mijn astma. Bij vorst 
beslaan de ramen, we stoken veel. Ik ben 180 euro per maand kwijt, voor zo’n klein huis. Dat is echt 
veel. 
Bij mijn oudste dochter beslaat het glas van haar telefoon op haar slaapkamer, mijn jongste dochter 
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heeft veel bloedneuzen. Misschien komt dat ook wel door het koude huis.
De woningcorporatie doet er niets mee. Marenland verschuilt zich steeds achter de NCG, onze huizen 
worden niet aangepakt. Ik wil hier graag weg. Ik heb veel hoofdpijn, slapeloze nachten en ik ben bang 
dat Marenland hier mee weg komt. Ik ben er zo zat van!
Ik hoop dat als we samen actie voeren er iets gaat veranderen.
 
Met vriendelijke groet,
J.

MARTIN 
maakt zich boos omdat hij het gevoel heeft 
niet voor de toekomst van zijn kinderen kan zorgen.

Beste Sandra,

Wij hebben een huurhuis. De woningcorporatie ‘Groningerhuis’ kan mij niets vertellen en stuurt me 
door naar CVW. CVW stuurt me weer door naar Mijnbouwcommissie in Groningen en die stuurt me 
weer terug naar waar ik ben begonnen.
Het maakt me zo boos en verdrietig dat ik niet voor mezelf, of eigenlijk voor de toekomst van mijn twee 
kleine kinderen kan zorgen. 
Ik heb twee kinderen. De oudste is net drie jaar en de tweede wordt bijna 1 jaar. Ik moet er niet aan 
denken wat er met ze gebeurt als er weer iets gaat gebeuren.
Waar ik vooral boos van word, is dat we niets te horen krijgen. Er wordt verzwegen wat er met de hui-
zen gaat gebeuren. Verdrietig word ik er van dat sommige mensen al wel alles goed voor elkaar hebben 
terwijl wij in een puinhoop zitten. Ik maak me veel zorgen door de onduidelijkheid. Het spookt maar 
door mijn hoofd waardoor ik moeite met slapen heb. Ik ren niet als een gek naar een dokter, want er 
met iemand over praten helpt niet bij mij.

Vriendelijke groet,
Martin Wijnstra

MAURITS 
zijn woongenot wordt zeer beperkt door 
iemand vanachter zijn bureautje.

Beste Sandra,

Graag reageer ik op de oproep om een bijdrage te leveren voor het zwartboek. 
Wij wonen in Opwierde-Zuid in onze eigen woning. Daar werd ons door de Heer Hans Aalders verteld 
dat niet de vliesgevelwoningen het zwakst waren maar de baksteenwoningen en dat sloopnieuwbouw 
het goedkoopst was . Er werd ons toen ook beloofd van wat men had kreeg men terug. Nu, een paar jaar 
later zijn we nog bezig om er voor te vechten , om terug te krijgen wat je had. Het voortraject van het 
uitzoeken van een aannemer werd al voor ons gedaan door Woongroep Marenland die ook het grootste 
belang had namelijk 233 woningen tegen 68 koopwoningen. Uiteindelijk werd uit drie door Marenland 
geselecteerde aannemers Dijkstra Draaisma gekozen . Er volgden eerst gezamenlijke bijeenkomsten 
, later blokbijeenkomsten en uiteindelijk tafelgesprekken , om persoonlijke situaties op papier te zet-
ten. We hebben ons zegje gedaan en wensen bij zogenaamde ateliers sessies kenbaar gemaakt bij de 
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architect. Ook tig keer benoemd dat we niet hetzelfde als huurhuizen van Marenland willen omdat we 
dat nu ook niet hebben .Nu krijgen we te horen dat iedereen dezelfde kozijnen krijgt. Maar ik heb zelf 
overal Nederlandse kunst kozijnen met Hr ++glas laten plaatsen met mooie stenen geglazuurde dorpels 
eronder lateien onder mijn deurkozijnen. Nu krijg ik er goedkope Poolse kozijnen in , waarschijnlijk niet 
eens in de goede kleur. Die kwaliteit is minder goed. Ik moet me maar stil houden en blij zijn met een 
nieuw huis. Ik vroeg of dit ook gecompenseerd gaat worden, maar dat gaat niet gebeuren. Dus mijn in-
vestering van 20.000 euro had ik beter niet kunnen doen . Straks zijn de huizen van de buren evenveel 
waard als de mijne, maar ik betaal er meer voor. Dat is niet eerlijk. 
Over het verwarmingssysteem en boiler voor warm water ben ik nog steeds aan het vechten. We krijgen 
een boilervat van 200 liter. Ik vroeg een boiler van minstens 300 á 400 liter. Als antwoord kreeg ik dat 
we maar zuinig aan met water moesten doen. 
We worden wel zeer beperkt in ons woongenot door iemand vanachter zijn bureautje . Nu willen ze dat 
we zo snel mogelijk gaan tekenen zodat ze kunnen beginnen met bouwaanvragen en dergelijke maar in 
mijn persoonlijke voorstel en kleur kozijnen , kwaliteit van kozijnen de gevel en de kleur ervan heb ik 
nog steeds geen antwoord. Maar ze willen wel dat je tekent. Het komt allemaal wel goed, maar dat denk 
ik niet. Het zorgt voor veel stress in huis , zelfs mijn kind heeft er last van . Maar dat is denk ik de reden 
waarom bijna iedereen getekend heeft omdat men er klaar mee is . Nu werd mij gezegd dat er voor het 
einde van de week alles rond moest zijn, maar ik ben nog lang niet zover. Ik laat me ook niet dwingen 
want zo spelen ze mensen tegen elkaar uit. Iedereen is tevreden zeggen ze, dus wat zeurt u nu. Je krijgt 
toch een nieuw huis?
Nou tot zover een verkorte versie het verhaal van mij.

Met vriendelijke groet,
Maurits Derksen

MENNO EN RIA 
hebben na een jarenlange (ook juridische) 
strijd gewonnen. Er is hoop! 
(Helaas hebben ze nog te maken met mensen 
die beter willen worden over de ruggen van de Groningers).

Beste Sandra,

Eindelijk hebben wij goed nieuws te melden. Daar waar we begin 2019 nog volop in de strijd waren voor 
zowel het total losse huis in Woldendorp alsook voor onze schadevergoeding in Emmen, zijn we nu 
eindelijk van die strijd verlost. 
In Emmen hebben we nog een poosje moeten knokken om uiteindelijk tot uitkering van het werkelijke 
schadebedrag te komen, na indexering van de prijzen op het niveau van 2019. Bij ons is het bedrag 
dat wij kregen aangeboden van €0, via ongeveer €7200, naar zo’n €18.000 uiteindelijk naar afgerond 
€25.000 gegaan. Ook voor anderen in Emmen hebben we nog een poos de strijd aan moeten gaan en 
heeft ons veel energie gekost. Daar waar NAM bv zegt dat tegels in de badkamer wel geplakt konden 
worden en daar ook bedrijven voor aanwezen hebben we contact gezocht met die bedrijven met de 
vraag of dat inderdaad mogelijk zou zijn. Maar die bedrijven lieten stuk voor stuk weten dat het niet ver-
standig is om een tegel in de badkamer te lijmen. Dus uiteindelijk hebben we ook daar gezorgd dat dit 
oudere echtpaar volledig schadeloos is gesteld en kunnen ze nieuwe tegels in de badkamer laten zetten.
In Woldendorp zijn we na 7 jaar knokken en een rechtszaak die 4 ½ jaar duurde er eindelijk redelijk 
uitgekomen met NAM na bemoeienis van de burgemeester van Delfzijl die ervoor heeft gezorgd dat de 
NAM, na een positieve uitspraak in 2018 van de rechter voor ons, eindelijk bereid was te schikken. We 
zijn uiteindelijk wel onder ons absolute minimum geëindigd en hebben geen compensatie gekregen 
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voor waardedaling, al het leed en de jaren van stilstand en de tomeloze hoeveelheid energie die we in 
dit dossier hebben moeten stoppen, maar zijn wel tevreden dat we er nu een streep onder kunnen zet-
ten en niet nog langer in zo’n onverkwikkelijke rechtszaak zitten.
Er is dus hoop, ook voor de mensen die er nog midden in zitten. Wij hebben daar nog wel een poosje 
last van gehad, de wetenschap dat wij er dan wel uit zijn, maar dat velen nog in deze vreselijke onge-
lijkwaardige strijd zitten. Maar zo in het nieuwe jaar begonnen we eindelijk wat meer rust te vinden en 
weer energie om nieuwe dingen en veel achterstallige zaken van de afgelopen jaren aan te pakken. He-
laas was dit van korte duur omdat we nu nog in een nasleep van onze rechtszaak zitten. Iemand die had 
aangeboden ons te helpen en ons verzekerde dat wij daar geen rekening voor zouden krijgen, omdat 

Menno Klompmaker en Ria Mulder

foto archief SP
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hij dacht dit bij de NAM te kunnen claimen, is nu teleurgesteld dat we een schikking hebben getroffen 
en wil nu dat wij alsnog een dikke vette rekening gaan betalen. Daar zijn wij natuurlijk verschrikkelijk 
boos over en gaan dit ook niet betalen. Nu zijn we daardoor opnieuw in een rechtszaak beland. Het 
vertrouwen in de mensen dat bij ons al op een dieptepunt was beland, en al helemaal waar het de poli-
tiek betreft, heeft nu weer een flinke knauw gekregen. Laat dit een waarschuwing voor iedereen zijn. Er 
liggen mensen op de loer die over onze ruggen geld willen verdienen en er niet voor schromen om dit 
met valse beloftes voor elkaar te krijgen. Dus ga niet met mensen in zee, voordat je duidelijke afspraken 
zwart op wit hebt. 
Alle mensen die nog midden in de ellende zitten willen we heel veel sterkte en succes toewensen. En 
zorg dat je samen sterk staat. Ook de kwetsbare mensen die het niet alleen afkunnen hebben hulp en 
steun nodig. Geef niet op!

Menno Klompmaker en Ria Mulder

NATHALIE 
heeft een grote fiets voor haar 
gehandicapte zoon. Die past straks 
niet in haar nieuwe schuur. 

Beste Sandra,
 
Mijn naam is Nathalie. Sinds 20 jaar woon ik aan de Beukenlaan in Appingedam.
Ik heb een gehandicapte zoon, met epilepsie, en de verhuizing heeft grote impact op hem in verband 
met de medische gevolgen. Mijn zoon is 11 jaar. Vanwege zijn handicap heeft hij een grote fiets van bijna 
3 meter. Deze staat in de schuur. Dat past nu prima.
Maar de nieuwe schuur die gebouwd wordt, wordt kleiner. Daardoor past de fiets er niet meer in.
Omdat de Beukenlaan een bekende omgeving is voor mijn zoon, wil ik hier graag blijven wonen. 
Daarover heb ik een brief naar Marenland gestuurd.
Maar ik heb geen woning aan de Beukenlaan gekregen. Het kon wel, maar dan moest ik 100 euro per 
maand meer betalen en dat kan ik niet.
Maar mensen uit een ander blok mogen wel naar de Beukenlaan. Het voelt zo oneerlijk. 
Bij het keukentafelgesprek is gezegd dat wat je hebt, krijg je terug. Maar dat is niet waar.
Ze zouden ons ontzien, en dat doen ze niet, ze geven ons juist stress dit kan niet en ik laat het er ook 
niet bij zitten.

Met vriendelijke groet,
Nathalie 
 

P. EN A. 
wonen in een huis van de NAM met hun kinderen. 
Het huis is veel kleiner en is heel vochtig. Z
e maken zich zorgen om de gezondheid van hun zoon, 
die astmatische bronchitis heeft.

Beste Sandra,

U vroeg naar ons verhaal over onze situatie in het jaar van de uitvoering.
Wij wonen momenteel in een woning van de NAM. We zitten nu met onze kleine kinderen, sinds een 
aantal maanden, in deze wisselwoning. Ons eigen huis, een stukje verderop wordt gesloopt en opnieuw 
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gebouwd. Die was niet meer veilig.
Of deze woning veilig is, weten we niet. Er zijn hier veel problemen. Er is lekkage en het huis is vochtig. 
Onze zoon heeft astmatische bronchitis, dat kan nooit goed zijn.
We hebben het aangekaart bij de NAM, maar die zijn traag.
Dit huis is veel kleiner dan ons eigen huis. Het is behelpen.
Gelukkig weten we dat we weer een goede woning terug krijgen.
We moeten hier zitten tot december 2020, dat duurt nog wel even.

Met vriendelijke groet,
P. en A.

P. EN H. 
hoorden van de gemeente 
dat hun huis een hoog risico heeft. 
Verder horen ze niets...

Geachte mevrouw Beckerman, beste Sandra,

Vier jaar na het eerste contact met het CVW heb ik maar eens een samenvatting geschreven voor 
 mezelf. Er is geen sprake van acute situaties, maar wel van teleurstelling dat er nu nog steeds geen 
 duidelijkheid is over wat er met onze woning gaat gebeuren. Er hebben regelmatig inspecties plaats 
 gevonden en er zijn vele medewerkers over de vloer geweest van het CVW en de NCG. Allemaal vrien-
delijke mensen die allemaal hun werk doen. Ik heb keurig een vergoeding ontvangen voor de dagdelen 
die ik vrij heb genomen van mijn werk, dus daar is weinig op aan te merken. Tot zo ver geen klachten. 
Altijd hebben we het gevoel gehad dat men aandacht voor je situatie heeft, maar dat men simpelweg 
ook tegen de problemen aan loopt dat er nog veel onduidelijk was en is over de aanpak.
Maar na vier jaar is er nog steeds geen duidelijkheid voor ons. Dit terwijl er voor de rest van Appinge-
dam volop versterking, sloop en nieuwbouwplannen worden ontwikkeld. Niet dat we daar op zitten te 
wachten, een mededeling dat de woning niet versterkt hoef te worden horen we nog veel liever. Maar 
nu is het steeds wachten op duidelijkheid. De enige duidelijkheid die we nu hebben is een brief waarin 
men aangeeft dat onze woning een hoog riscioprofiel heeft. Om vervolgens de brief af te sluiten met 
de mededeling dat niet bekend is wanneer we informatie kunnen verwachten over het vervolgtraject 
omdat de berekeningen nog steeds niet zijn afgerond. Dus hopen we dat, wanneer er een aardbeving is 
geweest, de woning toch veilig genoeg is gebleken.
In de media horen we regelmatig over dat de groep woningen, die een normaal risicoprofiel hadden 
maar nu toch blijken te moeten versterkt. Het liefst hadden we nog in 2019 duidelijkheid gehad, maar 
dat geldt denk ik ook voor mensen die te horen hebben gekregen dat hun woning net als die van ons 
een hoog risico heeft en nog steeds geen duidelijkheid hebben over het vervolg.
2019 is duidelijk niet het jaar van de uitvoering gebleken!
 
Met vriendelijke groet, P. & H. 
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PETER
‘Wanneer worden we eindelijk eens 
serieus genomen, niet als een kostenpost 
beschouwd en houdt het rekken 
en uitstellen eindelijk eens een keer op?’ 

Beste Sandra,

Laat ik beginnen met te zeggen dat we hier in onzekerheid leven. We weten niet of ons huis veilig is.
Er wordt een potje gemaakt van de hele versterkingsoperatie. Ons huis is uitgebreid geïnspecteerd in 
augustus 2017 om de belangrijkste gebouwkenmerken vast te kunnen stellen. Doel van deze inspectie 
was drieledig:
1.  Het refereren van ons huis aan een reeds bekende referentie gebouw waarvoor reeds een seismisch 
assessment is uitgevoerd.
2. Een volledig seismisch assessment uitvoeren voor ons huis van waaruit indien nodig versterkings-
maatregelen op gebouwniveau zal worden opgesteld.
3. Vaststellen welke valgevaarlijke elementen aanwezig zijn die bij aardbeving een verhoogd risico met 
zich mee brengen.
Na deze inspectie bleef het bijna anderhalf jaar stil. Na herhaaldelijk aandringen van onze kant heb-
ben we het rapport met de gebouwkenmerken in januari 2019 mogen ontvangen met bijgevoegd de 
mededeling dat door het vaststellen van nieuwe normen geen risicobeoordeling zal worden uitgevoerd. 
Dus weer worden afspraken niet nagekomen. Je laat flink wat overlast tijdens de inspectie toe omdat 
toegezegd wordt dat dit zal leiden tot duidelijkheid over de aardbevingsbestendigheid van je huis en 
dan besluiten ze eenzijdig en anderhalf jaar na dato het seismisch onderzoek toch maar niet uit te 
 voeren. Gevolg blijvende onzekerheid voor ons als bewoners, terwijl alle gegevens beschikbaar zijn om 
een seismisch assessment uit te voeren. Deze onzekerheid wordt er niet kleiner op door het feit dat alle  
30 woningen gelegen aan de Fazanthof pal naast mijn woning volledig worden afgebroken en her-
bouwd.
Ons huis heeft net als vele andere huizen al een aantal keren schade gehad in de vorm van scheuren in 
de dragende binnenmuren. Deze scheuren mogen steeds weer hersteld worden. Daar is in totaal onge-
veer €10.000 voor vergoed, waarbij eigenlijk alleen maar sprake is van symptoombestrijding. Herstel en 
versterk je een muur op de ene plaats dan scheurt hij een tijdje later weer op een andere plek een beetje 
hoger of lager. 
Wanneer worden we eindelijk eens serieus genomen, niet als een kostenpost beschouwd en houdt het 
rekken en uitstellen eindelijk eens een keer op?
 
Vriendelijke groet,
Peter Redeker

REINA 
is afhankelijk van een rolstoel. 
Andere woonruimte tijdens schadeherstel 
is noodzakelijk, maar ze hoort maar niets.

Dag Sandra,  

Ik heb al 3 jaar schade aan mijn huis en daar twee dikke rapporten van. 
Daarna heb ik nog eens 2 schades gemeld. Maar er is nog geen actie ondernomen. 
Ik moest mijn zienswijze in sturen als ik niet akkoord ging. Dat heb ik gedaan, en daar is nog steeds 
geen antwoord op gekomen. Ik baal daar zo langzamer hand behoorlijk van. Ik ben namelijk rolstoel-
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afhankelijk. Tijdens de herstelwerkzaamheden kan ik niet in mijn huis verblijven. Ik moet er dan uit. 
Dat is op zich geen probleem, ik heb een adres waar ik naar toe kan. Maar dat kost geld en die kosten 
zijn niet meegerekend. 
Op die plek moeten ook allerlei hulpmiddelen gehuurd worden, zoals een hoog/laag bed en een anti-
decubitus-matras. Maar ook het toilet moet worden verhoogd etc. 
Per dag heb ik 3 uur verpleegkundige zorg nodig, die moet ook geregeld worden. Je ziet: er komt dus een 
heleboel bij kijken. 
Of al die extra kosten ook vergoed gaan worden, is onduidelijk. 

Hartelijke groet, Reina Bolt 

ROBERT 
is nuchter, maar vindt het 
vreselijk om niet te 
weten waar hij aan toe is.
Beste Sandra, 
 
Hopelijk draagt mijn korte verhaal ook bij aan een oplossing. 
Op zich woon ik hier in Ten Post prima. Ik voel me wel veilig in mijn huis. Alles is er ook vertrouwd. 
Deze woning is net helemaal verbouwd voordat we wisten dat de woning gesloopt wordt voor nieuw-
bouw.  
Er is nu veel achterstallig onderhoud bij veel woningen!! Dit gaat al jaren zo. Er gebeurt nu niets. 
Mogelijk wordt mijn woning versterkt in 2020, maar ik heb geen vertrouwen in de planning. 
Zoals ze met je omgaan is ook niet normaal. Heel veel vergaderingen en het verspilling van geld die ze 
veel beter in de huizen (bewoners) kunnen stoppen. 
Het is vreselijk om geen vertrouwen te hebben en niet te weten waar je aan toe bent. 
 
Met vriendelijke groet, 
Robert Sibon 
 
Update augustus 2020: 
Onderhoud en leegstand in Ten Post en omgeving is erg verdrietig. De buurt wordt slechter. 
Huurhuizen staan langdurig leeg. 
Tuinen hiervan worden niet onderhouden. Nu chaos in vele tuinen.   
Onderhoud van koophuizen wordt niet meer gedaan, omdat er nieuwbouw komt. Wanneer is nog 
onduidelijk.  
Wordt veel geld uitgegeven aan bureaucratie en onderzoeken!!!!!!! Belachelijk!!!! Steek dit geld in Gro-
ningen in de huizen!! 
Voor ons gaat het niet meer lukken in 2020, misschien volgend jaar. 18 augustus is er weer een vergade-
ring met de straat gepland. Hoop dat we dan verder kunnen.
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REMCO EN KIM 
zouden wel graag willen 
beginnen aan hun toekomst met 
kinderen, maar niet in dit huis.

Beste Sandra,
 
In 2007 zijn we in dit leuke, knusse huisje komen wonen. Toen was er al sprake van dat dit plat zou 
gaan. In 2012 hebben we de renovatieplannen gezien, tijdens een informatiebijeenkomst van Maren-
land. Deze plannen waren voor de Emmastraat, Raapstraat, P.Veningastraat en de Patrimoniumstraat. 
De reden van deze plannen was de staat van de woningen. Nu, zeven jaar later zijn de woningen aan de 
Emmastraat en Patrimoniumstraat gesloopt en opnieuw gebouwd. Maar de Raapstraat en onze straat 
staat er nog steeds. En al die tijd heeft Marenland geen onderhoud aan de woningen gepleegd. Ons huis 
is koud, nat en tochtig. We hebben overal schimmel. We zouden zo graag aan kinderen willen begin-
nen, maar niet in dit huis. We kunnen nog niet kopen, want dan moet je ook al aan zo veel voorwaarden 
voldoen, we sparen er wel hard voor. We voelen ons gegijzeld in ons huis. We kunnen geen kant op.
Marenland verschuilt zich achter de NCG en wil de kosten op de NAM verhalen denken we. De afgelo-
pen jaren zijn er wel 8 keer mensen over de vloer geweest voor onderzoeken naar vocht, spouwmuren, 
dakisolatie, asbest en ga zo maar door. Vervolgens hebben we er nooit meer iets over gehoord.
Onze spullen gaan kapot. Onze kleding verschimmeld in de kasten, onze bank begint aan de achterkant 
ook. Als we ’s avonds naar bed gaan, voelt alles klam. Maar die spullen zijn te vervangen. De spullen en 
foto’s van mijn overleden (schoon) vader zijn niet te vervangen. Maar die beschimmelen ook.
Sinds dit jaar is de huur bevroren, maar er wordt al 7 jaar geen onderhoud gepleegd. De energiereke-
ning is heel hoog. Wij hebben gelukkig een nieuwe cv-ketel gekregen, want die was oud en gevaarlijk. 
Daardoor is onze energierekening nu 150 in plaats van 200 euro. Maar anderen uit de straat hebben nog 
steeds die gevaarlijke ketel van 19 jaar oud.
Remco heeft spierreuma, daarvoor is zo’n koud en vochtig huis niet goed. Inmiddels hebben we ook last 
van vlekken en onze luchtwegen. Onze gezondheid staat op het spel, terwijl we nog zo jong zijn.
Hopelijk draagt het zwartboek bij aan een oplossing voor onze woonsituatie.
 
Vriendelijke groet,
Remco en Kim

 
 
ERIK 
heeft last van ‘de sneaky manier 
waarop men met je om gaat’...
Beste Sandra,
 
Wat fijn dat jullie, van de SP, langskwamen om onze verhalen te horen. Je kunt die verhalen bijna 
nergens kwijt, want waar moet je naar toe?
Het is bij mij niet eens dat ik me onveilig voel, maar het gaat meer om de manier waarop ze met je 
omgaan. Overal is discussie over. Voordat je een schaderapport hebt, heb je ze moeten overtuigen. Maar 
hoe dan? Welke schade is het gevolg van welke beving? Die vraag kan ik ook niet beantwoorden! En als 
men denkt dat het te duur wordt, dan kijken ze er liever niet naar. Als je het rapport eenmaal hebt, gaat 
de afhandeling redelijk snel, tenminste bij ons.
Waar ik last van heb, is de sneaky manier waarop alles geregeld wordt. Er komt een compensatiepro-
gramma, maar het blijft onduidelijk wanneer en voor wie. De stuwmeerregeling was er ineens, maar 
was ook zo weer weg. Alles is onduidelijk. En daar heb ik last van. De emoties die we hebben en de 
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René en Monique Bijl

foto archief SP
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geschiedenis die in een huis zit en verandert, kan de NAM nooit compenseren! Ik zou willen dat het 
ophield. Dat iedereen gewoon krijgt waar hij recht op heeft.
 
Met vriendelijke groet,
Erik Koopman  
 

RENÉ EN MONIQUE 
hebben nog altijd geen zicht op 
een oplossing. Na jarenlange strijd met 
de NAM zijn ze akkoord gegaan 
met een ontoereikend definitief eindbod.

Hallo Sandra,

In deel 1 van het zwartboek hebben we ons verhaal gedaan. Ondertussen is er het een en ander 
 gebeurd. Ons dossier lag bij de Arbiter Bodembeweging sinds augustus 2018. Wij dachten dat het op 
korte termijn dan eindelijk rond zou komen. Echter we hoorden niets. En een paar maand later hoorden 
we nog steeds niets. Na contact opgenomen te hebben met de Arbiter Bodembeweging kregen we te 
horen dat het wel september 2019 kon worden voordat ons dossier aan de beurt was.
Dit leverde allemaal weer extra stress op omdat we dan weer bijna een jaar zouden moeten wachten. 
En ondertussen verging ons het woonplezier steeds meer. Weer een jaar uitstel, terwijl we al ruim 4,5 
jaar zaten te wachten op herstel van de schade. Deze stress liep zo hoog op dat er in januari 2019 een 
zeer ingrijpend voorval is geweest in de privésituatie, waar ik nu inhoudelijk niet op in kan gaan. Vanaf 
dat moment zaten we ook beiden thuis met een stevige burn-out. Ik wil niet zeggen dat dit volledig is 
veroorzaakt door ons aardbevingsdossier, maar het heeft er zeker veel mee te maken gehad.
Uiteindelijk kwam het bericht dat in juni 2019 onze zaak voor zou komen bij de Arbiter Bodem-
beweging. Wij hadden ondertussen een offerte op laten maken naar aanleiding van het definitieve 
rapport van de NAM. Uit deze offerte bleek inderdaad dat we qua gevoel goed zaten dat het eindbod 
van de NAM niet helemaal aansloot bij de werkelijkheid. Een bod van de NAM voor €23.000,- en een 
marktconforme offerte van €48.000,-.
Omdat wij zelf geen tot weinig ervaring hebben met dit soort zaken hebben we de steun ingeroepen 
van een organisatie die mensen in dit soort zaken bij staat. We hadden daar goede verhalen over ge-
hoord en contact met hun opgenomen. Wij hebben hier veel aan gehad.
Toen de zaak voorkwam zaten we rond de tafel en werd vervolgens elke scheur besproken en volgde er 
een discussie over de herstelkosten. De scheuren zelf waren overigens allemaal erkend. Ook de scheu-
ren die er nog bij zijn gekomen en niet opgenomen waren in het eindbod van de NAM. Dat was op zich 
een goede zaak.
De zitting werd meerdere keren geschorst zodat wij, maar ook de NAM, konden bespreken wat onze 
tactiek zou zijn en of we akkoord konden gaan met het bod van de NAM die steeds hoger werd. Er wordt 
tijdens zo’n zitting dus echt koehandel gedreven, zonder te kijken naar de daadwerkelijke kosten die 
gemaakt moeten worden om het te herstellen. Vanaf het begin was al duidelijk dat het bod van de NAM 
niet richting het geoffreerde bedrag zou gaan.
Ons werd ook verteld dat we niet tot het uiterste zouden moeten gaan en het voor ons gunstiger zou 
zijn om er tijdens de zitting uit te komen. Als we het op het oordeel van de Arbiter af zouden laten 
hangen kon het eindbod van de NAM wel eens lager uit kunnen vallen dan wat er nu tijdens de zitting 
op tafel lag.
Na veel wikken en wegen hebben we dus het eindbod aanvaard. Dat lag bijna €10.000,- hoger dan het 
eerdere bod van de NAM. We zijn hier ook mee akkoord gegaan omdat we nu eindelijk wel eens de zaak 
af wilden ronden. In juni 2019 zaten we beide nog in ons herstel van de burn-out. We wilden gewoon 
ook niet langer de strijd aan gaan. We waren er klaar mee. Na het ondertekenen van het document 
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kwamen ook de emoties los. We hadden het even niet meer onder controle.
Nu moest echter nog weer stevig onderhandeld worden met de aannemer omdat het bedrag van de 
NAM dus niet toereikend was. Middels de kaasschaaf methode werd de offerte steeds lager, maar kwam 
bij lange na niet in de buurt van het bedrag. Toen hebben we maar besloten om een aantal scheuren 
(met name in de binnenmuren) niet te herstellen, met alle risico van dien. Ook met die 
rigoureuze maatregelen kwamen we er nog niet uit.
Inmiddels hebben we een aannemer bereid gevonden een deel van de scheuren te herstellen. Een 
groot deel gebeurt dus ook definitief niet. Simpelweg omdat we daar de financiële middelen niet voor 
hebben. We hadden onze hoop nog gevestigd op de tijdelijke regeling ‘vergoeding tekort herstelkosten’. 
Echter wat schetst onze verbazing: dat geldt niet voor die mensen die, conform de geldende spelregels, 
een arbiter hebben ingeschakeld en akkoord zijn gegaan met de uitspraak. Hierover heb ik op 
06-01-2020 een mail gestuurd naar het betreffende loket.
En dat is op dit moment, in maart 2020, onze situatie. Een huis met scheuren, een ontoereikend defi-
nitief eindbod van de NAM, en nog steeds de stress die we ervaren over onze toekomst en de toekomst 
van het huis.
En wij zien ook geen mogelijkheden om nog iets met de NAM te kunnen bereiken.
We hebben immers onze handtekening gezet.

Met vriendelijke groet,
René en Monique Bijl

ROELF 
is 70 en woont inmiddels in een spookstraat. 
Hoe kan hij positief blijven?
 
Beste Sandra,

Graag willen we ook dat ons verhaal opgenomen wordt in het zwartboek. Hierbij onze noodkreet vanuit 
de Jan Zijlstraat te Ten Post.  
Al sinds november 2015 zijn wij, de bewoners op de hoogte van de noodzaak tot sloop/nieuwbouw. 
Aanvankelijk hoorden we niets. Ineens werden de huizen getaxeerd. Maar weer anderhalf jaar geen uit-
slag. Om de bewoners rustig te houden, worden er allerlei bijeenkomsten georganiseerd, waar niemand 
wat aan heeft. 
Daarnaast worden veel beloften gedaan, die niet worden nagekomen (bijv. ‘Wat je hebt, krijg je terug’). 
Steeds worden dingen naar voren geschoven. 
De wisselwoningen (30) zijn al bijna een jaar klaar en worden sinds kort bewoond door 3! gezinnen, 
die zich niet meer veilig voelden in hun woning. 
Hoe zou u het vinden als je 70 jaar bent en moet afwachten of je nog wel naar een nieuwe woning kunt. 
Of al 4 jaar woont in een huis dat ‘niet meer je huis is’. 
Inmiddels zijn we ingepakt in netten (natuur vrijmaken). Maar voor hoe lang? 
De Nationale Ombudsman schreef laatst: ‘Het is vreselijk hoe de overheid met mensen omgaat’. 
Ik denk dat we al in een nieuwe woning hadden kunnen wonen, maar alles moet gecontroleerd en 
juridisch onderbouwd worden. En ik vrees dat het nog wel een jaar duurt… 
Stiekem hoop ik bijna dat er binnenkort echt een beving van 5 komt... 
En maar weer een nieuw loket creëren. Weer miljoenen weggegooid. 
Heeft de overheid zoveel vertrouwen in de mensen?  
De mensen hebben hier zeker geen vertrouwen meer in de overheid. 
Een mevrouw uit de straat schreef vanmiddag op Facebook: 
‘Net even een eindje gewandeld, maar als ik door onze straat loop, word ik wel een beetje triest van al 
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die huizen die leeg staan en dan die stilte van de NCG. Je hoort of ziet niks. Word er moe van.’ 
Wij wonen inmiddels in een spookstraat. Hoe kun je op deze manier positief blijven?

Met vriendelijke groet,  
Roelf Schlukebir  

Update augustus 2020:
Helaas moet ik na mijn verhaal van 4 maart jl. constateren, dat de situatie nog uitzichtlozer is gewor-
den. Had ik toen nog het idee dat we in november naar de wisselwoningen konden, is het nu al zeker 
dat het zeker mei 2021 wordt.
Het achterstallig onderhoud wordt alleen maar groter, het aanzien van een verpauperde straat is om te 
huilen.
We krijgen nooit antwoord op onze vragen.
De NCG weet volgens mij zelf niet meer waar het mee bezig is.
Het is om te huilen.

MEVR. R. 
is erg geschrokken toen ze in januari 
ineens door de NCG werd 
gebeld dat haar huis gesloopt moet worden.

Beste Sandra,

Dit is mijn eigen woning. In dit rijtje van 5 zijn er 3 koopwoningen en de buitenste 2 zijn huurwoningen.
In 2015 heb ik schade gemeld bij Centrum Veilig Wonen. Er werd gezegd dat het huis veilig was.
In 2018 heb ik opnieuw het CVW gebeld omdat een timmerman en schilder vertelden dat er iets mis 
was met de kozijnen. Die schade heb ik van het CVW vergoed gekregen. 
Ik dacht dus dat ik in een prima huis woonde.
Totdat ik in januari 2020 ineens werd gebeld door de NCG. (Of welke instantie dan ook, je wordt toch 
gek van al die instanties?) ‘We komen bij u langs, want uw huis wordt gesloopt.’  
Het enige dat ik weet is dat in 2021 mijn huis wordt gesloopt. Ik weet niet wat er wanneer wordt terug-
gebouwd en of er een wisselwoning is en waar. Ik weet dus eigenlijk niets, want ik heb verder ook nooit 
meer wat gehoord.
Mijn leven staat stil, want ik ga toch niets meer opknappen als het toch afgebroken gaat worden?
Het is vreselijk die onzekerheid.
Op 3 september is er een informatieavond. Ik ben benieuwd wat we daar gaan horen.

Met vriendelijke groet,
Mevr. R.

R. 
vindt dat alles veel te lang duurt.

Beste Sandra,

Mooi dat jullie langs kwamen voor onze verhalen. Wij wonen hier mooi en tevreden. We hebben schade 
gehad aan ons huis wat hersteld is door de woningbouwstichting. Onze huizen zijn verouderd en aan 
onderhoud toe. De woningbouwstichting investeert weinig meer in deze huizen. Dat snap ik ook wel, 
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want komende jaren worden veel van deze huizen versterkt of gesloopt en herbouwd. 
Desondanks hebben we toch vanwege schimmel, kou en tocht, ons huis laten isoleren en isolatieglas in 
de slaapkamers laten aanbrengen door de woningbouwstichting. Dit is dan wel verrekend in de maan-
delijkse huur.
Het heeft nu gewoon al veel te lang geduurd. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn, wat er met hun 
huizen gebeurt. Versterken, sloop/nieuwbouw of misschien wel helemaal niets! Te veel instanties die te 
veel geld kosten. 
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen voor de tijd die ik kwijt was tijdens een inspec-
tie, moest ik van mijn werk naar huis en moest de persoon van CVW ook naar ons huis zodat ik kon 
tekenen voor akkoord. Thuis gekomen bleek dat het om een bedrag ging van € 28,-. Dat is toch niet 
normaal? Dat ondertekenen heeft alleen al meer gekost!
Ik heb in de versterking gewerkt. Mensen zijn het wachten en wat er allemaal verkeerd gaat zat. 

Met vriendelijke groet,   
R.

RITA 
heeft een mooie overwinning behaald bij 
de arbiter in april 2019. Helaas bleek 
er tijdens de verbouwing nieuwe schade. 
Daardoor zitten Rita en haar vriend 
nog steeds in de verbouwingsellende.

Beste Sandra,

Je vroeg of we nog aanvullingen hebben op ons vorig verhaal uit het tweede zwartboek. Nou, dat  
hebben we zeker.
In april van dit jaar heeft de arbiter de NAM gemaand de schade toe te kennen en uit te keren.
Gelukkig is dat ook gebeurd. Maar we hebben met nieuwe schade te maken. In onze uitbouw zijn door 
de verzakking plavuizen geknapt. Toen de aannemer die verwijderde om het te herstellen, bleek het 
beton daaronder volledig gescheurd en broos. Het is verwijderd en nu liggen de draden van de vloer-
verwarming los. Het is gewoon gevaarlijk. 
Er is inmiddels nieuw beton gestort. Om dit goed te laten drogen staat de verwarming volop aan. We 
maken ons grote zorgen over de energierekening, maar ook dat we kerst niet normaal kunnen vieren.
We zitten al vier maanden in de verbouwing, het schiet niet op. Inmiddels hebben we ook een conflict 
met de TCMG gehad. Inmiddels is dat weer wat beter, maar dit alles doet erg veel met ons. De hinder 
die ik ondervind bij het TCMG bestaat uit het volgende:
1. Afspraken worden niet nageleefd (zou op 6 december brief met uitbetaling krijgen en week later 
wel een brief maar geen uitbetaling; stuwmeerregeling geaccepteerd en afhandeling zou 2 tot 3 weken 
duren maar loopt nu uit tot 8 week, zie brief).
2. Uitbetalingen vertraagd (kan binnen 24 uur op je rekening staan maar bij TCMG geeft zich zelf de 
ruimte om er 2 weken van te maken).
3. Woonbegeleidster af en toe in een spagaat maar dan krijg ik af en toe het gevoel je moet aardig blijven 
want je bent van haar afhankelijk terwijl soms je de zenuwen de baas moet blijven.
4. Prioriteit is maatwerk maar ik krijg het idee dat er wel heel slordig hier mee om gegaan word of de 
kennis is hier niet van aanwezig wat er zich op een adres afspeelt, dus er word maar een advies gegeven.
Ook heb ik last van hypoacousis, ik kan niet tegen geluiden als gevolg van operaties in het verleden. 
Inmiddels betalen we veel zelf. Gelukkig zijn wij daartoe in staat, maar dat kan toch de bedoeling niet 
zijn?
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Alles met elkaar wordt het gewoon te veel. Het moet een keer afgelopen zijn. En de minister moet 
 weten dat het nog lang niet is opgelost in onze provincie. Hopelijk heeft dit zwartboek zin.

Met vriendelijke groet,
Rita van Dijk

Update maart 2020: 
Tijdens de werkzaamheden bleek er ook schade aan het dak. Er kwam meerwerk van zo’n 
€ 6000. Dat moeten we natuurlijk betalen, maar we hebben ook nodig dat de TCMG dat aan ons  
betaalt. We moeten namelijk erfbelasting gaan betalen, want de aangifte komt er weer aan. De belas-
tingdienst wil vast niet wachten op de TCMG. Maar ook de aannemer heeft zijn geld nodig.
Bij de TCMG deden we dus in november 2019 een spoedaanvraag, maar op dat rapport moeten we een 
zienswijze indienen, want daar klopt niets van. We hebben Vergnes gevraagd een second opinion te 
doen en we hebben een beroep gedaan op rechtsbijstand om ons te helpen. Maar dit gaat natuurlijk 
weer maanden duren. Nu maar hopen dat het niet voor de deeltijdcommissie komt. 
Hoe moeten we dit anders doen dan?

S. MAIKOE 
vraagt zich af of ze na sloop van 
haar huurhuis de benodigde 
laapkamer beneden terugkrijgt.

Beste Sandra,
 
Hier komt mijn verhaal. Ik woon in een huurhuis in Ten Boer van woningcorporatie Wierden en Borgen. 
Er zijn 4 rijtjes van 4 woningen. We hebben behalve de problemen met de aardbevingen, ook last van 
vocht, tocht en schimmel. Daar hebben we inmiddels al een advocaat bij betrokken. 
Onze woningen worden gesloopt en opnieuw gebouwd. De communicatie met Wierden en Borgen is erg 
slecht.  
Omdat ik chronisch ziek ben, heb ik nu een aanbouw die vanuit de WMO is bekostigd. Het is helemaal 
niet duidelijk of die extra ruimte er weer komt. Maar ik heb wel echt een slaapkamer beneden nodig. In 
september, drie maanden geleden, zou hier al contact over zijn. We zouden al bespreken over hoe en 
wat, maar dat is nog steeds niet gebeurd.
Ik hoop dat het zwartboek helpt bij het oplossen van al onze problemen.
 
Met vriendelijke groet,
S. Maikoe

 
MW. SIEBE 
heeft veel geïnvesteerd in haar woning. 
Nu moet haar thuis gesloopt worden.

Beste Sandra,
 
N.a.v. het korte gesprekje, welke ik op zaterdag 25 jan. 2020 had met je partij- vertegenwoordigers, heb 
ik navolgend mijn ervaringen rond het aardbevingsgebeuren in dit schrijven neergelegd.   
In 2015 heb ik meerdere schades bij de NAM gemeld, die zijn nog redelijk goed afgehandeld.
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Daarna zijn er 2 inspecties geweest, waarvan de eerste over de risicovolle gebouwdelen (o.a. schoorste-
nen en balkons) ging en de 2e om op te nemen voor de berekening in hoeverre de woning wel of niet 
zou moeten worden versterkt.
De eerste inspectie wees uit dat er stutten onder het balkon nodig waren, maar ik wilde graag kijken of 
er een andere oplossing mogelijk was. CVW heeft me toen als weigeraar neergezet. 
De tweede inspectie leverde op dat het huis moest worden versterkt. Maar men kijkt alleen naar de 
technische kant. De menselijke kant wordt helemaal vergeten. Meerdere keren heb ik geprobeerd mijn 
wensen duidelijk te maken, maar alles is een voldongen feit, je hebt maar te volgen wat er voor jou 
beslist wordt, al is het financieel nog niet eens goed onderbouwd!!
Omdat ik toch verder moet heb ik zelf het traject sloop-/nieuwbouw middels gesprekken met het (niet 
zelf gekozen) architectenbureau in gang gezet. Uitdrukkelijk heb ik wel aan het NCG medegedeeld dat 
ik hiermee het versterkingstraject niet heb afgeblazen. Ik wil tot op het laatste moment de keuze heb-
ben tussen wel/niet sloop-/nieuwbouw of versterking. Zoals het er nu naar uitziet wordt zonder meer 
aangenomen dat je sloop-/nieuwbouw doet.  Ook hier geldt weer, je hebt er weinig over te zeggen en 
wordt er gewoon aangenomen dat je er mee akkoord gaat.
Voor zowel de versterking als sloop-/nieuwbouw zijn waarde taxaties van de woning noodzakelijk. 
Er zijn daarvoor 2 taxaties nodig; een marktwaarde taxatie (voor versterking) en een herbouwwaarde 
taxatie (voor sloop-/nieuwbouw).                                                           
Beide taxaties zijn juli 2018 uitgevoerd. Tot op heden, februari 2020, zijn beide taxatierapporten na 1,5 
jaar (!!!) nog niet door mij ontvangen.  
Bewoner overleggen, keukentafelgesprekken, ze doen alsof je inspraak hebt, maar ze leggen eigenlijk 
gewoon uit wat ze gaan doen. De toon is: ‘Wij weten wat het beste is voor jullie’. Ook kun je niet lokale 
installateurs of kleine aannemers kiezen, terwijl ik toch graag zag dat mensen uit het dorp deze op-
drachten krijgen. Maar nee hoor, de beschikbare aannemers hebben hun eigen clubje mensen.
Is het dan vreemd dat in een huis, waarin je je ziel en veel spaargeld hebt gezet, het gevoel krijgt dat 
het mijn eigen huis niet meer is? Je eigen huis dat gesloopt moet worden wat je niet wil, maar waar je 
wel toe wordt gedwongen? Is het dan vreemd dat je door de ergernissen, zorgen, het aan de kant gezet 
worden en de bijkomende stress ziek word?
Voor mij is het afwachten wat het verder allemaal nog gaat worden. Een ding is wel zeker, mijn vertrou-
wen en geloof in het hele gebeuren is allang weg!
 
Vriendelijke groet, 
Mw. S.J. Siebe                                               
 

SUINE EN MARIA
hebben niet alleen  het stokje overgenomen 
van zijn vader, maar ook de schade en de 
strijd tegen de NAM. Die gaan ze nu aansprakelijk stellen.

Dag Sandra,

Deze boerderij is sinds 1890 in het bezit van onze familie. Het is een karakteristieke boerderij van het 
type kop-hals-romp die in 1890 door mijn voorouders is gerenoveerd. Veel van de oude kenmerken 
zijn bewaard gebleven, de schoorsteenmantel met daarop de pendule, kandelaars en spiegel dateren 
uit die tijd. Maar ook de vensterbanken, blinden en het op linnen gespannen plafond met zijn unieke 
decoratie dateert uit die tijd. Dit is zo mooi en zo bijzonder dit mag gewoon niet gesloopt worden, het 
moet blijven bestaan. In de jaren 80 begon de NAM met de gaswinning locatie Bedum (ongeveer 800 
meter van onze boerderij af) vanaf dat moment kregen we te maken met bodembeweging door aardgas-
winning. Mijn vader vertelde dat de drainagebuizen die normaal altijd boven het water uit kwamen nu 
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op sommige plekken onderwater kwamen te zitten. Dit is een goede indicatie dat je te maken hebt met 
bodemdaling. 
Mijn ouders hebben met ondersteuning van Meent van der Sluis de NAM hierop aangesproken. De 
NAM en de SODM zijn langs geweest en wimpelden alles weg. Het aanspannen van een procedure 
tegen de NAM is er niet van gekomen, het werd afgeraden om tegen zo’n groot orgaan te procederen, 
het gaat veel tijd en geld kosten.
In de loop der jaren begon de boerderij verder te verzakken, de kop begon te kantelen en werden de 
scheuren erger en kwamen er meer scheuren bij. Door het kantelen van de kop van de boerderij wordt 
de hals uit elkaar getrokken. Na de zware beving in Huizinge, alles stond te schudden, kwam de stroom 
van schademeldingen op gang, hierdoor werden we gesterkt om toch de strijd aan te gaan tegen de 
NAM en ze aansprakelijk te stellen voor alle leed wat we doorstaan. In 2014 hebben we wederom 
schade gemeld. 
Ik weet nog als de dag van gisteren dat er een inspecteur met mij om de boerderij liep en zei ‘ik weet 
waarom alles scheef is gezakt, het ligt aan de bodem samenstelling’ ik keek hem aan en vroeg weet je 
dat zeker? ‘Ja’, zei hij. Ik vroeg hem of hij bij mij in dienst wilde komen, als iemand de bodemsamenstel-
ling kan bepalen door er overheen te lopen dat is zo bijzonder…. daar kunnen we goud mee verdienen. 
Helaas hij ging er niet verder op in.
We kregen het ene rapport na het ander. De eerste geboden vergoeding van € 8000 hebben we niet 
geaccepteerd, maar ook de latere vergoeding van € 14000 niet. 
De tijd verstreek en het CVW wilde het dossier sluiten, dit was een foutje daar deze melding onder de 
oude schademelding valt en niet onder CVW. We hebben duidelijk gemaakt niet eerder het dossier te 
willen sluiten nadat de schade is hersteld.
In 2017/2018 kwam de NAM met een afkoopregeling, van € 28.000. Afkopen nee, we willen gewoon dat 
de schade wordt hersteld.
Op eigen initiatief zijn we begonnen met een vooronderzoek. Er is een contra-expertise geweest, heb-
ben we grondonderzoek laten doen en hebben we een herstelberekening laten maken door een gere-
nommeerd architect. Daarnaast hebben we als bewijslast documenten verzameld waarin de NAM zelf 
erkend en onderbouwd dat er bevingen en bodemdaling is ten gevolg van aardgaswinning waardoor er 
schade aan gebouwen kan ontstaan. 
Met aan onze zijde een advocaat zijn we met dit dossier naar de arbiter gegaan. 
Bij de tussenuitspraak van de arbiter werd geheel niet gesproken over de bewijsstukken die we hebben 
ingediend, de eindconclusie was dat er een ‘onafhankelijke’ deskundigen onderzoek moest komen. 
De ‘onafhankelijke’ deskundigen waren benoemd door de arbiter. We waren het niet eens met deze 
benoeming daar de deskundigen een te sterke band hebben met de NAM. We hebben aan de arbiter 
gevraagd een andere deskundige te selecteren. Dit was voor de arbiter onaanvaardbaar, dit bevreemd 
ons daar wij als gewone burger recht op inspraak hebben. Na heel veel correspondentie heen en weer 
is er besloten door de hoofdarbiter een andere arbiter op deze zaak te zetten. Wederom begon in mei 
2020 alles opnieuw en zaten we met de partijen om tafel. Deze arbiter kon het besluit ‘keuze deskun-
dige’ niet terugdraaien maar zag wel een mogelijkheid om uit deze impasse te komen en stelde voor 
naast de deskundige een andere deskundige te zetten waar wij inspraak op hebben. We gingen hier mee 
akkoord. Helaas werd de arbiter door hogerhand terug gefloten en moest in verband met de tijdsdruk 
(de arbiters kregen ontslag op 1 juli 2020) een eindoordeel geven.
Er volgde een einduitspraak. Er werd iets nieuws bedacht. Het pand werd in twee delen gesplitst waar-
door de einduitspraak als volgt luidt.
De schuur: Oorzaak is gaswinning. De NAM moet zonder voorwaarden te stellen € 22.500 excl. BTW 
uitkeren. De exacte hoogte van de schade is niet bekend en zal in een later procedure vastgesteld wor-
den. 
Het voorhuis: Er is geen onderzoek door deskundigen gedaan waardoor de arbiter geen besluit kon 
 nemen. Erg flauw, we wilden er wel aan mee werken. Er is geen besluit genomen door de arbiter het 
enige wat de arbiter kon zeggen is dat de schade misschien wel € 22.500 of veel meer is.
Er zijn tijdens dit proces zoveel fouten gemaakt en aannames gedaan wat ons verbaasd. Als de NAM 
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ons willens en wetens schade berokkend en dit voor eigen winstbejag, verwachten wij een correcte 
behandeling en afhandeling. We hebben nog geen moment gehad dat we dachten we worden gehoord 
en er wordt op een correcte manier gehandeld. 
‘Weet je, we zijn en blijven nuchter en strijdbaar. Maar het is zo verschrikkelijk frustrerend, tijdrovend 
en kostbaar. Je wordt er moedeloos van en je raakt het vertrouwen in de mens en in de staat kwijt. Wie 
staat er uiteindelijk aan onze zijde?’
Dit kan niet zomaar zijn beloop hebben, we gaan via de rechter de NAM aansprakelijk stellen en over-
wegen ook de staat aansprakelijk te stellen.
We hebben in dit stuk een kleine deel van alle kluchten tijdens dit dramastuk beschreven. 

Groet,
Suine en Maria

ECHTPAAR VAN 76 JAAR 
wordt erg boos van het tegenstrijdige: 
dat wat de minister zegt en hoe het werkelijk 
gaat in de provincie Groningen.

Beste Sandra, 
 
We zijn een echtpaar van 76 jaar. We wachten, wachten en wachten.  
We wonen hier nu 53 jaar. De laatste berichten van woningbouwcorporatie Wierden en Borgen zijn dat 
ons huis eind 2020 wordt gesloopt, maar ze beloven zoveel. De verhuisvergoeding is ook veel te laag. 
De minister geeft de schuld aan het CVW, maar hij richt het zelf aan. Er wordt maar wat aan gerotzooid! 
Er wordt tweespalt gezaaid en mensen praten niet meer tegen elkaar. 
Hier worden we heel boos van. Ik ben zo moe, zo ongelooflijk moe van het wachten. Dan zeggen ze 
ook nog dat je terug krijgt wat je hebt. Maar we hebben nu een garage die we niet terug krijgen. Op zijn 
Gronings gezegd: het is klote! 
Alles wordt ons door de strot geduwd, Waar zijn we toch mee bezig? De stress heeft grote invloed op 
onze gezondheid. Fijn dat je ons verhaal wilt delen, Sandra. 
 
Vriendelijke groet, 
Van ons 
 
Update augustus 2020: 
Bij onze huizen schiet het in het geheel niet op. De woningbouwcorporatie heeft ons tekeningen-
gestuurd van de huizen die gebouwd gaan worden, maar daar zijn wij het niet mee eens. 
Huizen zonder bijkeuken, 4 aaneen gebouwd (nu hebben we twee onder een kap). Zo kan ik nog wel 
meer dingen opnoemen die ons niet aanstaan, maar hoe brengen wij dit over aan de heren van de 
 corporatie? Wij hebben in het geheel geen inspraak gehad over de plannen. 
Ook hebben ze geen wisselwoning voor ons, wat wel het geval is bij particuliere woningbezitters.  
Wij hebben het gevoel tweederangsburgers te zijn. Waarom verschil in huurder en eigen bezit? Na  
53 jaar trouwe huurder verwacht je meer medewerking van de verhuurder. Ik kan het verhaal nog veel 
langer maken maar ik heb er geen zin meer in.
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SIMONE 
woont inmiddels in ‘versterkte’ en 
verduurzaamde woning. D
e ellende is nog niet voorbij.

Hallo Sandra,

Hier mijn bijdrage voor jouw zwartboek. Wat is het fijn om nu 14 weken terug te zijn in je ‘versterkte’ 
en verduurzaamde Pilot woning in Opwierde-Zuid. Je zou een prachtige woning krijgen volgens de wo-
ningcorporatie! Inmiddels hebben we vele gebreken, de steenstrips op de gevels scheuren inmiddels of 
vallen eraf. Veel schade aan de inboedel door verhuizen, een benauwd klimaat, leven met stalen balken 
in de trapgangen en zo kunnen we wel doorgaan. De tuin net weer klaar wat ook niet goedkoop is en als 
klap op de vuurpijl moet waarschijnlijk de voortuin weer open i.v.m het aanleggen van een zwaardere 
kabel voor teruglevering van stroom aan het net door de zonnepanelen. En dit alles zonder verhuis-
kostenvergoeding.
Ben benieuwd of meerdere mensen in de Pilot(nul op de meter woningen)ook in de omliggende plaat-
sen hier mee zitten.

Groetjes, Simone Franken

SIMON EN ROELIE 
zitten klem. Ruim vijf jaar na 
melding is er nog geen 
enkele schade hersteld. 
 
Beste Sandra,

Hier een update van ons verhaal uit je vorige Zwartboek. We wachten namelijk nog steeds. Vorig jaar 
noemden we al dat schade en stress bijna ondraaglijk zijn, nu zeggen we dat er feitelijk nog niet veel 
 gebeurd is. We hebben wel hoog bezoek gehad van burgemeester en Kamerleden en worden onze 
 namen genoemd in de Tweede Kamer. Maar we wachten…
Het huis heeft een aantal keren flink geschud, scheuren worden niet kleiner, pannen zijn naar beneden 
gekomen, de deur is weer bijgeschaafd zodat die weer open en dicht kan, nu het slot nog ‘verplaatsen’ 
want dat sluit zo ook niet meer.
Maar half januari 2020, ruim 5 jaar na de schademelding, wachten we nog steeds:
• Op de vervolgzitting en uitspraak van de arbiter (schouw en zitting op 14-2-2019).
• Op rapporten van extra onderzoeken naar fundering en andere metingen.
• Op toestemming om het dak op eigen kosten goed te mogen herstellen en tegelijkertijd te isoleren. 

Het is een Rijksmonument (maar we hebben geen ‘recht’ op subsidie voor zover die ‘misbruikt’ zou 
kunnen worden voor schadeherstel), dus er komt nogal wat bij kijken: bouwhistorisch onderzoek, 
restauratiearchitect, erfgoedcommissie, omgevingsdienst, provincie en RCE. 

• Op de dakdekker die in maart/april 2019 al beloofde een noodreparatie te doen aan m.n. de nok van 
het dak.

• Op de definitieve installatie van de apparatuur voor NCG Pilot-tiltsensoren. Inmiddels is de Pilot-
tiltsensoren niet meer dan dat, weer een doelloze pilot; door het opdoeken van het NAM/TNO-netwerk 
met gebouwsensoren (per 2-12-2019) kan men niet meer voldoen aan de oorspronkelijk belangrijk(st)
e eis, metingen vergelijken die wel eens een ander licht zouden kunnen werpen op veel zettingschade. 
Nu kunnen zettingen immers nog steeds niet direct aan de gaswinning en/of (specifieke) bevingen  
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gekoppeld worden. (TCMG past in dergelijke gevallen nog steeds het Bewijsvermoeden niet goed/ 
volledig toe). We zitten steeds meer klem, ECHT KLEM, nu ruim 5 jaar na onze schademelding van 
begin jan. 2015. Er is nog steeds helemaal niets gerepareerd, geen enkele schade is hersteld. 
Mogen we nog hopen op een rechtvaardige schade- afhandeling met enig perspectief? De arbiterzaken 
lijken nu versneld afgehandeld te worden, reactietermijnen worden verkort, omdat deze instantie per 
april stopt. Waar is de rechtvaardigheid? 
 
Een vriendelijke groet,
Simon Koorn en Roelie Smink
 
PS. Laatste nieuws: ‘t (on)deskundigen rapport is binnen en de vervolgzitting is gepland medio maart.

SIRINA 
uit Veendam woont in een huis met 
meer dan 100 schades. 
Zij slaapt al drie jaar in de hal.

Beste Sandra,

Hier volgt onze strijd. 
Wij vallen onder de bekende ‘oude schade gevallen’. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat mijn stief vader 
en ik in Zuidwending kwamen te wonen. Daarvan strijden we inmiddels al 6 jaar voor ons recht. In 
december 2010 hebben we de boerderij gekocht. We zouden die moderniseren; gaskachels vervangen, 
nieuwe keuken, nieuwe badkamer, en noem maar op. Tijdens het renoveren kregen we de zware beving 
van Huizinge (2012) waardoor er ook hier schade kwam aan het pand. Helaas bleef het niet bij 1 beving, 
maar ook niet bij 1 schade.
Rechtsgelijkheid is hier ver te zoeken in Groningen. We hebben voorheen al 24 schades gemeld bij de 
NAM, onze ‘oude’ schades.
Er is voor onze schades namens de NAM een bod gedaan voor €4850 waar wij het uiteraard niet mee 
eens waren. Uiteindelijk heeft de Arbiter uitspraak gedaan in december 2019 dat de omgekeerde 
bewijslast geldt in Veendam. Vervolgens sluit hij het rapport af dat de NAM aansprakelijk is voor 10% 
voor al mijn geleden schade wat bij de NAM is gemeld. Wij praten hier over schades totaal €104.000!
In september is er een onderzoek aan de boerderij geweest, grondboringen en constructie, daar is uit 
gebleken dat herstel niet overal definitief is.
Het pand zal altijd blijven zakken en scheuren. Graven rondom de fundering (voor eventuele verster-
king) kan leiden tot het bezwijken van de grond onder de fundering. In dat geval resteert sloop en 
herbouw.
De rest van de schades, ontelbaar veel (inmiddels gestopt met het tellen) zijn ingediend bij de TCMG, 
wat op dit moment nog loopt. Omdat we het natuurlijk niet eens zijn met de uitspraak van de Arbiter, 
lopen de schademeldingen bij de TCMG ook nog ernstige vertraging op.
Nu, in maart 2020, zit ik met meer dan 100 schades. Veel verzakkingen, scheuren, en noem maar op, 
elke vierkante meter hier in het pand is of verzakt, of gescheurd.
Zelfs de nieuwe betonnen vloeren (2011) beginnen te scheuren. Daarin ligt mijn vloerverwarming die 
nu op spanning komt. De vraag is..... hoe lang gaat dit nog goed?
Geestelijk maakt het je kapot, het breekt je, elke dag weer word je geconfronteerd met het feit dat je 
huis, en je toekomst kapot gaat.
Het huis had inmiddels af kunnen zijn, gerenoveerd en gemoderniseerd. Maar tot op heden zit ik in nog 
steeds in een bouwval.
Doordat wij noodgedwongen moesten stoppen met renoveren (anders zouden wij de schades wegwer-
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ken, dan is er geen recht op schademelding) woon ik dus in een onafgewerkt huis.
Een fatsoenlijke badkamer ontbreekt evenals mijn slaapkamer. Ik slaap al drie jaar in de hal van 1.40 
breed.
Mijn stiefvader is geestelijk en lichamelijk gebroken. Hij probeert er het beste van te maken, maar dat is 
in deze situatie heel moeilijk. Hij is bouwkundig onderlegd. Het irriteert en frustreert enorm dat hij zelf 
niets aan zijn woning kan doen.
We weten nog steeds niet waar wij aan toe zijn; zoveel betrokken instanties; maar er gebeurt dus  
helemaal niks, en dat al jaren... het word gerekt, en gerekt...

Vriendelijke groet,
Sirina Scheppers

S.
‘Je leven staat een beetje stil, 
want je investeert nu niet in je huis.’

Beste Sandra,

In Ten Post kwamen jullie voorbij om verhalen te halen voor het zwartboek. Natuurlijk willen we mee-
doen aan het laten horen van een tegengeluid. Het is nog lang niet opgelost in Groningen.
Bij ons zijn scheuren in de woonkamer en buitenom eerder al wel verholpen.
We hebben inmiddels wel weer nieuwe schade, maar dat hebben we nog niet gemeld. Je komt ergens 
achteraan op een lijst. Eigenlijk wacht je ongemerkt op nog meer schade, zodat we het in een keer kun-
nen melden. We hebben geen zin om continu in het proces te zitten.
We kunnen natuurlijk ook die vergoeding te accepteren, maar we weten niet precies wat de voorwaar-
den zijn. En we hebben ook niet zoveel zin om ons daarin te verdiepen.
In 2018 is ons huis helemaal gecheckt. De constructie van het dak, de fundering, douche, plafond…. er 
is een 3d-scan gemaakt. Dit om te bepalen of ons huis een hoog risico, iets verhoogd risico of normaal 
risico heeft. In 2019 kregen we een brief waarin stond dat er ons huis in de midden categorie valt. Er is 
geen spoed, maar als we het rapport niet krijgen of opvragen, is de uitslag niet geldig. Een rare manier 
van doen, maar ik wil er niet wakker van liggen.
Dit jaar blijkt dat alles toch versterkt moet worden. Er is een groter plan nodig, want nu krijgt de een 
meer en de ander minder. Daar krijg je scheve gezichten van en speelt de samenleving uit elkaar.
Al dat onderzoek en die vertraging is weggegooid geld. Ons hele dorp had al lang klaar kunnen zijn.
Je leven staat een beetje stil. Want we investeren nu niets in het huis. Je hebt te maken met waarde-
daling, je vraagt je af wat de kosten zullen zijn... En mag je eigenlijk je huis wel verkopen?
Dit alles doet veel met ons, ook al hebben we besloten er niet wakker van te liggen. Ik kan me goed 
voorstellen dat mensen hier ziek van worden.

Groetjes,  
S. 
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TEA 
maakt zich zorgen over de schade 
in het ziel en het hart van mensen.

Beste Sandra,

Mijn bijdrage voor jouw zwartboek gaat vooral over de mensen. 
Mijn schade is namelijk wel hersteld, maar toch heb ik nog last van alles.
Er moet niet alleen naar de schade aan huizen gekeken worden, maar ook naar de psychische schade 
die veel mensen inmiddels hebben. Scheuren krijg je niet alleen in muren, maar ook in de ziel en 
het hart van mensen. bMooi dat de gaskraan nu dicht gaat, daar ben ik echt blij mee. Maar na 60 jaar 
gaswinning is het kwaad al geschied. En zoveel vragen we toch niet? We willen gewoon goed behandeld 
worden. Het is toch logisch dat mensen er bij betrokken worden als er iets met de huizen moet 
gebeuren?
Er wordt veel onder tafel geschoffeld. Er wordt al jaren over van alles gediscussieerd, maar er wordt te 
weinig ondernomen. Afspraken worden niet nagekomen. Niet iedereen kan een advocaat betalen.
Het enige dat we willen is duidelijkheid.
 
Met vriendelijke groet,
Tea Stolte

MW. V. 
woont al 46 jaar in haar huidige huurwoning. 
Woning gaat gesloopt worden, 
ze weet niet waar ze aan toe is.

Dag Sandra,

Wat fijn dat jullie langskwamen om naar ons te luisteren.
Mijn man en ik wonen hier al 46 jaar. We wonen hier heel mooi en we willen hier niet weg.
Nu gaat ons huis plat.
We weten helemaal niet waar we aan toe zijn. Er worden wel informatieavonden georganiseerd, maar 
daar kunnen wij niet heen. Ik kan mijn man toch niet alleen thuis laten.
Waarom komen ze van woningstichting de Delthe niet langs bij de mensen? Dan krijgt toch iedereen de 
informatie die nodig is? Het is erg ingrijpend als je huis wordt gesloopt.
Deze onzekerheid is vervelend, want wij hebben er echt niet om gevraagd.

Met vriendelijk groet,
Mw. V.
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TINEKE 
is sinds de beving van Huizinge bezig om 
schade verhaald te krijgen. Inmiddels is ze 
door haar spaargeld heen en ziek van 
de manier waarop er met Groningers wordt 
omgegaan. Ze zet zich inmiddels in voor 
andere gedupeerden.

Beste Sandra,

Hierbij mijn verhaal.
Eind 2012 kwam de eerste expert over de vloer in verband met 2 scheuren. Eén scheur werd erkend als 
aardbevingsschade, de tweede niet.
Dat was het begin van een hoop gedoe over de oorzaak. Experts van CVW, contra-experts, het Water-
schap, de Commissie Bodemdaling en de NCG hebben er vijf jaar over gedaan om tot een uitgebreider 
onderzoek te besluiten. Men sprak elkaar tegen en in rapporten stonden weer andere uitkomsten.
Uiteindelijk heb ik gekozen om naar de arbiter te gaan en toen kwamen er ook twee mensen van het 
CVW. Zij gingen eerst staan smoezen buiten met de arbiter. Normaal komt degene die het rapport heeft 
gemaakt om met de arbiter te overleggen, maar die was volgens mij ontslagen omdat hij had gezegd dat 
het wel aardbevingsschade was. Afijn, de (onafhankelijke) heren van het CVW kwamen de keuken in 
en stellen zich niet eens voor. Er werd overlegd dat er eigenlijk een sondering moest komen, want de 
arbiter kon het zo niet beslissen.
Er zijn eind mei begin juni 2017 3 dagen lang metingen gedaan. In en om het huis en in de grond. 
In augustus heb ik het bedrijf gebeld of mijn rapport al klaar was en kreeg te horen dat dit naar de TCBB 
is gestuurd. Eind september maar eens naar de TCBB gebeld en kreeg te horen dat ze hierover eerst met 
de NAM aan het overleggen waren! Hoezo onafhankelijk.
Begin oktober kreeg ik dan eindelijk het rapport en dit was een voorlopig advies…
Het sloeg helemaal nergens op allemaal verkeerde data en alleen maar aannames.
Ik heb eerst 3 dagen lopen vloeken en tieren en heb toen een rapport gemaakt waarop ik al hun fouten 
heb rechtgezet. Ik kon nl met foto’s en data bewijzen hoe fout zij zaten.
Ik moest mijn antwoord op hun voorlopig advies binnen 3 weken opsturen en dat heb ik op 1 november 
gedaan. En maar wachten en doodziek van de stress. Het was een rotwinter.
Toen heb ik mij aangesloten bij het hongerstakingskamp in Appingedam op 12 maart 2018.
Via burgemeester Hiemstra kreeg ik een mediair en vervolgens zou ik hulp krijgen van het Vangnet 
voor Bijzondere Situaties. Ik had hun hulp nodig om het definitieve rapport van de TCBB te 
krijgen. Ik hoopte op een beetje begrip, maar niets was minder waar. Hulp konden ze niet bieden. Ik 
moest maar denken dat als die nieuwe windmolens er kwamen, dat ik daar een vergoeding voor kon 
krijgen……..? Ik heb haar met open mond aangekeken en werd toen zo kwaad en vroeg haar wat dat met 
de schade aan mijn huis te maken had. Geen antwoord.
In mei 2018 kreeg ik eindelijk het rapport van de TCBB, conclusie de schade aan mijn huis kwam niet 
door de aardbevingen. In september besloot ik zelf een onafhankelijk bouwexpert in te schakelen en 
dan daarna een advocaat te zoeken. 
Het is toch verschrikkelijk dat je je recht voor de helsdeuren moet halen.
Ondertussen ben ik lichamelijk een wrak en kan heel weinig doen. Gelukkig is mijn hoofd nog goed.
Waar mijn verhaal op neer komt is de hufterige manier waarop men met ons omgaat en de leugens die 
we moeten slikken. Ja Nederland is een fijn land, niet dus.
Ik werk sindsdien 2 middagen bij Ons Laand ons Lu, waar wij gedupeerden opvangen en verder probe-
ren te helpen.
De afgelopen jaren heb ik zelf schade laten herstellen. Het stucwerk opnieuw laten stucen, de hemel-
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waterafvoer aangepast en nieuwe afvoer gemaakt en ook mijn veranda opnieuw laten bouwen.  
Daardoor ben ik door mijn spaargeld heen en kan niets meer aan mijn huis doen.
Inmiddels loop ik bij een psycholoog. 
In februari 2020 heb ik me aangemeld bij de TCMG.

Met vriendelijke groet,
Tineke de Vlas-Klip

Update augustus 2020:
Afgelopen februari, 2020, heb ik mij aangemeld bij de TCMG na een pauze van 2 a 3 Jaar. Ik was zo moe 
van het vechten en heb toen een pauze ingelast. In maart kreeg ik te horen dat ik Non Hodgkin heb 
(niet behandelbaar). Hierover heb ik de TCMG ingelicht en kreeg voorrang op de lijst. In april kwam er 
een expert en in mei had ik al een advies.
‘Geweldig’ denk je dan, maar de oude en belangrijkste schade mocht niet worden bekeken door deze 
man.
Ik heb toen een zienswijze opgestuurd waarin ik hun bedankte voor het rapport en aangegeven dat ik al 
jaren op een antwoord wacht over de oorzaak van het scheefzakken van mijn huis.
En nu wacht ik maar weer.

 
MW. VEENDORP 
heeft inmiddels een versterkte woning. 
Zij moet wachten op 
haar verhuiskostenvergoeding.

Beste Sandra,

Vier jaar geleden kreeg ik mijn woning toegewezen van Marenland. Er is nooit gesproken over dat er 
misschien sprake van sloop zou zijn.
Van die woning heb ik mijn thuis gemaakt. Echt dingen gedaan die ik mooi vond. Het is er gezellig. Ik 
heb ook een fietsenschuur. 
Ik vind het zo naar dat ik dat allemaal achter moet laten en opnieuw moet beginnen!
In de nieuwe woning wil ik de keuken graag een beetje anders, maar dan moet ik ruim 440 euro extra 
betalen.
Wanneer ik de vloerbedekking en raambekleding niet bij dezelfde winkel bestel, kost de vloer 20% 
procent extra. Maar het is toch mijn huis? Ik mag toch zelf bepalen hoe en met wat ik mijn huis in wil 
richten? Zij bepalen toch niet waar ik mijn spullen koop?
En dan nog de tuin en de trap. Maar ook mijn pannen en oven moet ik vervangen. Dit kan gewoon niet!

Vriendelijke groet,
Mevrouw Veendorp
Update februari 2020: 
Ik de sleutel heb van mijn nieuwe huis gekregen op 12 februari. De huurovereenkomst was fout en 
moest worden aangepast. 
Die heb ik nog steeds niet binnen, maar ik kreeg wel een email met dreigende taal: ‘Als ik de over-
eenkomst niet zou tekenen, zou ik ook mijn verhuisvergoeding niet krijgen.’ Maar hoe kan ik een 
overeenkomst tekenen die ik nog niet heb. Ik heb de sleutel nu drie weken, maar nog geen verhuis-
vergoeding.
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Update augustus 2020:
Je vroeg een update, maar eigenlijk ben ik er te moe voor. Op bijgevoegde foto’s van de tuin zie je een 
kleine greep uit de ellende die ik zelf moet oplossen en wat geld kost. Er is nog wel veel meer te vertel-
len, maar het is me allemaal te veel. Want komt alle ellende boven. Toch nog een mail: Kosten die ik 
extra heb gemaakt zijn en dingen die ik nu kwijt ben: 
1. Onkosten gereedschap voor schilderen. 
2. Kasten die ik moet aanschaffen, wegens niet mee kunnen nemen van oude.
3. Oven weg moeten doen, wegens van gas af.
4. Vaatwasser weg moeten doen omdat het niet terug te plaatsen was.
5. Afzuigkap. Weg moeten doen, paste ook niet.
6. Betegeling tuin, krijg ik niet terug, had ik wel.
7. Schuur. Was niet mee te nemen. Krijg het niet terug.
8. Aanrecht kosten niet terug. Mag het meenemen/er uithalen bij het verlaten van de woning. MITS IN 
OVERLEG MET OPZICHTER. (Dacht het niet.)
9. Gordijnen boven (verduistering), kon niet van budget.
10. Kpn. Daar is 150 euro voor betaald.
11. De trap. Rampzalig, kon zo worden gelakt. De schilders die hier zijn geweest zeggen zelf ‘Dit ziet er 
niet uit’. 
Ik moet dus alles nieuw aanschaffen, ik moet dus in dit geval een lening gaan afsluiten van ruim 10.000 
euro om dat wat ik noodgedwongen heb weg moeten doen. Hier over wordt een antwoord gegeven dat 
ik het allemaal heb geweten. NIET WAAR. Gesprek bij Marenland heeft plaats gevonden met een vloer 
plattegrond. Hoe maak je mensen kapot, die niet om deze gedwongen verhuizing hebben gevraagd? En 
het woongenot wordt ontnomen? 

J.V. 
hoopt de naast de  € 7032  van de NAM 
ook de rest van de  € 26419 via de regeling van 
Wiebes en Paas terug te kunnen krijgen

Beste Sandra,

Graag werk ik mee aan uw zwartboek. Bij ons in Froombosch zeggen veel mensen niets omdat ze geen 
zin hebben in gedoe, maar ik doe graag mee.
Mijn vrouw en ik wonen sinds 1975 in een mooi huis dat gebouwd is in 1939. Een prima huis.
Inmiddels is er zoveel ellende, dat we er ziek van worden. Hartkloppingen, hoge bloeddruk en hoofd-
pijn zijn zo maar wat klachten waar we last van hebben.
Ons huis heeft schade, dat is in 2016 ontstaan. Buitenom 23 scheuren, maar binnen is de schade groter. 
Onze vloer is verzakt. Het CVW heeft gezegd dat een deel daarvan door de aardbevingen komt, een deel 
ook niet.
Totaal hebben we 26419 euro betaald waarvan de NAM slechts 7032 euro heeft vergoed.  Aan de hand 
van mijn bankafschriften heb ik exact genoteerd aan wie en hoeveel geld ik heb betaald.
Ik heb zoveel betaald, omdat de aannemer aangetekende dreigbrieven stuurde. Hij dreigde met een 
incassobureau.
Doordat er heel veel communicatiefouten werden gemaakt tussen het CVW, taxateur, aannemer en 
contra-expert zijn wij de dupe geworden.
Ik reken nog steeds op een ruimhartige vergoeding en wil via de site van de provincie proberen in 
aanmerking te komen voor de regeling van Paas en Wiebes.
Geheel buiten mijn schuld ben ik in deze situatie terecht gekomen.
 
Met vriendelijke groeten, J.V.
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Update augustus 2020:
Op 25 augustus a.s. komen er een paar mensen langs van de Provincie Groningen bij ons thuis om de 
gerepareerde schade te bekijken en om na te gaan of er voldoende van de rekeningen is vergoed. De 
schade was nogal complex.
Dit betreft de regeling van meerkosten oude bevingsschade. Ik kan de schade nu niet meer verhalen op 
de aannemer omdat hij failliet is. Maar een feit is dat, als er geen gaswinning had plaats gevonden, ik 
deze kosten beslist niet had gehad.
Officieel zou ik niet onder de regeling vallen omdat dit net buiten de daarvoor gestelde periode valt.
Ze zouden al eerder langs komen maar dit is weer vertraagd door de coronacrisis.
We hebben nog steeds goede hoop.

Update september 2020:
Inmiddels hebben we vanuit de provincie ook € 1900 ontvangen. In totaal dus een derde van het totale 
bedrag van de meerkosten.
We zijn er inmiddels ziek van. Beiden kampen we met een hoge bloeddruk en ik weet bijna wel zeker 
dat dat door deze ellende komt.

W. STRATINGH 
is bijna 80 en wil bijna opgeven. 
Zo is hij nooit geweest, 
maar hij is inmiddels zo gemaakt.

Beste Sandra, 

Ik ben bijna 80 jaar oud en ik woon in een twee-onder-een-kap woning in Ten Post. We wonen hier 
met velen in dezelfde buurt en toch wordt iedereen in verschillende groepen geïnformeerd. Verdeel en 
heers! CVW was eerst van de NAM, maar de mensen die daar werkten, werken nu voor de NCG. Hoe 
kunnen die ineens onafhankelijk geworden zijn?
We wonen hier al 5 jaar in een onveilig huis. In 2015 is er een inspectie gedaan, twee maanden geleden 
kwam er een, bijzonder slecht, rapport. Dit huis wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. De voorberei-
dingen zijn inmiddels begonnen. In februari a.s. komt iemand de inboedel opnieuw inventariseren. De 
bouwer is er al, de constructie moet nog goedgekeurd worden. Er zijn netten geplaatst om bijzondere 
vogels te weren, maar de uitvoering hiervan is bijzonder slecht gedaan. 
In augustus of september 2020 gaan de huizen dan waarschijnlijk gesloopt worden. 
We zullen dan naar een wisselwoning moeten. Daar zie ik erg tegen op. 
De woning moet ook nodig geschilderd worden, maar dat heeft toch geen zin meer.
Als er weer uitstel wordt gedaan dan redden ze zich er maar ook mee, ik doe er niets meer aan! De tuin 
ook niet, het heeft geen zin die te onderhouden. Ik heb net nieuwe kozijnen voor €10,000. Dat is toch 
weggegooid geld?
Zo ben ik nooit geweest, maar zo word je gemaakt. Het is echt triest.
Mijn conclusie is dat CVW en NCG meer voor hun zelf zorgen dan de mensen die in een onveilig huis 
wonen.
Ik hoop dat op korte termijn beslissingen worden genomen, anders blijf ik liever mijn ‘onveilig huis’ 
wonen.

Met vriendelijke groet,
W. Stratingh



117

ZWARTBOEK

W. 
is altijd gelukkig geweest in Appingedam. 
Door de verdeel- en heerstactiek verandert 
de sfeer in de buurt. 
Spanningen zijn voelbaar.

Beste Sandra,

Ik woon al 30 jaar in deze wijk in Appingedam. Ik heb het huis gekocht. Ik ben hier altijd gelukkig ge-
weest. Maar sinds de bevingen er zijn, wordt het er niet leuker op. Ons rijtje huizen moet worden 
gesloopt en wordt opnieuw gebouwd. Met de NCG zijn we steeds in overleg. Alles moet overlegd wor-
den en wordt dan steeds veranderd. Hoe moet het huis er uit zien? Hoe wordt er voor gezorgd dat je te-
rug krijgt wat je hebt. Alles wat je iets anders zou willen op de bouwtekening, kost extra geld. Wanneer 
je een stopcontact niet links maar in het midden van de muur wilt, kost dat 80 euro. Bah! We worden 
gewoon gepest.
Uiteindelijk, na veel soebatten, zijn we akkoord gegaan. Omdat we moe zijn. Maar niet iedereen wil ak-
koord gaan. Dat zorgt voor spanningen in de buurt. Je merkt dat de sfeer anders is dan voorheen.
Ik voel me zo machteloos. Hier kunnen we niets aan doen.

Met vriendelijke groet, W.

W.H.
doet mee aan ‘HEFT IN EIGEN HAND’.

Geachte mevrouw Beckerman, beste Sandra, 
 
We benaderen u omdat we momenteel met onze handen in het haar zitten. 
Sinds het najaar van 2017 zijn we actief gestart met het project ‘heft in eigen hand / eigen initiatief’. 
We zijn heel blij dat we destijds in aanmerking kwamen voor dit project, met name omdat de gezond-
heid van mijn ouders te wensen overlaat. 
Deelname aan dit project, betekende voor ons dat het proces snel zou verlopen, helderheid over de 
toekomst i.v.m. onze onveilige woning en een oplossing daarvoor. 
 We hebben heel erg ons best gedaan (wat binnen onze macht ligt) om dit traject zo goed en zo snel 
mogelijk te laten verlopen ondanks de beperkte mankracht van de specialisten. 
We waren erg teleurgesteld toen onze minister Wiebes, het project tijdelijk heeft stilgelegd. Gelukkig is 
dit na een half jaar weer opgepakt. 
Na vele onderzoeken, overleggen, rapportages, telefoontjes etc. etc. is het gelukt om alles compleet te 
krijgen. 
Op verzoek van onze coördinator bij NCG, hebben wij ervoor gezorgd dat de totale budgetaanvraag 
begin december 2019 klaar zou liggen voor goedkeuring bij het CVW.
De verwachting werd geschept, dat we in december ook de goedkeuring van het budget zouden krijgen. 
Het einde was in zicht. 
Helaas hebben wij inmiddels een mail ontvangen van onze coördinator dat alles wederom stil ligt. 
Tijdens ons laatste gesprek met de coördinator kwam zelfs naar voren, dat onze woning (1 van de 8 in 
hetzelfde project) geen prioriteit heeft omdat er in totaal 28.000 woningen zijn. 
Deze informatie komt bij het NCG vandaan. Dit zou zijn besproken tijdens vergaderingen met de gehele 
afdeling. 
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Wij zijn momenteel erg onzeker over de verdere gang van zaken en zijn het vertrouwen kwijt. 
Het kan toch niet zo zijn, dat het wederom stagneert door overheidsfalen (interne processen die niet op 
orde zijn)? 
 
Hartelijke groeten, 
Fam. W. H

Update augustus 2020:
Wij hebben een paar weken geleden goedkeuring gekregen over de budgetaanvraag. Inmiddels zijn 
zelfs de vergunningen voor sloop en nieuwbouw aangevraagd.
Het is te hopen dat we nu eindelijk kunnen doorpakken en niet meer te maken krijgen met de ‘Haagse 
regeltjes’.

WILMA 
woont in een onbewoonbaar huis. 
Ze heeft al veel geïnvesteerd in herstel, 
maar de vergoeding laat op zich wachten.

Beste Sandra,

Momenteel zit ik in een onbewoonbaar huis. De aannemer is eindelijk begonnen aan het herstel van de 
schade die onder de oude schaderegeling viel. Ik moest zelf 14000 euro bij leggen en dan ook nog zelf 
het slopen en de afwerking doen, maar goed daar had ik me inmiddels bij neergelegd omdat ik het zat 
was en i.v.m. mijn PTSS het beter was niet meer te vechten. Ten tijde van het herstel werd er opnieuw 
grote schade aangetroffen. Nu in de vloer. Aannemer gaf aan geen nieuwe muren op deze vloer te wil-
len plaatsen. TCMG ingeschakeld. Prioriteringsverzoek ingediend. Nu wacht ik op de uitslag. Heb de 
hypotheek al verhoogd i.v.m. oude schades en dat kan niet weer. Hoop echt op een goede uitkomst. 
Ik heb met behulp van Stut en Steun een zienswijze ingediend en besloten dat de aannemer toch maar 
start met het herstel, ondanks dat ik de uitslag nog niet heb. Op de uitslag van de zienswijze wachten 
duurt weer een paar week. En dat met de feestdagen voor de deur en het risico dat de aannemer naar 
een andere klus zou gaan. Ik heb de gok maar genomen. Ook voor mijn eigen gezondheid. Ik woon al 
een hele poos elders en mijn hond woont nu bij de fokker, maar kon geen voorschot krijgen. Ik moet nu 
wachten op de uitslag van de zienswijze. Als die blijft zoals hij is krijg ik die vergoeding waarschijnlijk 
niet eens. 
Ik leg alle werkzaamheden goed vast op foto’s. We gaan het zien of de muren ook nog gebouwd kunnen 
worden op de nieuwe vloer van het geld van de TCMG of van een nieuwe verhoogde hypotheek. Ik hou 
je op de hoogte. 
Ik vind het echt bewonderenswaardig hoe jij en je SP collega’s voor ons vechten. Zet hem op. 

Met vriendelijke groet, 
Wilma Postma
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DHR. WERKMAN 
woont sinds zijn trouwen, 55 jaar geleden, 
met zijn vrouw in deze huurwoning. 
Beiden zijn 80 jaar. Nu moet hun huis gesloopt 
worden. Ze weten nog van niets.

Dag Sandra,

Wij hebben gehoord van woningstichting De Delthe dat onze woning plat moet omdat deze niet veilig 
is. We weten ook niet of we op dezelfde plek terug komen. We wonen hier al 55 jaar. We kwamen hier 
toen we trouwden. Nu zijn we beiden 80 jaar. We voelen ons wel veilig in dit huis.
Het is vreselijk om niet te weten wat er wanneer gaat gebeuren. We moeten dan ook naar een 
wisselwoning.
Wel fijn is dat we misschien een levensloopbestendige woning terug krijgen.
De onzekerheid is niet fijn. Ik hoop dat er snel meer duidelijk wordt.
De huurverhoging is ook gewoon doorgegaan.

Met vriendelijke groet,
Dhr. Werkman

YVONNE EN DICK 
maken zich druk om het verkeerd 
uitgeven van geld, het HRA-model en de 
vriendjespolitiek. 
Daar worden mensen ziek van!

Beste Sandra,

Mensen moeten weten wat hier in Ten Post gebeurt. Wij zijn al 6-7 jaar bezig met de gaswinningsel-
lende, maar anderen denken dat het hartstikke goed gaat hier.
Alles wat hier gebeurt is vriendjespolitiek. Ze helpen allemaal elkaar. Bij een keukentafelgesprek doen 
ze alsof je inspraak hebt, maar je kunt kiezen uit wat zij bedacht hebben.
Lokale ondernemers worden niet betrokken bij het herstellen van de schade, daar worden alleen de 
grote ondernemers voor benaderd.
Ons huis is geïnspecteerd, maar we hebben nog steeds geen rapport. Het is allemaal erg bureaucratisch. 
Neem nou dat HRA-model, er wordt met cijfers gespeeld en zo weten we niet wanneer jouw huis wel of 
geen verhoogd risico heeft.
De schade in onze schuur is enorm, maar uit het model blijkt niet dat er een verhoogd risico is. Maar als 
er een flinke beving komt, weet je toch niet of het veilig is?
Wat er hier gebeurt gaat niet goed. Veel gaat mis, vooral de communicatie.
En wat te denken van het vele geld dat naar commissies, inspecties, organisaties en zo gaat. Al dat geld 
had ook in het herstel van huizen gestoken kunnen worden. Zoals het nu gaat, wordt er enorm veel geld 
verspild.
We hebben gehoord dat er zelfs inspecteurs niet verder willen met het werk, omdat het hen te veel 
wordt. Ook inspecteurs kampen met psychische klachten om wat de gedupeerden in Groningen wordt 
aangedaan.
Het is vreselijk om het vertrouwen kwijt te zijn. Dat knaagt aan je en is niet gezond.

Met vriendelijke groet, Yvonne en Dick 
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A. 
vertelt opnieuw haar verhaal, twee jaar later, 
voor de derde keer. De ellende duurt maar voort. 
In dit dossier is ± € 350.000 uitgegeven, 
waarvan ze zelf € 66.000 hebben betaald en 
nog steeds € 0.00 hebben teruggekregen. 
Om maar te zwijgen over wat het allemaal voor hen betekent...
 
Update november 2018:  
We hebben een rechtszaak aangespannen tegen de NAM met het verzoek een deskundige aan te wijzen 
die onze schade, voor de derde keer, in kaart brengt en er een kostenplaatje aan hangt. Eerder vertelde 
ik u onze situatie.  
Na lang wachten kwamen er op woensdag 26 september 10 mensen. We zaten om de grote tafel in de 
keuken, en al gauw bleek in de gesprekken de tweestrijd. De rechter heeft beslist dat de deskundige 
volgens TNO rapport een onderzoek moet doen. De deskundige schrok daar van want dat is heel veel 
werk Vervolgens gaf hij te kennen het vonnis nog niet helemaal te hebben doorgenomen. We stonden 
perplex. Er werd een nieuwe datum geprikt (28 november) en allen gingen onverrichte zaken weer naar 
huis. Weer uitstel, weer getreiter. Aan alles was te merken dat de deskundige niet onafhankelijk is. Aan 
alles was te merken dat de deskundige ons dossier niet aankan. Het is te omvangrijk en hij is afhanke-
lijk van derden die hij moet inschakelen en dan vervolgens zijn conclusie moet trekken. Eerder hadden 
we dat ook tegen de rechter gezegd, maar die luisterde niet naar ons. Inmiddels hebben we aan onze 
advocaat aangegeven dat we dit niet accepteren. We weten nu al dat het opnieuw fout gaat lopen op 28 
november. Naar dit soort mensen gaat veel geld, dat dan niet komt bij de gedupeerden. Het is één groot 
spel over de ruggen van de gedupeerden. Ook advocaten en contra-experts doen vrolijk mee. Het zou 
mooi zijn als er een fonds komt, waar dat de gedupeerden alle kosten kunnen declareren en de kosten 
van al die dure mensen en onderzoekers met hun rapporten, die zomaar € 150 tot € 200 euro of nog 
meer per uur vragen komen te vervallen. Het is de omgekeerde wereld. Bedankt voor het lezen.
 
Met vriendelijke groet, 
A. 
 
Update september 2020: 
In mei 2019 is er een gegrond Acuut Onveilige Situatie. De schade word veiliggesteld. Alle dagen moet je 
er tegenaan kijken, hoe dikke balken, een deuringang, het aangezicht van de panden verstoren. 
De provincie heeft geprobeerd een integraal overleg samen te stellen, waar de NAM, Gemeente, Mo-
numentenzorg, TCMG, Provincie, waar in totaal 16 mensen aanwezig zouden zijn. De meeste waren 
juristen of een rechterhand van Commissaris van de Koning en gedeputeerde.  
Op 17 maart 2020 zou dit plaatsvinden, maar 16 maart kwamen de coronamaatregelingen, alles werd 
afgeketst tot nader order. Er werd niets meer gedaan. Na 2 maanden heb ik aan de bel getrokken, ze 
zouden proberen met video-overleg iets te doen. Weer een aantal weken verder. Toen opeens een tele-
foontje van de Provincie, het ging niet meer door, de NAM had aangegeven niets te willen zeggen in het 
integraal overleg en er was maar 1 advies, verder te gaan met de Rechtszaak. Dus ook ons dossier is niet 
afgewerkt door de NAM.  
Letterlijk zei de Provincie: ‘Alle instanties maken ruzie over de ruggen van de gedupeerden. Niemand 
wil betalen.’ Precies wat ik in november 2018 al zei.    
Intussen was de TCMG met twee deskundigen 2.5 volle dagen bij ons geweest om de schade op te 
 nemen. Het rapport ontvingen we precies een half jaar later. Een rapport van 1786 pagina’s, waarvan 
1500 pagina’s met een schadefoto erop. De rest een klein stukje historie, inhoudsopgave, een plat-
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tegrond tekening (heb ik zelf naar TCMG toegestuurd) en een omschrijving van de schade. Bijv. een 
scheur van 1 mtr. In de scheur uitkrabben en met epoxy bewerken en een bedrag eraan gekoppeld voor 
vergoeding. Steeds dezelfde omschrijving. Alles gebaseerd op cosmetisch herstel. Ook de advocaat 
heeft gezegd aan TCMG dat het een inhoudsloos rapport is en dat het binnen een maand klaar kon zijn.  
De deskundigen van TCMG hadden andere rapporten over fundering en constructie en van een geoloog 
mee moeten nemen in hun beoordeling. Maar ze hebben er niets mee gedaan.  
Ook hebben ze te weinig rekening gehouden met een monument of bijv. dat je iets moet ontruimen 
etc. Wij kunnen reageren op het rapport, maar dat is niet te doen. Opnieuw moet je als gedupeerde in 
verzet, kosten maken etc. TCMG ontzorgt niets. De advocaat heeft hen dit ook duidelijk aangegeven. 
Het hele rapport is dus niets waard. Na overleg wil TCMG een aanvullend onderzoek van de fundering. 
Maar dat onderzoek is al gedaan door Fugro. Dus gaan we weer in verzet. We kunnen het niet meer aan, 
al die deskundigen over de vloer die iets van de schade moeten vinden. 
Voorstel van TCMG, inmiddels IMG, om twee deskundigen in te zetten. Maar we mogen geen inspraak 
in wie komt kijken naar de fundering. 
Je ziet hoe er getraineerd wordt. De e-mails die we ontvingen van deze deskundigen geven al aan dat ze 
alleen uit zijn op hun eigen portemonnee. Er dat is steeds zo. Echt waar, het geld word uitgegeven aan 
de verkeerde mensen., verkeerde bureaus en organisaties.  
In ons dossier is ± € 350.000 uitgegeven, waarvan we zelf € 66.000 hebben betaald en nog steeds 
€ 0.00 hebben ontvangen.  
Waarom gaat alles zo moeilijk. Juist, omdat de NAM en de overheid meekijken en niet willen dat er geld 
betaald moet worden.  
Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt. Het is een groot schandaal en de ene is nog corrupter 
dan de andere.  
In de tussentijd is mijn man depressief geworden en moet ik veel alleen doen. Vaak vertel ik niks wat ik 
doe. Hij is niet overal bij betrokken. Natuurlijk wordt het mijzelf ook wel eens teveel. Hier in huis is het 
bijna alle dagen ruzie of een woordenwisseling. Niks is meer leuk. Het moet allemaal buiten mijn eigen 
werk om. Hij heeft zonder met mij te overleggen een sloopvergunning aangevraagd. Soms ben ik bang 
dat hij iets gaat doen wat niet mag of kan.  
Ik heb 2x een noodkreet geschreven aan de burgemeester. Hij heeft contact gezocht met IMG en de 
NAM, maar kan weinig voor ons doen. Ik verwacht dat het nog een aantal jaren duurt dat er duidelijk-
heid is. De NCG heeft ook nog niets laten horen en die moeten ook nog ergens wat van vinden.   
Het lange wachten, de onzekerheid, het getraineer, het is echt verschrikkelijk. Dat we niet de enigen 
zijn houdt mij op de been.  
Ja, wij zijn moe, machteloos en vol woede.  

O. 
kocht in 2015 zijn woning met schade 
in Slochteren. Sindsdien probeert hij via 
de rechter zijn schade 
vergoed te krijgen.

Beste Sandra, 
 
Vijf en een half jaar geleden kochten we ons huis in Slochteren. Ja, we wisten dat er schade aan zat, 
maar we raakten verliefd op dit huis. En wat je kapot maakt, moet je betalen, dachten we, dus wilden 
we hier heel graag wonen. 
We zijn nu dus al 5,5 jaar bezig om de schade erkend te krijgen. Inmiddels ben ik al 2 x in beroep 
 gegaan. Er zijn al 8 man langs geweest. Het zijn allemaal rapporten en het besluit is altijd maar een klein 
beetje van de totale schade zodat je wel moet blijven procederen.  
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De stuwmeerregeling dekt bij lange na niet de schade, die is wel meer dan €10.000 (Er zitten enorme 
scheuren in muren).  
Wat ze toekennen zijn kruimels. Ze gebruiken de tactiek van ‘kijken of ze het slikken?’... 
Er wordt gezegd dat de scheuren komen door een slechte fundering en bodemdaling maar de bodem-
daling komt van de mijnbouw! Zelf moet je altijd snel reageren, maar zelf laten ze het maanden duren 
voordat er een uitslag komt. 
Ik ben nu weer aan het procederen want volgens mij is er omgekeerde bewijslast. Laten zij maar bewij-
zen dat de bodemdaling en de schade niet door de mijnbouw komt. Het frustrerende is dat je zelf weer 
in beroep moet om de omgekeerde bewijslast ter sprake te brengen. Dat zouden ze toch zelf moeten 
doen. Daarom heet het omgekeerde bewijslast!  
Het meest frustrerend is dat ze maar blijven ontkennen. Dat het proces enorm langdradig is. Dat er 
 binnen 1 km. de een wel zijn schade vergoed krijgt en de ander niet. 
Ze zijn niet consequent. Er is geen eenheid.  
En dan al die miljarden die Shell verdient. Maar ook al dat geld dat nu besteed wordt aan besluiten, 
 rapporten en het rekken. Dat geld kun je beter aan gedupeerden direct geven. 
Omdat ik nog aan het procederen ben, sta ik liever anoniem in het zwartboek. Anders wordt het straks 
tegen me gebruikt. 
 
Met vriendelijke groet, 
O.

JANNY: 
‘Ik vind de scheuren in mijn vertrouwen 
in de Nederlandse overheid 
erger dan die scheurtjes in de muren’ 

mevrouw Beckerman, 
 
In deze provincie ben ik import. Het enige wat ik hier niet leuk vind zijn de gasbevingen en al die wind-
molens die horizonvervuiling vormen. De velden met zonnepanelen storen me totaal niet, dat is laag bij 
de grond. En stugge mensen hier in Groningen? Als ik er eentje per jaar tegen kom is het veel. Er gaan 
ook jaren voorbij dat dat niet voorkomt. Hier is ruimte, nauwelijks files. Je kunt hier een hele tijd met de 
fiets of auto rijden en dan kom je helemaal geen mensen tegen, dus ook geen stugge mensen. Kortom: 
ik houd van Groningen. 
Wij wonen in een in feite best wel sterke 2 onder 1 kapper uit 1964. 
Wij hebben al drie keer schade gemeld. En daarover hebben we jaren gezeur gehad. Het is opgelost met 
veel stress van onze kant en met hulp van de onafhankelijke raadsman dhr. Leendert Klaassens en met 
hulp van onze advocaat.  
We kregen al eens een aanbod van Centrum Veilig Wonen: een voucher van 1500 euro om nog niet 
opgeloste schade te compenseren. Daarbij gold dan wel de voorwaarde dat wij in de toekomst geen 
schadeclaims meer mochten indienen en ook toekomstige bewoners zouden dat dan nooit meer mogen 
doen. Finale kwijting. 
Het is door de mensen hier opgevat als geldend voor je hele bezit en vooral, wat ook heel erg is, voor de 
kopers die ooit dat huis van je zullen overnemen. Wij hebben geen gebruik gemaakt van dat aanbod, 
want het voelde alsof we dan voor 1500 euro ons huis onverkoopbaar maakten en verkwanselden. Het 
is wel onze spaarpot! 
Wanneer we dat verkeerd hebben begrepen, komt dat door de enorm beroerde en onduidelijke 
 communicatie. Daar blinken ze in uit. 
Volgens onze burgemeester in februari 2019, tijdens een voorlichting in Theater de Molenberg te 
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 Delfzijl, zou er bekend worden wat er met onze woning zou gaan gebeuren. 
We zouden in oktober 2019 twee dagen inspectie krijgen om te horen of ons huis, dat als laag risico uit 
de computer is gerold, gesloopt moet worden of versterkt. Of dat men niets met ons huis gaat doen. 
Inmiddels staat ons huis bekend als ‘licht verhoogd’ risico. 
Er is nu, anderhalf jaar na die voorlichting, nog niemand geweest om te inspecteren, dit jaar komt er 
ook niemand meer. De hele wijk naast ons, de Zandplatenbuurt in Delfzijl, met zo’n 877 woningen, 
waarvan meer dan 150 koopwoningen, gaat plat. In Appingedam gaan 1500 huizen plat of zijn al 
 gesloopt. 
Ik merk nu ik bezig ben met deze bevingsellende, dat ik weer een bonzend hoofd krijg. Ik merk dat ik 
er weer erg nerveus en onrustig van word. In de jaren dat wij een vreselijke strijd hadden met de NAM 
en het Centrum Veilig wonen had ik een heel hoge bloeddruk (ik ben 65 jaar). Die normaliseerde later 
nadat de eerste 3 schadedossiers waren geregeld. 
Mijn stressreacties zijn er de oorzaak van dat wij geen 4e schadeclaim hebben ingediend. Op diverse 
plekken in de muren zien wij al jaren bij ons huis en bij onze garage haarscheuren in het metselwerk, 
dus in het cement en soms gaat de scheur dwars door een steen. De scheuren lopen horizontaal, maar 
ook verticaal. Ik vind de scheuren in mijn vertrouwen in de Nederlandse overheid erger dan die scheur-
tjes in de muren en als het niet erger wordt met die muren, doen we hier geen schademelding meer 
van. En dat is nu precies zoals men het graag wil hebben: de bevolking murw maken, ontmoedigen! Na 
elke beving van ongeveer 1,9 hier in de buurt bekijken we of de toestand van de muren is verergerd. We 
houden het wel in de gaten. 
Ik bewonder de manier waarop u voor de Groningers opkomt!! Veel succes verder met uw werk voor de 
onderdrukten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Janny Lalkens

MARGRIET EN ROEL 
wonen in een prachtig pand in Usquert. 
Margriet probeert zich heel bewust te 
verzetten tegen het gevoel van 
onrust. Ze weigert er aan onderdoor te gaan.

Beste Sandra, 
 
Het was fijn even te praten met mensen van de SP die kwamen vragen hoe het met ons gaat. Graag 
werken we mee aan jouw zwartboek. 
Want hoewel ik er steeds bewust mee bezig ben om me te verzetten tegen onrustgevoelens, is dat ook 
wel lastig. Wanneer er een beving is geweest, dan zit ik daar wel een tijdje mee. 
Dat heeft ook te maken met iets dat vroeger is gebeurd. Er is een auto in ons huis gereden, op een mo-
ment dat ik alleen thuis was. Dat was een hele enge gebeurtenis. 
Ik ben echt gelukkig met alles wat ik nu heb, ik ben wel bang om dat allemaal te verliezen. 
De schade die we hebben gehad, is op zich goed opgelost, het was snel geregeld. Maar je ziet dat men-
sen bewust tegen elkaar op worden gezet. Want sommigen worden snel en goed geholpen, een ander 
helemaal niet. 
We hebben wel weer nieuwe schade, maar we hebben nog geen zin om dat te melden. Dat doen we als 
het wat meer is. Want anders blijf je ook bezig. 
Hopelijk gaat het zwartboek helpen om alles wat verder te brengen, 
 
Vriendelijke groet, Margriet Mooi
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MARIA 
meldt haar schade niet meer. 
Het duurt te lang.

Beste Sandra, 
 
Ik woon met veel plezier in Usquert. Eerdere schades aan mijn huis zijn wel gerepareerd. Maar nieu-
were schades niet. Scheuren bij het slaapkamerraam zitten er al 5 jaar. Ze zijn nooit gemaakt, maar 
met kit dichtgemaakt. Een grote scheur in de garagevloer komt zogenaamd niet door de aardbevingen. 
Hoezo??? 
Weet je, nieuwe schade meld ik niet meer. Het duurt allemaal veel te lang, ik ben er klaar mee. Ik heb 
wel andere dingen aan mijn hoofd. 
 
Groetjes,  
Maria

EEN INWONER 
van het aardbevingsgebied is politieagent 
en moet Wiebes beschermen als die in Groningen is. 
Waarom beschermt Wiebes deze politieagent 
en zijn familie niet in hun onveilige huis?

Dag Sandra, 
 
Wij wonen in Slochteren, bekend in heel Nederland door de gasbel. 
De fundering van ons huis is op een plek doormidden gebroken. Daardoor is deze fundering niet 
 stabiel. Dit geeft spanningen op de vloer, de muren en het dak. Ik maak mij zorgen over de veiligheid 
van onze woning. 
Vier jaar ben ik aan het procederen geweest. Eerst kwam er een inspectie en werd er over sommige 
schades gezegd: ‘Dit is zettingschade, even een flexibele kitvoeg ertussen.’ Van andere scheuren in mijn 
muren werd door ‘bouwkundigen’ met droge ogen gezegd: ‘Dit is thermische schade, deze scheuren 
komen doordat de zon er op schijnt en de stenen daarna weer afkoelen.’ Ik nam de betreffende persoon 
mee naar de noordkant van mijn woning en wees hem daar nog enkele scheuren aan, ik vroeg hem of 
dit ook door de zogenaamde thermische verschillen kwam. Hier had deze persoon geen antwoord op.  
Na heel veel mails en zeer zware ergernissen door het feit dat ik geschoffeerd werd en absoluut niet 
serieus genomen werd, hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat men ook onder “het 
maaiveld” onderzoek zou doen. Dit nadat ik eindelijk enkele “bouwkundigen” zo ver had gekregen dat 
ze toegaven dat de scheuren toch echt vanuit de fundering ontstaan. Zelfs dit onderzoek is niet goed 
gegaan. De persoon die onderzoek deed naar de scheuren in de muren kwam bij een scheur tot de 
conclusie dat de funderingsvoet compleet doormidden gebroken was. Hierop heb ik hem verzocht dit 
niet alleen vanaf de buitenmuur te inspecteren, maar ook van onder de vloer. Omdat deze persoon zijn 
‘nette pak’ aanhad weigerde hij dit.  
Ik heb hierop met het CVW gebeld en geëist dat men onder de vloer zou kijken. Hierop heeft de per-
soon die bij mij was met heel veel tegenzin en gemopper een ‘mangatwacht’ ter plaatse laten komen. 
Deze persoon ging hierop niet zelf onder de vloer om de situatie rondom de doormidden gebroken 
funderingsvoet te beoordelen, maar hij stuurde de mangatwacht onder de grond, zonder enige kennis 
en ervaring. Deze moest maar enkele foto’s maken op aanwijzingen van deze persoon. Omdat onder 
de vloer bleek dat er enkele leidingen in de weg zaten, waardoor de situatie dus niet zomaar makkelijk 
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beoordeeld kon worden, rondom deze doormidden gebroken funderingsvoet, heeft deze persoon in 
zijn rapport beschreven dat de funderingsvoet dan ook aan de zijde van de binnenmuur doormidden 
gebroken zou zijn. Hier moest dan maar lijm tussen gespoten worden. Iedereen zonder bouwkundige 
opleiding begrijpt dat zo’n gebroken funderingsvoet spanning veroorzaakt op de fundering, de vloeren, 
de muren en het dak van mijn woning. Maar de oplossing was om er maar lijm tussen te smeren. Ik 
wilde dat men de fundering opnieuw, bevingsbestendig, op zou bouwen en dus ook de muren opnieuw 
op zouden gaan trekken. Volgens de arbiter waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen, bleek dit teveel 
gevraagd.  
Omdat ik moe gestreden was en de situatie een te zwaar effect kreeg op mijn privé-leven met een 
werkende vrouw en twee jonge kinderen, heb ik destijds bij de arbiter getekend voor iets waar ik het 
uiteraard niet mee eens was. Dom. De strategie van de NAM had wederom gewerkt.      
Al die mailwisselingen rondom de inspecties, de leugens, de verkeerd geformuleerde schades en 
belachelijke door de NAM/CVW/Arbiter aangedragen oplosmethoden daar wordt je op den duur zo moe 
van. Je denkt nooit ; dit is goed gedaan en ze bieden een redelijke oplossing voor de schades. Daarbij 
wordt je geschoffeerd als gewoon werkende burger die zijn best doet om het allemaal een beetje op orde 
te houden. Ik heb niet gevraagd om deze situatie. Los het dan ook gewoon op. De veroorzaker van de 
schade is bekend. De schade is bekend. De eis is bekend. Bouw mijn woning aardbevingsbestendig en 
verlos mij van deze ellende! Desnoods koop je mijn woning en bouwen we elders ons leven verder uit. 
Maar kom niet met deze belachelijke aanbiedingen! 
Als ik nadenk over wat hier gebeurd is, word ik boos en verdrietig. De impact op mijn leven, de oneer-
lijke conclusies, alsof ik er beter van wil worden.  
Het is om te janken. Het gaat je leven beheersen, je wordt negatief. Op een gegeven moment teken je 
voor een bedrag waar je dan achteraf weer spijt van hebt. Maar op dat moment kun je niet meer geeste-
lijk verder en wil je ervan af zijn. Het is de strategie van mensen moe laten strijden. 
Zelfs na harde afspraken, op papier, gemaakt door de Arbiter, het CVW en mij, was het afgesproken 
bedrag nog niet op de afgesproken datum gestort. Een telefoontje naar de persoon van het CVW, die 
ook bij de Arbiter aanwezig was, leerde mij dat de volgende smoes een feit was. Deze persoon vertelde 
mij dat ik nog maar even geduld moest hebben en dat het geld in een ‘batch’ gestort zou worden vanuit 
Manilla, op de Filipijnen. Uiteindelijk na nog enige dagen wachten was het geld gestort. Weer een 
afspraak niet nagekomen... 
Ik heb nu weer energie. Ik pak dus de strijd weer op. Ik heb mij in april weer bij het loket gemeld. Ik heb 
bericht gehad dat ze binnenkort weer langskomen. Ik blijf vechten voor gerechtigheid, niets meer en 
niets minder! 
Mijn werk geeft mij een dubbel gevoel. Ik ben politieagent. Als er ministers langskomen in het aard-
bevingsgebied, moet ik ervoor zorgen dat ze weer veilig naar Den Haag vertrekken. Dit blijf ik doen, 
omdat dit van mij verwacht wordt. Waarom beschermen zij mij en mijn familie niet? 
 
Vriendelijke groet,  
M.

RENATE HAAR HUIS
is inmiddels versterkt. 
Hun rij huurhuizen behoorde tot 
een pilot in 2015. 
Voelt ze zich veilig? Niet echt.
 
Beste Sandra, 
 
Vijf jaar geleden is ons huis versterkt. Concreet betekent dat wanneer er een zware beving komt, ik 5 
minuten extra heb om levend uit mijn huis te komen. 
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Ik woon hier met mijn drie kinderen. Ik maak me wel eens zorgen over welke kinderen ik dan mee moet 
nemen als het ’s nachts gebeurt. 
Tijdens de versterking konden we hier blijven wonen. Mijn beide buren hebben dat ook gedaan. Ik ben 
wel 5 weken ergens anders geweest. Eigenlijk is het een oud huis in een nieuw jasje. De buitenmuren 
zijn gesloopt, en er is een soort schil om de binnenmuren gezet. 
Op zich is het mooi dat de energierekening nu 20 in plaats van 200 euro is. Dat scheelt toch wel veel. 
Wij hoeven van de Delthe ook geen EPV (Energie Prestatie Vergoeding) te betalen. Gelukkig is daar een 
stokje voor gestoken. 
Het is wel een bijzonder systeem. We mogen maar 20 minuten per dag ventileren, wat erg lastig is met 
drie kinderen die wel eens een deur open laten staan. 
Verder is het erg warm in huis. Het is continue boven de 22 graden. We zijn er niet ziek van, hoewel de 
kinderen wel vaker verkouden zijn. 
Wat ik ook vervelend vind, is dat je veel luchten van de buren krijgt, doordat de lucht van buiten naar 
binnen wordt gezogen. 
Tot zo ver mijn verhaal. 
 
Met vriendelijke groet, 
Renate Bruinsma

SANDRA 
woont met haar jonge gezin in Overschild. 
Dit dorp is door de overheid verscheurd. 
Alle huizen zijn ingedeeld in drie zones. 
Waar sommigen wel terug krijgen wat 
ze hadden krijgt Sandra dat 
niet en moeten ze voor alles strijden. 

Dag Sandra,

Wij wonen in Overschild, wij zijn Johan, Sandra , Nora (8), Julian (6) en Arjan (4). Overschild is een 
verscheurd dorp. De overheid heeft ons ingedeeld in drie groepen. De bewoners van de Meerweg vallen 
onder batch 1467 -30 woningen- zij krijgen bij de versterking veelal terug wat ze hadden. Ons huis valt 
net als 88 andere huizen onder batch 1588, wij moeten voor alles strijden en krijgen niet terug wat we 
hadden. Dan is er nog het buitengebied met 120 woningen, ook daar verloopt het dramatisch.
We zijn nu 5 jaar bezig maar lopen keer op keer tegen een muur aan. Inmiddels hebben we al onze 
zesde bewonersbegeleider. Wij willen geen nieuw huis, we willen gewoon veilig zijn. Wij willen gewoon 
hetzelfde huis terug als we hadden. Maar dat krijgen we niet. 
Er is een prijslijst gemaakt met het budget dat we hebben. Maar dat budget is niet toereikend om ons 
huis terug te bouwen. Het is heel scheef. Mensen in batch 1467 hoeven het natuurvrij maken van hun 
woning niet te betalen uit hun eigen budget. Wij wel. Bij batch 1467 kreeg je evenveel vierkante meters 
terug als je had. Wij niet. Bij ons wordt gerekend in m3. Maar omdat volgens de huidige regels een ka-
mer hoger moet zijn dan het in ons huis is, krijgen we dan straks een veel kleiner huis. Huishoudens in 
batch 1467 konden apart €7000 subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun huis. Wij krijgen dat 
niet. Ook gaat er nog ruim €25.000 van ons budget af voor de gemeente. 
Elke keer moeten we zelf bewijzen leveren om aan te tonen dat het budget niet voldoende is. De aan-
nemer is heel goed en helpt daarbij, maar die rekeningen van de aannemer lopen ook op. En ondertus-
sen hebben we nog iets en zitten te wachten.
Ik sta voor de klas op een school voor leerlingen met een leerachterstand. Ook de school is niet veilig en 
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zit vol scheuren. Hoe moet ik de leerlingen iets bijbrengen als ik er zelf niet meer in geloof? 

Met vriendelijke groeten,
Sandra Folkersma van der Laan

ROB
woont in een dorp waar sociaal- maatschappelijke 
scheuring ontstaat door het verschil in aanpak.

Beste Sandra,

In 2015 is ons dorp Overschild als geheel aangewezen als pilot. Onze woningen zijn geïnspecteerd 
daarvan zijn rapporten opgesteld. 
De conclusie was dat onze woning voorzien moest worden van een nieuwe fundering en sloop/nieuw-
bouw een goedkopere oplossing zou zijn en dus de voorkeur had. 
Wiebes meende er goed aan te doen om alle versterkingsactiviteiten op te schorten omdat door 
verlaging van de gaswinning genoemde versterking of sloop/nieuwbouw mogelijk niet nodig zou zijn. 
Vervolgens werd de versterking deels hervat en wij werden verdeeld in zgn batches, met elk hun eigen 
regiem van (voornamelijk financiële) regels. 
Het resultaat in ons dorp van nog geen 600 inwoners: wat begon als één pilot voor ons gehele dorp was 
nu een scheuring in drie delen met ieder hun eigen route en financiering. De kern werd verdeeld over 
de zgn batch 1467 en batch 1588 en ons mooie buitengebied viel voorlopig even helemaal buiten beeld. 
Ook werd het HRA model geïntroduceerd: onze woning werd aangeduid als met een licht verhoogd 
risico (en dat terwijl er dus kennelijk een nieuwe fundering noodzakelijk werd geacht!). Kortom: ook 
wij woonden dus al met al in een onveilige woning. Het zou dus logisch zijn, dat we z.s.m. aan de gang 
konden met sloop/nieuwbouw. 
Wij kunnen u melden dat ondanks onze inspanningen via de werkgroep DVO en onze rechtsbijstands-
adviseur nog H E L E M A A L niets in bouwkundige zin is gebeurd. 
We zijn nu, 28 september 2020 nog net zo ver als in 2015. Nee, correctie, er is wel iets veranderd. Onze 
frustratietolerantiegrens is ruimschoots overschreden, GGZ ondersteuning moest worden ingeroepen, 
we lopen voortdurend aan tegen bureaucratische belemmeringen en ons vertrouwen in de overheid 
(lokaal èn landelijk) is gedaald tot -5 ‘op de schaal van Richter’. 
Op dit moment is het grootste vraagstuk een financiële. De beschikbare subsidie (batch 1588) blijkt niet 
toereikend om een bouwplan in het kader ‘je krijgt wat je had’ te realiseren. Dat speelt niet alleen bij 
ons, maar bij veel medebewoners. Een recente enquête van de DVO wees uit dat nagenoeg alle res-
pondenten met dit probleem worstelen. Wij maken ons grote zorgen over het tijdstip waarop voor ons 
gunstige besluiten zijn te verwachten. 
Wij willen maar één ding, nl. dat wij snel aan de slag kunnen met een sluitende begroting resulterend in 
een woning die qua functionaliteit en gebruiksoppervlak overeenkomt met onze huidige woning. Wij 
komen ‘slechts’ ca € 12.500,- tekort. Helaas blijken we nu ook ‘opeens’ geen gebruik te kunnen maken 
van de subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen in het kader van de versterking; zou al zgn in 
sloop/nieuwbouw subsidie voor batch 1588 zijn geïntegreerd. Jammer dat ze tot nu toe telkens anders 
hebben gecommuniceerd. Het tekort wordt dus ca € 19.500,-.
Naast het financiële aspect, is ook de driedeling in ons dorp verschrikkelijk. Dit leidt tot een sociaal-
maatschappelijke scheuring! 
Wij hopen jouw zwartboek bijdraagt aan een goede en gelijkwaardige afhandeling voor alle gedupeer-
den.

Met vriendelijke groet, 
Rob Gramberg 
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HENRIËT VAN DER MOLEN 
woont sinds 2016 met haar partner in Overschild. 
Ze hebben nooit een thuis van haar huis 
kunnen maken omdat ze al vier jaar wacht 
op de versterking. Inmiddels heeft haar man MS 
gekregen en is een aangepaste woning nodig. 
Ze krijgen echter zo weinig budget voor de versterking 
dat ze een kleiner huis terug moeten bouwen dan ze nu hebben. 

Beste Sandra,

In november 2016 kwamen we in Overschild wonen. Niemand had ons verteld dat deze woning ver-
sterkt moest worden. Toen we er een maand woonden kregen we de eerste brief en in maart en april 
van dat jaar de inspectie van de woning. We wonen er nu 4 jaar maar we wachten nog steeds en we heb-
ben er nooit echt ons thuis van kunnen maken. 
Privé kregen we ook slecht nieuws. Mijn partner kreeg de diagnose MS. Na een revalidatie in 2019 werd 
hem verteld: je moet je leven radicaal omgooien en zorgen dat thuis rustig wordt. Hij gaat cognitief ach-
teruit en dat kun je alleen remmen met rust om je heen. Maar door deze hele situatie gaat dat dus niet. 
Dus toen we in februari 2019 hoorden ‘het wordt nieuwbouw’ leek dat een cadeautje! Want dan kon 
het MS vriendelijk ingericht worden. We gingen meteen in actiestand. Maar het liep helemaal mis. We 
wilden een bungalow terugbouwen omdat mijn partner haast geen trap meer kan lopen en straks in een 
rolstoel komt. Op onze kavel kan dat niet, maar de strook grond ernaast is leeg en is van de gemeente. 
Met een paar meter van deze grond zou onze kavel breed genoeg zijn voor een bungalow. Maar de 
gemeente wilde ons eerst geen stukje verkopen en later alleen tegen twee keer de marktwaarde. Dus 
moesten we op zoek naar een nieuwe kavel. In juni 2019 bleek er een dubbele kavel vrij te komen aan 
de Meerweg. Maar ook het aankopen van die kavels duurde tot juli 2020 door een bureaucratische 
rompslomp met de NAM het woonbedrijf en de gemeente. Een jaar waarin we dus niet verder kwamen. 
En waar de bewoner van de Meerweg zijn oude kavel mocht ruilen voor een nieuwe, moesten wij onze 
kavel kopen en later onze oude kavel zelf verkopen. 
We baalden dat we ons mooie plekje met fantastisch uitzicht kwijtraakten, maar proberen positief 
te blijven. We vonden een aannemer die voldeed aan de ons vertelde regels en zouden direct na de 
bouwvak gaan bouwen. Maar de gemeente bleek ons en anderen verkeerd te hebben voorgelicht! De 
aannemer moest niet alleen aangesloten zijn bij Bouwgarant, er was ook een specifieke verzekering 
nodig, ondanks dat de afspraken die wij met de aannemer gemaakt hadden conform een dergelijke 
verzekering waren. Voor onze aannemer was dit een reden om de opdracht terug te geven. Voor andere 
bewoners met hetzelfde probleem werd er een maatwerkoplossing gezocht, voor ons niet. Dus onze 
aannemer viel af en we hadden opnieuw vertraging. Bovendien blijkt die verzekering 0,4% van de aan-
neemsom te kosten, wat van ons budget af gaat.
We hebben nu een nieuwe aannemer. Maar nu blijkt dat het budget dat we hebben gekregen niet toe-
reikend is. We hebben nu een huis met 5 slaapkamers, straks hebben we een huis met 3 slaapkamers. 
Ze rekenen in onze batch (1588) met m3 en niet zoals in batch 1467 met m2, waardoor wij een kleiner 
vloeroppervlak terug krijgen. De gemeente wil ons niet helpen terwijl we een rolstoelvriendelijke 
woning nodig hebben. Het is bovendien volstrekt onduidelijk wat er wel en niet meegenomen is in 
onze prijslijst en van welke stelposten is uitgegaan. Tijdens bewonersavonden en tijdens de bespreking 
van de prijslijst is ons verteld dat voor bepaalde posten uitgegaan is van een standaard (bijvoorbeeld 
de lengte en de hoeveelheid van de funderingspalen en dat enkel het asbestonderzoek is meegenomen 
en niet mogelijke asbestsanering) omdat dit op voorhand niet bepaald kan worden. Wanneer uit de 
onderzoeken zou blijken dat er meerkosten voortvloeien uit dergelijke posten, dan zouden we dat uit 
de risicopot vergoed krijgen, werd ons verteld. Zo is dit onlangs ook nog beschreven op het intranet. 
Bovendien is ons verteld dat wanneer we ‘slim inkopen’ en we kunnen besparen op posten, we dat 
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vrijgekomen budget voor andere posten van de nieuwbouw kunnen gebruiken. Echter, plotseling heeft 
de gemeente haar aanpak veranderd, en nu geven ze aan dat de prijslijst een budget is, met posten die 
hoger en/of lager uit kunnen vallen, waarbij enkel naar het totaal gekeken gaat worden. Ik als bewoner 
heb echter totaal geen zicht op welke posten hoger en/of lager uitvallen en welke bedragen wel/niet 
meegenomen zijn in de bepaling van het budget. Hierdoor heb ik geen enkele kans om te toetsen of de 
prijslijst correct is voor mijn situatie en kan ik ook niet op een gelijkwaardige wijze het gesprek met de 
gemeente over het budget aangaan. Er was ons beloofd dat we net als de bewoners in batch 1467 €7000 
subsidie voor verduurzaming zouden krijgen. Maar dat krijgen we niet. Het zoveelste ‘foutje’. Dat er 
weer voor zorgt dat er geld van mijn budget afgaat. 
Mijn partner kan nu nog lopen. We hebben geen tijd om te het uit te vechten! Ik wil een thuis! Dus ik ga 
niet meer wachten, dan maar eigen geld erbij leggen. 
Dit alles heeft me zoveel tijd en energie gekost. Het gaat ten koste van alles wat belangrijk is in het le-
ven. Je thuis, je relaties, je werk. Het heeft ook impact op mijn bedrijf. Ben ook minder zeker van mezelf. 
Ben aan het overleven. Het moet eerst klaar!

Groeten, 
Henriët van der Molen 

HENK BISSCHOP 
heeft rond de € 200.000,00 schade 
aan zijn huis. Sinds 2013 is hij aan 
het vechten om zijn schade vergoed te krijgen.

Geachte mevrouw Beckerman,

Sinds 2013 hebben wij 10 schadesessies gehad, waarvan er nog maar 2 zijn uitgekeerd. De totale uit-
kering van deze 2 schades is rond de € 82.000,00, inclusief onkosten. 6 schadesessies blijven nog in het 
oude schadeprotocol zitten. Voor deze schade zijn ze al 3 jaar bezig en ligt rond de € 119.000,00. Daar-
voor is een aanbod gedaan door de NAM / het CVW in eerste instantie van € 46.000,00, 3 weken later 
kreeg hij een aanbod van € 61.000,00 (inclusief onkosten). Het leek wel handjeklap. Bod afgewezen, nu 
naar de Arbiter, welke GEEN uitspraak mag doen over de onkosten, dus uiteindelijk komt iemand dus 
uit bij de rechter, ook deze casus. Veel tijd nog te gaan (veel tijd en moeite om je geld / schade vergoed 
te krijgen. Dit heeft veel impact op het gezin) , terwijl ze al 3 jaar bezig zijn met deze schadesessies. Nu 
liggen er ook nog 2 nieuwe schadesessies bij de nieuw opgerichte instantie voor mijnbouwschade. Dit 
zal 18 maanden gaan duren. Totale schade aan hun nieuw gebouwde huis uit 2006 van rond de  
€ 200.000,00 (exclusief schadesessie 9 en 10, want deze zijn nog niet gecalculeerd) en de NAM wil niet 
betalen voor alle aangedane leed en schade. Communicatie is niet te doen met de NAM en het CVW, je 
moet op tenen lopen, want zij willen ALLES bepalen. Het gezin houdt er financieel NIETS aan over, de 
tijd die ze erin steken is onbetaalbaar en verdwijnt en krijgen ze nooit meer terug, de jeugd van de kin-
deren wordt beheerst door de afhandeling van de schades. Zoals het momenteel voorgespiegeld wordt 
door de minister is verre van de werkelijkheid. De echte werkelijkheid is dat vele schades of afgewezen 
worden of ver onder de prijs worden geaccepteerd door de bewoners (sommige zijn al wurm geslagen) 
en willen van de sores af. Versterkingskosten / schade is nog niet meegeteld in deze rekensommen, 
dat zal ook wel weer jaren gaan duren om te claimen (de houding is precies hoe iedere Groninger zich 
voelt).
Mijn eigen huis, dat daar niets is veranderd. Ik heb een voorstel van een expert neergelegd (te weten 
Vergnes). Tot nu toe nog steeds niets opgeschoten of betaling van schade.

Hoogachtend, Henk Bisschop



130

ZWARTBOEK

Update september 2020:
Recent heeft de NAM laten weten dat ze alle oude schadegevallen (6000 stuks) heeft afgewerkt. 
Letterlijk dan, want mijn casussen (4 stuks) en van mijn ouders (1 casus) lopen nog steeds, maar daar 
hoor ik ze niet meer over.
Onderhand zijn we nu dik 5 en half jaar bezig met deze casussen, bestaande uit 4 ingediende 
chadesessies. Nadat de NAM een voorstel deed van ruim € 46.00,00, die afgewezen werd door mij, 
kreeg ik binnen 4 weken een nieuw voorstel, te weten ruim € 61.000,00. Ook dit voorstel heb ik afge-
wezen aangezien het totaal niet de schade dekt. We praten over tienduizenden euro’s verschil. Het gaat 
niet alleen om het schadebedrag, maar ook over de onkosten.
Sinds dit voorstel hebben we nooit meer iets mogen horen van de NAM, we praten over ruim 3 jaar 
later. Je kunt wel zeggen dat alle oude schadegevallen opgelost zijn, maar als je niet eens luistert en een 
goed schadebedrag neerzet, dan is er geen overeenkomst over de uitkomst. Zolang er geen uitkomst 
is over het totale schadebedrag, inclusief onkosten, heb je alle oude schadegevallen niet opgelost. We 
moeten dus wederom concluderen, dat de NAM weer een leugen de wereld in te helpt door hun eigen 
waarheid als vanzelfsprekend te maken. We hebben allemaal geleerd, dat de NAM geen betrouwbare 
partner blijkt bij oplossen van schadeafhandeling.
Strijdbaar om in de toekomst het recht te laten zegevieren. Nadat jaren lang niets is gedaan door de 
NAM om schadegevallen op te lossen. Deze schade blijft bestaan.

DE OUDERS VAN HENK BISSCHOP 
zijn op leeftijd en zijn hart- en CARA-patiënten. 
Sinds 2013 zijn ze aan het vechten om hun schade 
vergoed te krijgen. Het totale 
schadebedrag met onkosten erbij bedraagt 
€ 81.000. Het aanbod van de NAM is € 12.000

Beste Sandra,

Naast mijn eigen dossier van schadesessies ben ik ook verantwoordelijk (belangenbehartiger) voor de 
3 schades sessies bij mijn ouders. Deze lopen ook van eind 2013. Hier heeft nog geen enkele schade 
uitkering plaats gevonden. Mijn ouders zijn mensen op leeftijd en kunnen doordat ze hart- en CARA-
patiënt zijn niet dit ingewikkelde dossier behartigen. Zij willen genieten van hun opgebouwde spullen, 
maar worden daarin geremd door de NAM / het CVW. Iedere dag zien ze wat de aardbevingen hen 
heeft gebracht aan schade. De 1e schade loopt via de NAM / het CVW. De 2e en 3e schade sessies lopen 
via het nieuwe schadeprotocol, waar we nog 18 maanden op moeten wachten, voordat er uitslag zou 
KUNNEN komen. Ze staan hier erg sceptisch in, aangezien het maanden duurt voordat er al een schade 
expert komt. Nu trachten ze vooreerst de 1e schadesessie af te ronden, welke al 4 jaar loopt. Het totale 
schadebeeld met onkosten erbij bedraagt € 81.000,00. Het aanbod van de NAM / het CVW is  
€ 12.000,00. Overleggen willen ze niet, want ze willen iedereen een voorstel neerleggen voor 1 juli, dat 
was de afspraak met de overheid (minister Wiebes), de rest interesseert ze niet, alhoewel de belang-
behartiger er wel om had gevraagd om vooraf te overleggen. Naar nu blijkt zijn er wezenlijke zaken 
vergeten in het eindvoorstel en trachten ze met een dun potloodje (zeer magere calculatie) van deze 
casus af te komen. Bij de eerdere communicatie met de Arbiter bleek de NAM / het CVW niet in het 
bezit te zijn van het gehele dossier. Zowel de expertise, als de contra expertise zijn in twee rapporten 
weergegeven en de NAM / het CVW had het 2e rapport van de contra expertise niet in hun bezit. Ze 
hadden deze wel aangekregen (omdat contra expertise altijd plaatsvindt naar aanleiding van het ex-
pertiserapport, moesten ze dus deze wel hebben), maar hadden deze bij de Arbiter niet overgedragen. 
Op de zitting gaven ze aan alles af te wijzen, wat er stond in het 2e dossier van de contra expertise (echt 
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een schijnvertoning bij de Arbiter). Tijdens de 1e expertise gaf zelfs de expertise persoon aan, dat bij de 
herstelwerkzaamheden mijn ouders wel boven konden wonen, als er beneden werd gewerkt en konden 
ze beneden blijven wonen als er boven werd gewerkt. Mijn ouders hebben destijds een levensloopbe-
stendige woning laten bouwen en zijn slecht ter been en CARA- en hartpatiënt. Dit kon de expertise 
man niet menen, maar hij meende het oprecht. Dit antwoord naar aanleiding van verzoek om de 
verhuis kosten en huurkosten elders, op te nemen in het dossier. Dit werd dus door de NAM / het CVW 
afgewezen, ongelooflijk. Kortom: Bod van € 12.000,00 afgewezen en de reguliere procedure doorlopen, 
wederom de Arbiter (die wettelijk geen onkosten mag afdwingen bij de NAM / het CVW), dus uiteinde-
lijk naar de rechter. Nog 4 jaar te gaan lijkt het zo wel. Dit verhaal vertegenwoordigt de waarheid en niet 
hetgeen wat de heer Wiebes verteld in de Tweede Kamer en aan de media.
Wanneer je een aanbod afwijst, is de procedure dat je naar de Arbiter toegaat, maar deze weigert de 
zaak aangezien er al een uitspraak ligt. Dit, terwijl er nu andere parameters zijn en tevens er nu wel 
(vanaf 1 juni 2018) door de Arbiter uitspraak gedaan mag worden voor de onkosten. Dus hier is iets 
scheef. Het hoofd van de Arbiters was destijds mijn Arbiter. Nu wijst hij een verzoek af. Het lijkt dat hij 
twee petten op heeft en er ook voor heel veel andere zaken een impasse dreigt te komen. Dit is wille-
keur en niet volgens protocollen. Kunt u dit aan de kaak stellen?
De gedupeerden zijn steeds meer de klos en andere instanties verrijken zichzelf door het maken van 
uren.

Hoogachtend, 
H.H.Bisschop

Update september 2020:
Casus Bisschop, Dijkhuizenweg: ruim 5 jaar bezig met casus tegen de NAM. In 2018 een aanbod gehad 
van de NAM. Dit bedrag lag 2 maal hoger, als het bedrag waar ze ooit mee begonnen te bieden. Dit 
bedrag hebben we afgewezen, aangezien het nimmer het totale schadebedrag kan dekken, als ook de 
onkosten.
Al jaren niets meer gehoord van de NAM, de schade wordt steeds erger en meer. Momenteel zijn we 
achter de schermen druk bezig om alsnog het schadebedrag, inclusief onkosten, terug te vorderen. 
Mijn ouders zijn zelf boven de 75 en vinden het elke dag nog vreemd, dat iemand die schade maakt, 
zo’n opstelling kan hebben, door niet te betalen. De schadeclaim blijft bestaan naar de NAM toe en we 
blijven strijdbaar om alles betaald te krijgen.
De houding van de NAM in der loop der jaren is niet veranderd. Nog steeds zijn ze voornemens om 
schades niet te willen uitbetalen, daar stellen ze alle (financiële) middelen voor ter beschikking, waarbij 
de meest verschrikkelijke methodes niet worden geschuwd.

BEIKA’S 
huis moet gesloopt worden, het huis dat haar 
man verbouwde tot wat ze nu heeft. Haar man is 
zeven jaar geleden overleden. Wat ze terug 
kan krijgen is de oorspronkelijke huurwoning.

Hallo Sandra
 
Ook ik wil graag mijn frustratie en ergernis uitspreken over hoe het gaat met het bouwbedrijf Van 
Wijnen hier in de wijk. Ik woon hier ruim 40 jaar met veel plezier, maar ook met de nodige verdrietige 
momenten, bv. het overlijden van mijn man hier in huis bijna 7 jaar geleden. We hebben hier dus lief en 
leed samen gedeeld met ons gezin. 
Vorig jaar is beloofd dat we bij sloop alles zouden terug krijgen wat we hebben. In mijn geval is dat een 
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mooie uitbouw aan het huis waar wij met de verbouwing, 20 jaar geleden, onze nieuwe keuken hebben 
geplaatst. De eettafel staat er ook en dus is het een soort woonkeuken. We hebben dat destijds betaald 
door de erfenis van mijn overleden schoonouders. Het heeft dus ook emotionele waarde, mede omdat 
mijn man er zelf veel werk in heeft verzet. Ik krijg dus niet terug wat ik had, want hun opzet is dat wij 
ons oude huurhuis, zoals het vroeger was, weer terug krijgen. Daar moeten we dan ook erg blij mee zijn! 
Dat zijn we dus niet.
Van Wijnen werkt met punten, dat is voor ons totaal niet overzichtelijk. We weten de waarde wel, maar 
in de showroom, waar alles voor dit huis te koop is, is dus niks geprijsd. Het is allemaal natte vinger 
werk dus. 
Ik zit al in deze ellende sinds mijn man in 2014 is overleden, toen is het begonnen. Eerst waren er 
ellenlange bijeenkomsten en gesprekken over de versterking van de huizen. Uiteindelijk heb ik daar 
maar aan toegegeven want dat was nodig voor de veiligheid. 
Maanden later komt het bericht dat er geld is vrijgekomen voor volledige sloop van onze wijk.
Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Wat een vreselijk idee... En dan komen ze met de 
belofte: ‘We krijgen alles terug wat we hebben en we hebben inspraak.’ Nou, helemaal niets van dat  
alles. We mogen de kleur van de voordeur bepalen, maar voor alle extra’s moeten we punten inleveren.
En dan komt de tuin nog. Ook die zou terug komen zoals ik het graag wilde. Ik zou genoeg budget krij-
gen om de tuin weer in te richten. Maar alles dat we krijgen is een klein terrasje en pad van betontegels. 
Ook krijg ik 4 punten, dat staat voor 400 euro. Ik heb een hoekwoning, grote tuin, dus je snapt het wel, 
wat kan ik met 4 punten? Helemaal niks, en alles zou met gesloten beurs gaan.
Het is voor mij één grote stressperiode, ook omdat ik geen partner meer heb natuurlijk. Ik moet alles 
zelf beslissen en overal achter aan zitten, dat vreet heel veel energie. 
 Ik ben dus zeer verdrietig vooral, maar ook boos, dat ze op deze manier mijn woon/leef genot van me 
afpakken, want zo zie ik het. 
Ik hoop dat jullie hier iets aan kunnen doen, zodat ik hier, zoals het nu lijkt, over 2 jaar , weer met 
 plezier kan gaan wonen, in een huis die mij aan spreekt, en niet bedacht door de aannemer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beika Koopman-V.d. Molen

DE FAMILIE ROZEMA 
ervaart spanning en lichamelijke klachten 
doordat hun huis moet worden gesloopt.  
Ze verliezen wat ze hadden.

Geachte mevrouw Beckerman,
Al jaren wonen wij met veel plezier aan de Parksingel in Appingedam.
De laatste jaren is dat plezier verminderd door de aardbevingsproblematiek en alle zaken die daar bij 
horen. Nu twee jaar geleden kregen we te horen dat na een versterking dat de huizen alsnog gesloopt 
worden en opnieuw worden gebouwd.
In de nieuw te bouwen huizen zijn wij als bewoners niet gekend, er werd een ontwerp neer gelegd waar 
we geen inspraak in hadden. 
In alle bijeenkomsten die er aan vooraf gingen werden ons de volgende zaken voorgehouden:
• U krijgt terug wat u heeft.
• Vele zaken zijn mogelijk (muren schuiven).
• U hoeft niet rekening te houden met de buren wat betreft de indeling binnenshuis.
• Het doel was om dit met een gesloten portemonnee te doen.
• Als bewoners konden we meedenken.
Nu we een aantal maanden weten we wat ze voor ons in gedachten hebben zijn we teleurgesteld in een 
aantal zaken.
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• Onze voorkamer wordt bijna 2 meter smaller, omdat ze de hal inpandig hebben gemaakt.
 Onze kamer is nu 5.15 cm en we krijgen 3.18 terug. Hiermee wordt je bijna verplicht om je keuken aan 

de voorkant te creëren, wij hebben echter een vrij uitzicht op een beschermd wierdegezicht en willen 
daarom graag onze woonkamer aan de voorkant van het huis. 

• De investeringen die we de afgelopen jaren gedaan hebben worden weg gewuifd, we krijgen bijvoor-
beeld geen vergoeding of compensatie van onze kunststof gevels en kozijnen (à € 25.000, --). Wij 
hebben hier een hypotheek voor moeten afsluiten.

• Wat betreft het bovenstaande, wij hebben meerdere vakanties niet door laten gaan omdat we graag in 
ons huis wilden investeren, nu balen wij hier enorm van, want de betreffende investeringen zien wij 
niet terug in geld of in punten.

• De halsstarrigheid, op vele dingen die wij aandragen wordt ‘Nee’ geantwoord.
• Voor zaken die we nu hebben, moeten we straks punten/geld inleveren.
 Bijvoorbeeld, stopcontacten, deuren, tuin (we krijgen voor de tuin € 400,--).
• Ze proberen je ‘te dwingen’ om voor een basiswoning te kiezen, je krijgt dan allerlei extra’s 
 Twee wensen die we voornamelijk hebben zijn:
• We willen graag weer de gang (met toilet) uit-pandig (zoals nu). 
• We willen compensatie voor de kunststof kozijnen en gevels.
Tot slot willen we nog graag opmerken dat dit hele gedoe veel met ons doet. Dit houdt ons ontzettend 
bezig, we hebben lichamelijke klachten en ook brengt dit veel spanningen met zich mee, thuis en ook 
daarbuiten.   

Vriendelijke groet,
Familie Rozema

      

THIJS EN BETTIE 
wonen meer dan 25 jaar in hun huis  
dat al werd versterkt. Nu moet het worden  
gesloopt en wacht hen een onzekere tijd.  
Ze willen de tijd die hen rest graag  
zonder stress beleven, maar dat lijkt niet te lukken.

Beste Sandra,

Sinds 1993 zijn wij eigenaar van één van deze woningen. Ons rijtje van 7 woningen is in 2017/2018 ver-
sterkt door middel van zogenaamde boekensteunen. Het betrof hier een pilot van vier woonblokken.
Nu worden we geacht mee te werken aan sloop-/nieuwbouw van onze woning in het kader van een 
proeftuin aardgasvrij wonen. Natuurlijk wilden we in het begin meewerken, zodat anderen ook in aan-
merking zouden komen voor een aardbevingsbestendige woning.
Maar bij de keuze van een aannemer ging het al mis. Wij mochten nog wel een stem uitbrengen, maar 
er trok zich direct al één van de drie aannemers terug (te weinig budget?). Daarna werd ons verteld 
dat er veel mogelijk zou zijn in het ontwerp. We konden kiezen uit twee type woningen, namelijk een 
basistype en een variantwoning. Tijdens de kick-off op 21 januari hebben wij gehoord dat we alles terug 
zouden krijgen zoals het was. Tot aan het laatste viooltje toe. (dit zijn letterlijk de woorden van de pro-
jectleider van de aannemer). En in de brochure wordt gerept over een maatwerkwoning (de variant).
Echter, tijdens de keukentafelgesprekken, die na een valse start een half jaar later zijn begonnen, blijkt 
dat niet waar te zijn. We kunnen alleen kiezen wat de aannemer/architect wil. Die wil uitsluitend pro-
jectmatig bouwen.
Velen van ons hebben in de afgelopen jaren veel dure verbeteringen aan hun woning aangebracht. 
U moet denken aan luxere keukens, badkamers/toiletten, maar ook aan serres, bijkeukens, interne 
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verbouwingen, maar ook kunststof kozijnen en deuren en een volledig ingerichte tuin met terrassen en 
paden met sierbestrating, borders van lineablokken etc. 
Wat wij willen is overleg bij het ontwerp; mogelijkheid om te kiezen voor datgene wat we hadden, 
terug te laten keren. Kleine wijzigingen kunnen aanbrengen om te zorgen voor een voor acceptabele 
inrichting van huis en tuin: Waar komt de keuken Waar komt de wasmachine / droger? Waar komt de 
T.V.-aansluiting, de deur, etc.? Uiteindelijk gaat het om ons woon- en leefgenot. Maar dan niet van: ‘Dat 
mag uzelf doen.’ 
Ikzelf ben 71 jaar, mijn vrouw iets jonger. Wij willen de tijd die ons rest nog graag zonder al te veel stress 
beleven. Ik maak mij nu echter zorgen, ook voor heel veel mensen in onze wijk, die met hetzelfde zit-
ten. Dit loopt niet goed af. 
Het liefst zou ik nu zien dat het geheel niet verder gaat. (Ons blok is immers versterkt.) Laat ons aan het 
gas, zodat de mogelijkheid open blijft voor bijvoorbeeld waterstof. Of stel voldoende budget beschik-
baar voor dit project.

Met vriendelijke groet,                          
Thijs en Bettie Lubach

 T. PENNINGA 
vindt niet de schade, maar de 
manier waarop ze met je omgaan het ergste.

Beste Sandra,

Al lange tijd hebben we inmiddels met de aardbevingsproblematiek te maken. En de schade is niet het 
ergste, maar hoe ze met je om gaan. We zijn inmiddels 6 of 7 jaar verder na onze eerste schade.
In de eerste brief die we kregen stond dat de schade het gevolg was van de aardbevingen. In de tweede 
brief stond dat dat niet het geval was. De schade is volledig hersteld, daar ben ik wel tevreden over. 
Inmiddels weten de meeste mensen in Ten Post wat er met hun huis gaat gebeuren. Maar het tijdspad 
wordt steeds opgeschoven.
Omdat er niet voldoende wisselwoningen zijn, worden er 60 bijgebouwd. 
Iedereen wordt zo verschillend behandeld. Kijk alleen al naar het verschil tussen huurders en kopers. 
Iedereen heeft toch recht op een veilig huis? En een zelfde behandeling? Inmiddels loopt het dorp leeg, 
veel mensen vertrekken om niet meer terug te komen.
Nu wordt ons dorp helemaal verduurzaamd. Ten Post moet weer populair gemaakt worden. Ook dit 
brengt wel weer onzekerheid met zich mee.
Laten we maar hopen dat iedereen over een paar jaar goed geholpen is en dat we weer vooruit kunnen 
kijken.

Met vriendelijke groet,
T. Penninga
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STEFAN: 
‘Ik vind het schandalig dat we met de 
veiligheid van ons gezin gechanteerd 
worden door het NCG om maar te 
accepteren wat zij ons aanbieden ondanks 
dat het helemaal niet overeenkomt met wat we nu hebben.’

Goedemiddag mevrouw Beckerman,

Graag zou ik u willen informeren over hoe het drama dat sloop/nieuwbouw heet, in Appingedam, mijn 
leven beïnvloedt.
Een aantal jaren geleden heb ik een huis in de wijk Opwierde gekocht. Voordat ik het kocht, er was net 
sprake van mogelijk sloop/nieuwbouw, heb ik me laten voorlichten op een bijeenkomst van gemeente 
en NCG.
Daar werd beloofd dat we terug zouden krijgen wat we hebben en wel ‘met gesloten knip’. De volgende 
melding was: ‘Als je huis nu meer waard is gaan jullie dit terug zien in de waardering van de woningen.’ 
De laatste gevleugelde uitspraak was ook erg leuk en wel te verstaan: ‘Hoe mooi is het om na al die jaren 
van ellende een nieuw huis te krijgen wat je zelf kunt gaan inrichten zoals je het hebben wilt?’ Daar heb 
ik me laten overtuigen te gaan voor het duurdere huis (€ 20.000 duurder) van de twee huizen die te 
koop stonden. 
Helaas bleken bovengenoemde uitspraken allemaal leugens en al gauw bleek dat ze geen enkele waarde 
hadden en de jaren van ellende nog wel even voort zouden duren.
Zo kunnen wij niet zelf een huis inrichten maar moeten we kiezen uit 1 van 2 opties. We moeten met 
het hele blok eenzelfde keuze maken uit twee varianten. We worden erg in de richting van de goedko-
pere variant geduwd.
Zoals iedereen kan zien aankomen zorgt dit voor veel problemen en strubbelingen in de wijk aangezien 
iedereen andere en persoonlijke wensen heeft. Zo heb ik een buurvrouw die niet meer met de honden 
durft te lopen omdat ze geen zin heeft met mensen hier maar over in gesprek te gaan. 
De waardebepalingen van de woningen zijn een schijnvertoning geworden en tuinen/tuinhuizen blij-
ken helemaal niet meer mee te tellen Dit heeft voor mij persoonlijk bijvoorbeeld tot gevolg dat van de 
€ 20.000 die ik extra geïnvesteerd heb niks terug komt, sterker nog de goedkopere woning zou me nu 
meer punten hebben opgeleverd.
Uiteraard zijn we hierna gewoon nog steeds positief verder gegaan met de gesprekken want iedereen 
wil graag vooruit en zo snel mogelijk alles afronden.
Als ik terug wil wat ik heb, komt het er op neer dat ik tussen de € 20.000 en € 25.000 bij moet gaan 
betalen. Het gaat hierbij om een lijst van meer dan 20 punten waarbij de melding van het bouwbedrijf 
is: ‘U heeft daar goede punten alleen kunnen we het niet aanbieden want dat mag niet van het NCG.’
Ik kan u vertellen dat voor mij de maat wel vol is. Ik voel me verneukt en voorgelogen. Dankzij de 
gaswinning zitten wij hier mee en als het opgelost moet worden is er niks mogelijk. Ik ben bereid om 
deze mensen voor 85/90% tegemoet te komen alleen er zijn punten waarom ik het huis gekocht heb 
(nogmaals dit was NA hun beloftes) en daar wil ik wel graag de belangrijkste van terug zien.
Ik vind het schandalig dat we met de veiligheid van ons gezin gechanteerd worden door het NCG om 
maar te accepteren wat zij ons aanbieden ondanks dat het helemaal niet overeenkomt met wat we nu 
hebben.

Met vriendelijke groet,
Stefan Eizinga
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RICHARD EN ERIKA 
voelen zich onder druk gezet, omdat ze 
het gevoel krijgen dat ze als enige niet willen 
instemmen met de plannen. Bij navraag 
blijkt dat veel meer mensen niet akkoord gaan.

Beste Sandra,         
          
We vinden het een erg goed initiatief van jou om verhalen te verzamelen. Wij dachten dat wij de enige 
waren die bezwaren hadden tegen de plannen en voorstellen. 
In de mail van het NCG staat het volgende:
‘Jullie standpunt is mij bekend. Ik heb jullie bericht doorgezet naar onze projectleider om op de agenda 
te zetten voor het escalatieoverleg. Op dit moment kan ik niet zeggen hoe het verder zal gaan maar ik 
hoop dat we in gesprek kunnen blijven en tot een oplossing kunnen komen met elkaar en met het blok 
als geheel.’ 
Omdat we wel wat aanpassingen aan de woning hebben verricht in de 35 jaar dat we hier wonen, 
(waarvan nu 26 jaar eigenaar) hebben we tijdens het keukentafelgesprek aan gegeven wat voor ons 
erg belangrijk is. Dat waren o.a. de kostbare glas in lood panelen die in de woonkamer en in de hal zijn 
geplaatst. Na opleveren wilden we een huis terug krijgen die in elk geval op onze woning leek. 
Er werd niet een keer gemeld dat iets niet kon, altijd kon dit worden bekeken. Dit gold voor alle opmer-
kingen die we hadden. We hebben vanaf het begin steeds gezegd: ‘We hoeven geen geld maar terug wat 
we nu hebben.’ Inclusief de tuin met terras, schuur, (waar mijn motor in staat), en de gemetselde erf 
afscheidingen.          
Toen kwam het NCG in beeld. Die nam de regie over.
Een half jaar radiostilte volgde door onenigheid tussen Van Wijnen en NCG over de waardebepalingen 
van de woningen.     
Daarna kwam de video met de mededeling dat het project door ging. Iedereen wist toen uiteraard dat er 
flink was beknibbeld op de waarde.
Van Wijnen die erg z’n best deed om eigenaren over te halen de basiswoning te kiezen, maar vanwege 
de warmtepomp willen wij graag de variantwoning. Ondanks dat die geen uitbouw en maximale 
vergoeding van de keuken heeft. 
Maar het blok moet voor 1 keuze gaan, want de verschillende woningen kunnen niet naast elkaar 
gebouwd worden. En wij zijn in de minderheid. 
Het zou blijken dat dit niet door Van Wijnen uitgevoerd kan worden. We moeten kiezen voor de basis 
woning omdat er 4 eigenaren zijn die hier voor kiezen. En in dit geval geldt blijkbaar, meeste stemmen 
gelden.
‘Het is ten allen tijde de keuze van de bewoner om niet mee te doen. Het gevolg is dat het hele blok dan 
blijft staan, maar we kunnen niemand dwingen.’      
Dan nog de tuin; de waarde van de tuin en schuurtjes worden is voor het gemak maar in de waarde-
bepaling van het huis meegenomen. De tuin kan niet blijven zoals aangelegd omdat ze de ruimte nodig 
hebben. We krijgen 7,5 m2 terras terug.
We hebben in de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in onze woning. Voor en achter gevel zijn volle-
dig opnieuw geplaatst maar nu van energie zuinig kunststof. Alle ramen zijn hr++ glas. Om straks alles 
terug te brengen naar de situatie voor de nieuwbouw moeten we wederom veel geld gaan investeren
Omdat de regels telkens worden aangepast, hebben we er ook totaal geen vertrouwen meer in.  
        
Groet,      
     
Richard en Erika de Groot 
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ROLINA 
krijgt een nieuw huis nadat 
haar huis is gesloopt. 
Maar ze krijgt een 
heel ander huis dan ze nu heeft.

Hoi Sandra, 

Laat ik beginnen met het vermelden dat er drie types vliesgevelwoningen zijn, in de wijk Opwierde-
Zuid. Wij hebben het type doorzonwoning met portiek, dus de grote woonkamer aan de openbare weg.
Nu wil het bouwbedrijf Van Wijnen maar één type woning terug bouwen, met de keuken richting de 
openbare weg, maar dat willen wij niet. 
We kunnen de kamer wel aan de wegzijde krijgen, maar dan wordt hij maar 3.18 mtr. 
Wij laten ons niet door NCG, de gemeente Appingedam en Van Wijnen verplichten om daar in mee te 
gaan. Gelukkig zitten wij in cluster 4 dus we hebben nog even. 
De afspraak was en is jullie krijgen terug wat je hebt, maar dat klopt dus niet. 
Mooi hoor, we krijgen een veilig huis. Veel anderen niet. Maar we blijven moeten vechten om terug te 
krijgen wat we hebben.

Met vriendelijke groet,
Rolina Haan.

MARJOLEIN 
wil graag meewerken aan het zwartboek 
om duidelijk te maken hoe erg de situatie 
voor velen is, maar ze kan niet meer.

Beste Sandra,

Graag werken we mee aan jouw zwartboek.
Het biedt ons de mogelijkheid om te vertellen wat er allemaal mis gaat. 
Over wat de procedures van de schadeafhandeling met mensen doen, over de onzekerheid of er wel of 
niet versterkt moet worden.
Over steeds wisselende bewonerbegeleiders, verdwenen dossiers, over de compensatie waardevermin-
dering, over het onderzoek in het kader van de inspectie versterking van het NCG en ga zo maar door.
We zijn inmiddels aan ons negende leven begonnen.
We geloven pas dat er iets gebeurt als we het zien.
Meer schrijven dan dit, kunnen we niet meer opbrengen.

Vriendelijke groet,
Marjolein Suwijn
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ANDRÉ 
vindt het niet eerlijk hoe verschillend huurders 
door de Delthe wordt geholpen. 
Raar dat er onderscheid wordt gemaakt.

Beste Sandra,

Wat leuk dat er mensen van de SP langs kwamen om ons verhaal te horen. Want tjonge, het duurt al-
lemaal erg lang.
Na 2012, de aardbeving bij Huizinge, zijn er scheuren in onze huizen gekomen, naast de kozijnen in alle 
slaapkamers. De woningbouw is twee keer langs geweest, maar ze doen niet veel. Ik wil graag sommige 
dingen opknappen en onderhouden.  
In december 2019 zijn de scheuren geplamuurd en geschilderd. Maar het blijft terugkomen.
De Delthe is erg traag in het onderhoud, tenminste bij mij. Ik weet wel dat sommige mensen sneller 
geholpen worden. Erg oneerlijk is dat.
Succes met je zwartboek.

Vriendelijke groet,
André van Dijk

M. 
meldt geen schade meer. 
Het geeft te veel gedoe.

Beste Sandra,

Mijn verhaal is niet een heel groot verhaal, maar wel een dat belangrijk is te vertellen. Want ik denk dat 
er veel meer mensen zijn zoals ik.
In het verleden heb ik schade gehad in de woonkamer. Dat is hersteld, maar wat een ellende is dat. Ik 
heb wel een jaar in de rommel gezeten voor dat het klaar was. 
Boven in de slaapkamers zitten nu scheuren, maar ik heb geen zin meer om te melden.
Het moment van schade melden totdat het is hersteld is een lang traject.
Dat gedonder aan je huis, dat toch echt het woongenot beperkt, daar heb ik echt geen zin meer in.
Gelukkig maak ik me niet te veel zorgen over onveilige situaties.

Met vriendelijke groet,
M.

JOLAN: 
‘Wij Groningers zijn vergeten door 
de rest in Den Haag en 
daar word ik erg verdrietig van.’

Beste Sandra,

Hier is mijn bijdrage voor het zwartboek.
We wonen in een prachtig huis uit 1887 in Ten Boer, midden in de weilanden. Ons droomhuis.
We hebben veel aan het huis verbouwd.
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Helaas hebben we al langer (vanaf 2012) te kampen met schade door de gaswinning. Eerder hebben we 
dat gewoon vergoed gekregen, maar dat gaat tegenwoordig niet meer zo makkelijk.
In januari 2018 is er veel schade ontstaan, dat hebben we gemeld. Na ruim anderhalf jaar kregen we het 
rapport. Scheuren kwamen door de aardbevingen, de verzakking lag aan de fundering. We kregen 
€ 4450 aan schade vergoed. Woest waren we!
We hadden twee weken de tijd om te reageren. Uiteindelijk kregen we een half jaar uitstel.
We hebben een zienswijze ingediend en aangegeven dat we het niet eens waren met de conclusie van 
de TCMG. 
Inmiddels zijn de schades enorm toegenomen. In februari 2020 een enorme grote horizontale scheur 
in de buitenmuur. Na een AOS-melding bleek het niet onveilig, wel zeer zorgwekkend.
De inspecteurs hebben het rapport naar de NCG gestuurd. Volgens de NCG hebben we een licht ver-
hoogd risico.
Er gebeurde niets.
We hebben toen een verzoek gedaan tot inspectie, maar dat werd afgewezen. De NCG gaf aan dat dat 
was omdat we al in een versterkingsprogramma zitten door de AOS-melding. Maar daar weten we hele-
maal niets van! Waarom wordt dat niet gemeld? Slapeloze nachten hadden we daarvan. En tot op heden 
hebben we nog steeds niks gehoord van de NCG. Ik vraag me af of ze wel kunnen communiceren!
Inmiddels hebben we € 9300 gekregen voor onze schades We hebben ook een aannemer benaderd, die 
schat het bedrag op € 125.000.
We gaan in beroep tegen de laatste conclusie, gelukkig met ondersteuning van Stut en Steun.
Omdat we nog steeds niet eens waren met de conclusie van TCMG, nu IMG, wilden we uitstel. Hoe kon-
den wij in beroep gaan, terwijl alle bedrijven dicht waren vanwege COVID 19? We konden geen experts 
inhuren of op andere wijze ons gelijk halen. Daarnaast kreeg ik in juni een hele zware buikoperatie, 
dus hebben we om uitstel gevraagd. Pas na 6 keer mailen hebben we een half jaar uitstel gekregen!! 
6 ver velende, zeurende mailtjes en telkens kregen een weekje erbij. Gelukkig hebben we nu tot eind 
november te tijd.
Gelukkig kunnen we gebruik maken van onze rechtsbijstandsverzekering en hebben we nu een advo-
caat. Zij adviseerde om expertise-bureau Vergnes in te huren en zij zijn ondertussen langs geweest. Wij 
hebben een conceptversie van ze gekregen en zij komen daarin op een schadebedrag van ruim  
€ 70.000,- En dat is nog zonder versterking! Ook dit bureau geeft aan dat ons huis met spoed moet 
worden versterkt.
Helaas is er tijdens de bevingen van begin mei opnieuw veel schade ontstaan. Weer minimaal 15 maan-
den wachten. Van dat wachten worden we zo moe en verdrietig. Doordat ik ernstig ziek ben geweest, 
zit ik thuis. In mijn mooie huis met zoveel scheuren. Scheuren die we 5 jaar geleden zelf hebben laten 
herstellen. Daarvoor hebben wij een 2e hypotheek moeten nemen van € 30.000 omdat de vergoeding 
van TCMG absoluut niet toereikend was.
En nu is er een nieuw dossier geopend omdat ons vorige dossier bij juridische zaken ligt.
Gisteren is er weer een inspectie geweest. De expert wijt onze verzakkingen voor het grootste gedeelte 
aan de gaswinning. Maar hij vertelde ook dat dit niet in het definitieve rapport komt te staan. Hij 
schrijft in zijn rapport dat onze scheuren en verzakkingen door gaswinning komt, maar zijn rapport 
wordt beoordeeld door IMG en die halen de verzakkingen eruit. En dan komt zijn naam er weer onder 
te staan, terwijl zijn oorspronkelijke rapport heel anders was.
Ook gaf de expert aan dat ons huis niet meer verstevigd kan worden, daarvoor zijn onze schades te 
ernstig geworden. Ons huis zal plat moeten.
Dit hebben we eerder meegemaakt, bij een vorige inspectie. Die expert was ook van mening dat onze 
verzakkingen door de gaswinning kwamen. Ik heb het hem 3 keer gevraagd. Er 3 keer vertelde hij het-
zelfde antwoord. Ik was daar emotioneel onder, moest huilen, omdat we nu eindelijk ons recht zouden 
halen. Ik werd zelfs getroost door onze zaakwaarnemer van IMG. Maar toen kwam het rapport en alles 
wat met verzakking te maken had, kregen we NIET vergoed. Toen ik onze zaakwaarnemer belde hier 
over, wist hij ineens niet meer dat die expert anders had gezegd. Hij wist ook niet meer dat ik het 3 keer 
had gevraagd en wist zelfs niet meer dat ik emotioneel was!!!! 
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Er wordt hier een heel vuil spelletje gespeeld, zelfs tegen de zin van de experts. Maar die staan ook 
machteloos. De laatste expert vertelde dat als hij met zijn verhaal naar de media zou stappen, hij zijn 
baan kwijt is.
Wat is dit voor een instantie? Wij vechten door, maar heel veel mensen kunnen dit niet en zullen 
uiteindelijk het bedrag van IMG wel moeten accepteren. De rapporten zijn vaak zo technisch dat veel 
mensen zullen afhaken.
Dit kan zo niet langer. Deze hele toestand is zeer slecht voor mijn herstel. Onze jongste zoon is zelfs 
vervroegd op kamers gegaan, hij kon niet meer tegen al die scheuren. En nu zit ik al maanden thuis te 
herstellen en overal waar ik kom zie ik de scheuren. En dat doet veel pijn, want we betalen nog steeds 
voor onze 2e hypotheek, maar alles wat we hadden opgeknapt daarvan is stuk!
Ik heb mijn verhaal meerdere keren openbaar op Facebook gezet, diverse politieke partijen erin getagt. 
En jij bent de enige die heeft gereageerd. Wij Groningers zijn vergeten door de rest in Den Haag en daar 
word ik erg verdrietig van. Als deze aardbevingen in de Randstad zouden plaatsvinden, dan waren alle 
problemen al opgelost!
Fijn dat je je zo voor Groninger gedupeerden in blijft zetten. Wij steunen je!

Met vriendelijke groet,
Jolan Mensenkamp 

DE OUDERS VAN HARRY 
douchen al twee jaar niet meer, omdat 
de waterleidingen stuk zijn. 
Valse beloften hebben dat nog steeds niet opgelost.

Beste Sandra,

Naast mijn eigen verhaal, wil ik ook graag het verhaal van mijn ouders vertellen voor jouw zwartboek. 
Inmiddels is ons eigen schade afgehandeld. We blijven wel met een heel naar gevoel zitten over de 
afhandeling door het CVW. Het is te belachelijk voor woorden hoe dat is gegaan. TCMG heeft voor ons 
goed gewerkt.
Maar goed, mijn ouders: ze zitten nu al 5-6 jaar met enorme scheuren in de muren, zowel binnen als 
buiten. Eén binnenmuur tussen de stal en het woongedeelte, is zodanig beschadigd dat je elkaar een 
hand kunt geven door de muur heen. Iedere maand moet de deur een beetje bijgeschaafd worden 
anders kan deze niet meer open of dicht. Serviesgoed verschuift in de kast. Als ze iets willen pakken 
moeten ze goed kijken, als ze een deurtje opendoen, dat er niets uit de kast valt. Verder kunnen ze nu 
al twee jaar niet meer douchen, want door de schade gaat ook keer op keer de waterleiding naar de 
douche kapot en verzakt ook het rioleringssysteem. Geen enkele instantie wil de verantwoordelijk-
heid nemen... Er komen alleen maar valse beloften dat er serieus naar gekeken gaat worden, maar in de 
praktijk gebeurt er niets. Volgens mijn ouders wacht men net zo lang totdat ze er niet meer zijn. Dan is 
het ook opgelost.

Met vriendelijke groet,
Harry Kuiper
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ANNET 
heeft het afgelopen jaar veel meegemaakt. 
De ellende die de aardbevingen 
met zich meebrengen, is eigenlijk te veel.

Dag Sandra,

Wat fijn dat mensen van de SP langs kwamen om ons verhaal te horen. Je kunt dat eigenlijk nergens 
kwijt.
Op het persoonlijke vlak heb ik de laatste tijd veel meegemaakt. Mijn gezondheid laat te wensen over. 
Ik woon in een huurwoning. De woningbouwcorporatie heeft inmiddels al twee keer de schade her-
steld.
Bij de eerste beving zag ik de muren echt heen en weer golven. Dat was verschrikkelijk eng.
Dat zorgt er voor dat ik nog steeds bang ben als er een beving is, en ik hoor gekraak in mijn huis.
Het is ook vreemd: mijn huis wordt volgend jaar gesloopt, toch gaat de huur gewoon omhoog.
Hoe het er uit gaat zien, is ook best onduidelijk. We moeten voor minstens een jaar naar wisselwonin-
gen. Dan krijgen we in het nieuwe huis 0-op-de-meter. Wat dat in gaat houden? Ik weet het niet en ik 
maak me daar wel zorgen over. Ook heb ik hier nu goeie apparatuur in de keuken. Krijg ik dat wel terug? 
Ze zeggen van wel, maar ik hoor andere geluiden.
Eigenlijk zou ik wel willen verhuizen, maar er is gewoon geen ander huis. Ik voel me een beetje gevan-
gen in mijn eigen huis.
Wat ik me ook nog afvraag: de Haan Advocaten heeft 25 euro van mij gehad, want die zouden immateri-
ele schadevergoeding regelen. Daar horen we nooit wat over.
Tot zover.

Vriendelijke groet,
Annet Holthof

SCHAAMTELOOSHEID ALS RODE DRAAD...

In november 2013 dien ik mijn eerste schademelding bij de NAM in. Naast de schades bovengronds 
meld ik dat ik bang ben dat ook de fundering van het huis door de bevingen is beschadigd, en vraag om 
een onderzoek daarnaar. In de rapportage, medio 2014, staat daarop geen reactie, laat staan toezegging 
van zo’n onderzoek.
In augustus 2015 doe ik in een schademelding weer een verzoek om onderzoek van de fundering. De 
inspecteur van het Centrum Veilig Wonen (dat dan nog actief werkt aan het opbouwen van zijn reputa-
tie) loopt in vijf minuten rond het huis. Op basis daarvan zegt hij dat de fundering in orde is. En: ‘Ik heb 
het wel veel erger gezien.’ De rapportage van het CVW is conform. 
Als ik ben bekomen van mijn verbazing en boosheid vraag ik in een brief aan het CVW nogmaals om 
het onderzoek. Het Centrum antwoordt: ‘Het antwoord op uw vraag loopt vooruit op de stand van de 
wetenschap.’ Een antwoord dat niet zou misstaan in het roemruchte ‘Het Grote NAM Smoezenboek’.
In juli 2017 dien ik mijn vierde schademelding in, en vraag daarbij ook onderzoek van de fundering, 
 onder verwijzing naar de aard van sommige schades. De inspecteur is een hele dag bezig met de inspec-
tie van alle (ook de oude) schades. Maar de rapportage in april 2019 gaat dit keer zelfs helemaal niet in 
op mijn ‘Verhaal bewoner’ en mijn verwijzing naar de fundering bij meerdere schades.

De ruimhartige vergoeding
Ondertussen is duidelijk dat in ons dorp Overschild negen van de tien huizen zullen worden gesloopt 
en nieuw gebouwd. Niet, zoals de media en Wiebes insinueren omdat die inhalige Groningers alle-
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maal zo graag een nieuw huis willen, maar omdat versterken van veel huizen voor de NAM/Shell veel 
duurder zou worden dan sloop/nieuwbouw. Het is inmiddels al lang duidelijk dat kostenbesparing voor 
de veroorzakers van de ellende voorop staat in de hele aanpak van de bevingsschade en de versterking. 
Het credo van de eerste Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Alders: ‘De bewoner centraal’ blijkt al 
spoedig een cynische, loze belofte. Net als ‘Je krijgt terug wat je had’ en ‘ruimhartige vergoeding’. 
Ik ben eerst helemaal niet blij met het vooruitzicht dat het huis waar ik al ruim dertig jaar woon (inmid-
dels: wij wonen) en waar ik erg aan gehecht ben, zal worden gesloopt. Maar als het dan toch moet, 
probeer ik het positieve ervan in te zien. Ik bestel bij Amazon voor een paar honderd euro boeken over 
energieneutraal bouwen, en begin toch weer wat perspectief te zien. Het is nu immers alleen nog maar 
een kwestie van tijd...

Energieneutraal... 
Eind 2017 had onze Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) een gesprek met Wiebes. 
In de meerjarenplannen van de NCG stond dat onze huizen bij de versterking of nieuwbouw energie-
neutraal zouden worden gemaakt. Dit mede als troost voor alle ellende die ons is aangedaan. Een van 
ons vroeg Wiebes hoe het met die belofte stond. Het antwoord van Zijne Excellentie: ‘Ja hoor eens, over 
een paar jaar moet je huis sowieso energieneutraal zijn, dus dat geld was je toch al kwijt geweest.’ Zo 
ongelofelijk schaamteloos, dat we allen met stomheid zijn geslagen. De Commissaris van de Koning die 
het gesprek leidt komt niet voor ons op, maar dat waren we al gewend.

Batches en buikpijn
Voor de versterking of sloop/nieuwbouw van de huizen in Groningen wordt de wereld verdeeld in ‘bat-
ches’: de groeperingen waarin de huizen achtereenvolgens zullen worden aangepakt. De kern van Over-
schild valt in twee ervan. Het buitengebied van het dorp, waar ons huis staat, valt in de derde batch. 
Rond de jaarwisseling 2018-2019 legt wethouder Anja Woortman op een bespreking van bewoners, 
NCG en gemeente uit hoe het zit met die batches. Tot dat moment nemen we aan dat het buitengebied 
van Overschild direct na de dorpskern zal worden aangepakt maar de wethouder noemt het niet. De 
 bewonersbegeleider van de NCG zoekt het op mijn verzoek staande de vergadering uit en komt terug 
met het bericht dat het buitengebied zelfs nog helemaal niet in de planning voorkomt! Buikpijn. On-
danks dat ons wordt verzekerd: ‘Het Buitengebied is integraal deel van de pilot Overschild’, wordt ons 
als bewoners van het buitengebied vanaf dat moment steeds duidelijker dat we er niet meer bij horen. 
De mooie plannen van architect Winy Maas voor het dorp gaan onze neus voorbij. En Wiebes begint 
met zijn opzettelijke getraineer. 
Met Wiebes’ demagogische sprookjes over afnemend bevingsrisico vervliegt ons perspectief op een 
nieuw huis, en is het maar afwachten hoe de versterking zal uitpakken. Óf ons huis in het buitengebied 
überhaupt nog zal worden versterkt. De loodzware lastransformator die nog op zolder staat geef ik aan 
een vriend; ik wil hem straks niet bij een beving op m’n kop krijgen.
Onze werkgroep DVO is de enige die wél solidair en consequent het buitengebied in de beraadslagingen 
aan de orde stelt. In de formele stukken en besprekingen, bijvoorbeeld met gemeente en de dorps-
bouwmeester, is de teneur echter: ‘O ja, en dan is er natuurlijk ook nog het buitengebied.’ Wéér, méér, 
buikpijn.
Januari 2019 komt minister Ollongren op bezoek. We wandelen door het dorp, en ik vertel haar als we 
naast elkaar lopen over de toenemende emotionele problemen van de gedupeerden. Bij haar vertrek 
komt ze naar me toe en belooft me met haar blauwe ogen dat ze echt heel erg haar best voor ons zal 
doen. Het is een van de momenten in alle ellende dat ik volschiet. Eindelijk gehoor... 
Sindsdien hebben we niet meer van haar vernomen.

Zes centimeter
Inmiddels woedt mijn strijd voor een onderzoek naar de fundering van mijn huis onverminderd voort. 
Ik zie een tip op internet om een met vloeistof gevulde slang van de ene naar de andere gevel van het 
huis te leggen. Volgens de wet van de communicerende vaten kun je daarop zien als het huis verzakt. 



143

ZWARTBOEK

Dat blijkt na een half jaar het geval: de oostgevel is zes centimeter gezakt. 
Ik dien bij de TCMG een Zienswijze tegen de laatste schaderapportage in waarin ik, je raadt het 
nooit, nogmaals op een funderingsonderzoek aandring. Maar in het Herziene Adviesrapport staat: 
‘De deskundige heeft echter aangegeven dat, gezien het algehele schadebeeld van uw woning, nader 
 onderzoek naar de fundering niet noodzakelijk wordt geacht.’ De weigering wordt ook nu weer niet met 
argumenten onderbouwd. 
Ik laat op eigen kosten een voorlopig onderzoek doen door Expertisebureau Vergnes, dat op basis van 
de schades adviseert de fundering te onderzoeken. Dat rapport stuur ik in december 2019 mee met een 
Bezwaarschrift tegen de weigering van het funderingsonderzoek door de TCMG. Daarin vraag ik om ten 
minste argumentatie van die weigering: als de fundering niet de oorzaak van sommige schades en de 
verzakking is, wat dan wél? 
Ik krijg bericht dat de Commissie Advisering Bezwaarschriften Schade door Mijnbouw mij wil horen op 
een zitting. Hoera! Eindelijk gehoor bij een écht onafhankelijke commissie, bestaande uit deskundigen 
van niveau: de voorzitter is oud-lid van de Raad van State.

De Commissie Bezwaarschriften
In mei 2020 krijg ik de uitnodiging voor de zitting van de Commissie, vanwege corona als video- 
conferentie. Ik vraag advies aan het onvolprezen Stut&Steun (die verdienen een lintje!) en ook weer aan 
de adviseur van Vergnes. Die neemt ook deel aan het video-overleg. 
Het gaat van meet af aan bergafwaarts. Van tevoren krijg ik een link doorgemaild om aan de video-
hoorzitting deel te kunnen nemen, met een mij onbekende app. De instructies daarbij zijn onvolledig 
en volmaakt onduidelijk.
Ik hoor ook niet of ik van tevoren documenten moet of mag inbrengen. Ik ga ervan uit dat de zitting 
plaatsvindt op basis van het schaderapport en mijn Bezwaarschrift daartegen. Mijn plan is om de 
Commissie dan na afloop van de zitting de tekst van het pleidooi dat ik aan het voorbereiden ben toe te 
zenden. 
Pas de middag voor de zitting belt de secretaris van de Commissie mij echter: waar blijven mijn stuk-
ken? Inderhaast maak ik nog een paar foto’s en stuur die op, samen met een lang geleden voor eigen 
gebruik opgesteld werkdocumentje. 
Op de zitting zelf zegt de Voorzitter weliswaar dat de onduidelijkheid over de documenten niet mijn 
schuld is, maar niet dat die uiteraard de schuld is van de Commissie zélf. 
Omdat de Commissie reeds mijn werkdocumentje heeft mag ik niet het pleidooi houden dat ik zorg-
vuldig had voorbereid. Het is een buitengewoon ontmoedigend begin van de zitting. Ik krijg niet de 
gelegenheid met de gewenste accenten en gedachtelijn mijn visie duidelijk te maken. 
Overigens heeft ten minste een van de twee deskundigen het schaderapport niet gelezen, zo blijkt uit 
een vraag van hem. De toon van het gesprek wordt ook steeds onplezieriger. Ik vang de opmerking op 
de achtergrond op: ‘... en de ene keer staat er twintig centimeter en de andere keer zes centimeter...’ 
Niet meer dan fatsoenlijk was natuurlijk geweest: ‘Meneer Wildervanck, kunt u uitleggen hoe het komt 
dat...?’ Ik krijg niet eens de kans. 
Een der deskundigen laat zich ontvallen dat het huis er prima bij staat. Vinnig vraagt de expert van 
Vergnes hem of hij het huis dan gezíen heeft (nee, natuurlijk niet). Ik kan hem wel zoenen. 
De Voorzitter zegt tegen het eind van de zitting dat het nu eenmaal moeilijk is om te bewijzen dat iets 
(d.w.z. argumenten om de fundering van mijn huis te onderzoeken) er níet is. Onzin natuurlijk: een 
onderbouwde alternatieve verklaring van de verschijnselen waarop mijn herhaalde verzoek om onder-
zoek was gebaseerd was voldoende geweest. Als zo’n verklaring bestónd, tenminste... 
Helemaal bont maakt aan het eind de zo te zien beginnend juriste van de TCMG het. Ik heb in een paar 
van mijn stukken gezegd dat mijn verzoek om funderingsonderzoek is genegeerd. Vinnig wijst ze erop 
dat het was geweigerd! Het effectieve verschil tussen negeren en onbeargumenteerd weigeren mag ze 
me uitleggen maar ik laat het maar zitten. Ook zegt ze dat het feit dat vijf onafhankelijke deskundigen 
het onderzoek hebben afgewezen voldoende argument is om het af te wijzen. Iemand met een beetje 
psychologisch inzicht concludeert meteen dat de nadruk die ze legt op het woord ‘onafhankelijk’ aan-
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geeft dat ze wel beter weet. Grappig, als het niet zo droevig was. En anders moet ze zich dringend eens 
verdiepen in de resultaten van de onderzoeksjournalistiek over de aardbevingsproblematiek. Maar ik 
ben al te murw geslagen door de hele vertoning om haar dat te zeggen. 
‘Murw’ – een van de trefwoorden in het hele aardbevingsdrama.
In het advies van de Commissie is later geen spoor te vinden van de argumenten tegen het funde-
ringsonderzoek waar ik in mijn Bezwaarschrift om vraag. Ik ben diep teleurgesteld in de houding en 
natuurlijk ook het advies van de Commissie. Ik had immers eindelijk een onafhankelijk en deskundig 
oor voor mijn smeekbeden verwacht. Niks daarvan. Een zoveelste moment dat de overheid niet alleen 
haar zorgplicht verzaakt maar die zelfs actief en bewust stelselmatig schendt. Mam, ik ben zo moe...

Schaamteloos
In de periode dat ik dit schrijf lees ik over de filosoof Machiavelli. Berucht om zijn handleiding om 
machtig heerser te worden en te blijven: wreedheid, meedogenloos over je tegenstanders heen walsen, 
ze in een kwaad daglicht stellen en belachelijk maken, liegen, wantrouwen (de waard en zijn gasten...), 
manipuleren, gewetenloosheid, cynisme, en als sleutelwoord: schaamteloosheid.
Opeens valt álles voor mij op zijn plaats: schaamteloosheid, de essentie van Wiebes, de essentie van de 
rest van het Kabinet, de essentie van op drie na alle Kamerleden.
De conclusie is onontkoombaar. Eigenlijk alle verantwoordelijke partijen, overheden en zeker instan-
ties als TCMG/IMG en NCG, hebben zich overwegend gediskwalificeerd om zich met de aardbevings-
problematiek te bemoeien. Het IMG deed er recent nog een schepje op met zijn schaamteloze motie 
van wantrouwen jegens de schademelders in het randgebied van de bevingen. De waard en zijn gasten... 
Há, die Machiavelli!
Mijn huis is niet zo zwaar beschadigd als veel andere in het gebied. Er zijn lotgenoten die het veel 
zwaarder voor hun kiezen hebben gehad en nog steeds hebben dan ik. Toch beschreef ik in het voor-
gaande vrij gedetailleerd hoe in mijn geval het hele proces tot nu toe en ook de zitting van de Commis-
sie verliepen. Dat is omdat die gang van zaken en het resultaat ervan zo symptomatisch zijn voor de 
jarenlange, velen ziekmakende traditie van bedrog, vooringenomenheid, dedain, wantrouwen en de 
daaruit resulterende schaamteloze respectloosheid jegens de gedupeerden van de gaswinning in Gro-
ningen. Die doet meer pijn dan honderd scheuren in de muur. 

Cees Wildervanck, Overschild

FAM. J. 
wil graag een veilig huis, 
maar moet veel inleveren.
Ze krijgen niet terug 
wat ze nu hebben.

Goedendag Mevrouw Beckerman,

Wij zijn de fam. J. en wonen eigenlijk heel lang met heel veel plezier in Appingedam. Vooral de laatste 
jaren beseffen we samen met de bewoners van dit mooie stadje dat we op bevingsgebied wonen. Het 
krijgt volop de aandacht en er weer stevig verbouwd en gebouwd. De gemeente is al 4 jaar bezig om 
onze wijk met 163 koopwoningen te vernieuwen. Hier zijn we heel blij mee, want een nieuw en veilig 
huis is mooi meegenomen. Wel zien we erg op tegen het inpakken van onze spullen en voor een jaar 
naar een noodwoning. 
Tijdens bijeenkomsten met NCG, aannemer en gemeente is ons steeds verteld dat we ons huis weer 
terug krijgen zoals het nu is. 
Maar na een aantal gesprekken met de aannemer, blijven we met een aantal vragen zitten. Ik zal probe-
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ren een korte impressie te geven van de vragen die hebben:
•  Wanneer we onze tegels en overkapping willen houden, moeten we dat zelf verwijderen, opslaan en 

terugplaatsen. Daar zijn we het niet mee eens.
•  Er wordt met een puntensysteem gewerkt dat niet klopt. Dit gesteggel om punten kost ons energie 

en stress. Moeten we dan maar geen gordijnen kiezen voor onze ramen of onze douche maar niet 
betegelen? Of moeten we afstand doen van een dakkapel vanwege het plaatsen van zonnepanelen en 
warmtepomp?

 Maar ook hebben we van onze berging een verwarmd kantoor (met vloerverwarming) gemaakt, die 
we niet terug krijgen als kantoor. Nu lijkt het ons redelijk dat we dan kunnen “onderhandelen” naar 
een ander type uitbouw aan ons huis. Maar de uitbouw die we kunnen kiezen kost meer punten dan 
we er voor kregen. 

 Het lijkt in ieder geval ver af te staan van de toezegging van het NCG, de gemeente en de aannemer: 
‘Je krijgt terug wat je hebt.’ Maar volgens ons gaat dat extra geld ons zelf kosten. Tegelijkertijd wordt 
de druk wel opgevoerd, we moeten keuzes maken voor een bepaalde datum. 

•  We hebben hier heel lang met plezier gewoond. Een nieuw huis voelt veiliger, maar ons vertrouwde 
plekje inleveren kost ons veel. Het duurt ook al erg lang, we zijn al vier jaar bezig waardoor we al lang 
niets hebben geïnvesteerd in onze woning.

Door het hele gebeuren met het huis, lijkt het wel of ons leven stagneert. Naast deze bijzondere corona-
periode neemt de sloop-nieuwbouw-stress wel een hele grote plek in ons leven. Iets waar we eigenlijk 
niet mee bezig willen zijn. We moeten vechten voor iets wat we hadden en de kans is groot dat we dat 
niet krijgen. Wel een mooi en veilig huis, maar met veel minder ruimte en met een tuin die we mogelijk 
zelf weer moeten opknappen en zoals het er nu uit ziet een huis waarvoor we zelfs moeten bijbetalen.
Ik heb het idee dat ik mijn oude mooie goed opgeknapte VW-bus in moet leveren voor een nieuwe 
 VW-golf. Niet alles wat nieuw is geeft ook voldoening, tevredenheid of plezier.
We willen graag investeren ons huis, maar niet in zaken waar we al in geïnvesteerd hebben. 
We zullen zeker zelf blijven opkomen voor ons belang en ons (t)huis. We willen geen uitstel en zeker 
geen afstel van de planning, we hopen echt dat we in mei/juni 2021 uit ons huis kunnen, zodat we 
2022 weer in een mooi huis wonen. We willen ook niet dat andere buren of medebewoners van de wijk 
hinder ondervinden van onze ‘assertiviteit’. Ik denk dat we allemaal hetzelfde willen, en dat is dat we 
zo snel mogelijk, veilig wonen en ons weer thuis voelen op ons eigen plekje.

Met vriendelijke groet, 
Fam. J.

G. 
heeft slapeloze nachten doordat 
er gezegd is dat hun huis wordt gesloopt 
en vervolgens weten ze nog van niets.

Beste Sandra,

Ik huur bij Wierden en Borgen. In Middelstum.
In de zomer van 2017 is mij verteld dat mijn huis gesloopt wordt. Sindsdien heb ik amper wat gehoord. 
We hebben er slapeloze nachten van gehad.
Nu probeer ik het zoveel mogelijk van me af te zetten. Ik wacht maar gewoon af.
Het enige wat ik wil is weer een hoekwoning met een schuurtje en levensloopbestendig.
De verhuisvergoeding die huurders nu krijgen van 6095 euro is ontoereikend om weer terug te krijgen 
wat ik nu heb.

Groetjes, G.
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BERT EN ANNEKE 
hebben niets meer te zeggen over het 
huis waarin ze hun eerste huwelijksnacht 
doorbrachten 46 jaar geleden.

Beste Sandra,

Wij wonen hier vanaf 27 december 1974. Dit is onze trouwdatum. We hebben onze eerste huwelijks-
nacht dus in ons huis door gebracht.
Toch wilden we wel graag een eigen huis en hebben dan ook verschillende woningen bekeken, maar 
steevast zeiden we tegen elkaar, konden we dit huis maar kopen. Dan hebben we precies wat we graag 
willen. En toen kwam uit eindelijk het bericht dat we hem konden kopen.
We hebben hier niet lang over na gedacht en zou bijna zeggen dat we de volgende dag al bij de makelaar 
waren. Onze wens ging in vervulling. We hebben vanaf die tijd heel veel in ons huis en tuin geïnves-
teerd.
Nu krijgen we een nieuw huis maar dat lijkt in geen enkel opzicht op ons huis. We moeten nu achter 
wonen en de keuken moet aan de voorkant. Omdat wonen aan de voorkant veel te smal wordt. Wat wij 
dus graag willen is gewoon de zelfde indeling als nu omdat we nu ‘s morgens soms de prachtigste zons-
opkomsten zien of een lekker kopje koffie in de ochtendzon en ‘s avonds genieten van, zo nu en dan, de 
volle maan die in je kamer schijnt.
Ook hebben we vrij uitzicht over het weiland en zien we bij de overburen paardjes in de wei en kippe-
tjes om het huis lopen. Boten door het Eemskanaal varen in de verte zien we zelfs de windmolens van 
Delfzijl.
Achter wonen en de keuken voor, vinden we geen optie. Maar omdat ze een rij woningen hebben afge-
broken en nu aan beide zijkanten een rijtje van 3 hebben neergezet, is onze privacy volledig weg.
Hier wil ik het dan voorlopig maar bij laten want ik kan nog wel 3 velletjes volschrijven over wat het 
huis voor ons betekent, maar dan wordt het toch weer sentimenteel.
Ik heb al zoveel gehuild dat ik bijna geen tranen meer over heb zo hoog zit ons dit. We hebben dan ook 
sterk het gevoel dat ons huis ons wordt af gestolen. We hebben er zelf niks over te beslissen maar het is 
toch ONS huis????
We zijn dan ook blij dat u het voor ons wilt opnemen en natuurlijk mag u dit verhaal gebruiken in het 
zwartboek.

Vriendelijke groet, 
Bert en Anneke Siepel

IRENE EN HAAR VRIENDIN 
kochten in 1994 een mooi huis in Woltersum. 
Sinds de beving in 2012 is er verschrikkelijk 
veel gebeurd. Wat dit met je doet? Heel veel!

Beste Sandra,

In 1994 hebben mijn vriendin (partner) en ik ons twintiger-jaren huis in Woltersum gekocht, na twee 
jaar intensief zoeken op het Groningse platteland. In de 18 jaren erna hebben wij onze ziel en zaligheid 
in dit huis gestopt en veel verbouwd, samen met de plaatselijke aannemer, maar ook zelf. Elke centi-
meter hebben wij in handen gehad.
Tot 2012 was er aan en om het huis nooit iets te merken van verzakking, scheuren of andere schade, 
maar in 2012 begon de ellende, met name na de beving in Huizinge, die wij ook goed hebben gevoeld. 
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Scheuren in de voegen en stenen van de buitenmuren, lekke serreruiten, een verzakte afvoer van de 
WC, enz. In de periode 2012-2014 hadden wij voor de schade een contactpersoon van de NAM en dat 
ging vrij goed. Een externe bouwkundige heeft de schade opgenomen en alles is vergoed en gedeeltelijk 
door de aannemer hersteld. Alleen het leemstucwerk liet even op zich wachten, dat deed ik zelf. In die 
periode werd mijn vriendin helaas steeds zieker en in 2016 is zij overleden. Tussen 2014 en 2016 was er 
wel hier en daar nieuwe schade te zien, maar door mijn privé-ellende had ik geen puf om daar achter-
aan te gaan.
In de loop van 2017 werd de schade steeds erger en was er duidelijk sprake van verzakking. De voordeur 
en de serredeuren konden niet meer goed open en dicht en niet op slot, het serreraam was ontzet, weer 
drie lekke dakruiten in de serre en overal in huis scheuren. De vloeren in eetkamer, keuken en gang 
verzakten, het platte dak boven de gang en de voordeur ook (6 cm). Vanaf eind 2017 en heel 2018 heb ik 
meldingen gedaan en vanaf dat moment loopt het huidige schadevergoedingstraject bij de TCMG, nu 
IMG. Inmiddels heb ik hulp van de geweldige mensen bij Stut en Steun en van een advocaat.
Bang voor mijn veiligheid was en ben ik (nog) niet; ik ken mijn huis en heb daar meer vertrouwen in dan 
in alle overheidsinstanties bij elkaar. Maar dat er iets aan de verzakking moet gebeuren is duidelijk, en 
dat betekent de fundering stabiliseren. Als dat niet gebeurt, is elk verder herstel compleet onzinnig.
Bang om mijn hond alleen in huis achter te laten met deuren die niet goed opengaan was ik wél; alle 
buren hadden sleutels en instructies om desnoods in te breken als de hond gevaar liep.
Verontwaardigd was ik zeker, met name over de arrogante houding van de ambtenaren/medewerkers 
van TCMG/IMG, die net deden alsof het mijn huis niet was en alsof de schade toch ook mijn schuld 
was. Als een soort wantrouwige verzekeringsinspecteurs liepen zij door het huis, ze kraamden onzin 
uit, hadden smoesjes over de droogte en de verzakking en gaven geen duidelijke antwoorden. Eigenlijk 
weigerden zij naar structureel schadeherstel te kijken.
Boos ben ik over het voortdurend opzoeken van de uiterste termijnen voor rapportages en reacties 
door de IMG. En over het onjuist toepassen van het bewijsvermoeden; want alleen maar roepen dat de 
verzakking niet door de gaswinning komt, is geen bewijs. Ondertussen wordt de schade steeds erger en 
moet ik nu een nieuw plat dak laten maken. Keukenapparatuur gaat kapot doordat de vloer zakt en alles 
niet meer waterpas staat, ondanks pogingen alles weer recht te zetten. 
Woedend ben ik over het feit dat mijn hele leven door de vernielingen van de NAM in de wachtstand 
staat en over de houding van de overheid (lees: dit kabinet). Wij waren in 2014 net klaar met de keuken 
en badkamer en moesten alleen de gang nog verbouwen. Maar dat is dus al die tijd blijven hangen en 
straks kan ik weer opnieuw aan de slag met de verzakte keuken. Het was eerst twee stappen vooruit, 
één stap terug, toen één stap vooruit, één stap terug en nu is het alleen nog maar stappen terug.
Ik ben ook woedend over de huidige gang van zaken m.b.t. de versterking, want in de meeste gevallen 
doen ze niets aan de fundering en zeuren ze alleen maar over daken en zolderverdiepingen en daar heb 
ik niets aan. De fundering moet gestabiliseerd worden, punt uit.
Verdrietig ben ik over de stemming die nu in het dorp is ontstaan, vooral door het arrogante, incompe-
tente, warrige en inconsistente optreden van IMG, NCG en gemeente. Er zijn nu zoveel verschillende 
versterkingstrajecten met allemaal andere normen, dat er rechtsongelijkheid is ontstaan en we worden 
allemaal tegen elkaar uitgespeeld. Ik doe mijn best om niet te roddelen en ik gun iedereen een mooi, 
veilig huis, maar zou het fijn vinden als ze mij mijn oude huis gunden, met al zijn fouten en gebreken én 
helemaal hersteld naar de situatie van vóór 2014. Ik heb een hekel aan nieuwbouw en opmerkingen als 
‘laat het toch afbreken, dan heb je straks een mooi nieuw huis’ vallen helemaal verkeerd. Vooral omdat 
er zoveel herinneringen aan dit huis kleven. Dat is ook de enige reden dat ik niet ga verhuizen.
Ik ben ook verdrietig over allerlei lieden die dit als een kans zien om het hele dorp op de schop te 
gooien en veel te grootschalige nieuwbouwprojecten te lanceren. Ik woon aan de rand van een klein 
dorp, vind het heel leuk dat er een school is, maar dat betekent niet dat ik koste wat het kost nieuwe 
woonwijken om het dorp heen wil zien verrijzen. Grenzen aan de groei, zou ik zeggen, en er is nog voor 
jaren herstelwerk zonder alles overhoop te halen.
Maar het allerverdrietigst vind ik dat ik bijna opgelucht moet zijn dat mijn vriendin dit niet meer hoeft 
mee te maken, want dat zou ze absoluut niet hebben volgehouden. Daarom vind ik dat de verantwoor-
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delijke bewindslieden en ook ambtenaren hun gerechte straf niet mogen ontlopen en ik hoop dan ook 
dat de parlementaire enquêtecommissie volgend jaar héél hard optreedt.

Irene Venditti

FAMILIE W.M.
‘Je rijdt een tunnel in maar weet niet 
hoelang deze is en onderweg wordt 
het erg donker. Zicht op licht lijkt ver weg.’

Beste Sandra,

We wonen midden in het aardbevingsgebied en volgens het NCG-rapport is onze woning onveilig. In 
2018 kregen we inzage in het schaderapport mede omdat we deelnemers zijn van EI (Eigen Initiatief).
In 2016 hadden we verbouwplannen maar op initiatief van derden werd dat ontraden. De kans was aan-
wezig dat in een later stadium enkele versterkingsoperaties uitgevoerd dienden te worden. We werden 
toen lid van EI. We zagen koppelkansen zoals verbouwen in een nieuw ontwerp, verduurzaming en van 
het gas af. In het najaar van 2018, ons huis zou op tal van punten versterkt worden, bleek dit dermate 
duur te worden dat we in gezamenlijkheid (met de NCG) hebben besloten voor sloop-nieuwbouw. Een 
ingrijpende en verdrietige beslissing omdat we erg gehecht zijn aan onze markante woning.
Uiteindelijk zijn we vol goede moed gestart en wilden onze verbouwplannen verwerken in de sloop-
nieuw-bouw van onze woning. De extra kosten betalen we zelf, immers er wordt extra ruimte aan de 
woning toegevoegd. In het overleg is ons te verstaan gegeven dat we terug krijgen wat we aan opper-
vlakte (m2), en afwerkingsniveau hebben. Like for Like was het mantra.
Een architect is aan het werk gezet met Like for Like maar gedurende het proces, werden de spelregels 
veranderd en ging like for like van tafel. Wilden we terug naar wat we hebben dan moesten we alles wat 
boven de herbouwwaarde komt, zelf maar betalen. 
Onduidelijk was hoe de herbouwwaarde bepaald wordt. Uit verhalen blijk dat elke bouwbegeleider 
soleert: de één rekent met m2 en de ander met m3. Navraag levert op dat op verschillende adressen, 
verschillende rekenmodellen worden gebruikt om de herbouwwaarde vast te stellen. Uniformiteit en 
duidelijke communicatie ontbreekt. Tevens ontbreekt er een duidelijke richtlijn vanuit de NCG. Dit leidt 
tot discussie, irritatie en onvrede. 
Ook de architect heeft vanaf het begin geen kaders en richtlijnen m.b.t. aardbevingsbestendig bouwen 
meegekregen. Nadat de bouwvergunning afgegeven is, komt er een prijs van de aannemer en blijkt het 
een te duur ontwerp. Dan gaat er toch iets niet goed in het proces. Sloop-nieuwbouw blijkt bijna 2x de 
herbouwwaarde te kosten? Kwalijk vinden we dat er nooit eerder is bijgestuurd en alles op z‘n beloop is 
gelaten. We raken ontmoedigd. Ons voorstel een andere aannemer te raadplegen en een second opinion 
uit te rekenen kan volgens de bouwbegeleider niet of is zeer ongewenst. En mochten we hiertoe beslui-
ten, dat kan wel, mits we akkoord gaan met aftrek van de gemaakte kosten door de huidige aannemer 
op het herbouwbudget.
Daarnaast geeft de bouwbegeleider aan dat hij stopt met de begeleiding als wij een calculatie laten 
maken door een andere aannemer. ‘We zullen dan onderop de stapel belanden.’
Het voelt als dreigementen en voelen ons klem gezet. Ook wordt ons de mogelijkheid geboden om 
alsnog te versterken omdat geld daar geen issue zou zijn. Ons is geheel onduidelijk waarom bij het ene 
proces geld er kennelijk niet echt toe doet en bij het andere over elke euro gestreden moet worden ten 
koste van onze gezondheid.
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We hebben inmiddels een jaar de bouwvergunning op zak en zitten nog steeds met de NCG te steggelen 
over geld. Zicht op een nieuw/veilig huis is er niet op korte termijn. We hebben het gevoel volledig klem 
te zitten en dat ons leven te lang wordt bepaald door stress over onze woning.
Sandra, kun je ons vertellen hoe we uit deze impasse komen?

Familie W.M.

TWEE BEZORGDE OUDERS
moeten keer op keer achter aansluiten 
om hun schade vergoed 
en hun huis veilig te krijgen.

Beste Sandra,

In 2012 werden wij opgeschrikt door de aardbeving van Huizinge. Sindsdien wachten wij (7 jaar al!). Wij 
wonen in Loppersum. Er wordt ons geestelijke hulp aangeboden voor onszelf en onze kinderen, maar 
wanneer wordt het onderliggende probleem (ons kapotte huis) opgelost? 
We worden gevraagd mee te denken over al die miljoenen voor ons dorp, maar waarvoor? De hui-
zen zijn nog steeds kapot en niet versterkt! We moeten van het gas af, maar hoe dan? We weten nog 
steeds niet wat er met onze huizen gaat gebeuren. Vanaf 2012 hebben wij gevraagd, gesmeekt, gehuild, 
 gezeurd, gewacht etc. etc., maar je bent of nog niet aan de beurt (twee onder één kap en rijtjeshuizen 
gaan voor, maar ook deze mensen wonen nog steeds in hun eigen onveilige woning in Loppersum) of 
minister Wiebes vindt het tijd om de versterkingsoperatie on hold te zetten of een computermodel 
bepaald wel even dat je weer helemaal achteraan in de rij mag gaan staan. 
Omdat niemand maar dan ook niemand het nodig vond om ons te helpen, hebben wij zelf in januari 
2017 een versterking aan onze ligger door het huis gedaan, die inmiddels 4 cm aan het doorzakken was. 
En ja, het voelde weer stevig en een klein beetje vertrouwd. Dit heeft welgeteld precies een jaar geduurd 
tot de aardbevingen van Zeerijp en Garsthuizen. Inmiddels is het huis weer als een kaartenhuis aan het 
inzakken en ontstaan er scheuren, zowel binnen als buiten in de muren. 
TCMG wil ons de stuwmeerregeling laten accepteren, maar voor dat geld krijgen wij onze verdiepings-
vloer niet meer vast en de scheuren gerepareerd. Wanneer dan uiteindelijk het rapport komt van het 
TCMG, dan staan de helft van de scheuren er niet in en waar het uiteindelijk om gaat (de verdiepings-
vloer/ligger door het huis) wordt gemakshalve maar niet genoemd (hoezo nulmeting?). 
Aangezien wij bij de gemeente hebben aangeklopt, komt het NCG nu wel weer bij ons over de vloer. 
Wel gewoon twee keer de afspraak ‘vergeten’ (staan blijkbaar niet erg hoog op de lijst). Maar nog steeds 
hebben wij niets zwart/wit op papier dat wij door mogen gaan in het versterkingsproces. Sloop/nieuw-
bouw komen wij in ieder geval niet voor in aanmerking. ‘Het zou maar eens scheve gezichten kunnen 
 opleveren in de buurt’, wordt ons medegedeeld door het NCG. Ons huis heeft heel veel schade, een 
straat verderop worden huizen gesloopt zonder schade. Ons huis is een sluipmoordenaar geworden. 
Het heeft ons in de greep (letterlijk en figuurlijk). En zijn opdrachtgever (de aardbevingen, NAM, Rijk, 
CVW, NCG, zeg het maar) trekt af en toe de touwtjes een beetje strakker aan. De gaswinning wordt 
stopgezet in Groningen! Maar wij worden achter gelaten met niets. We wachten al 7 jaar! Er wordt ons 
gevraagd mee te denken hoe wij onze jeugd en bedrijven in Loppersum kunnen houden. Maar hoe dan?   

Update augustus 2020:
TCMG, nu inmiddels IMG, heeft nog steeds de schade aan het dak en de verdiepingsvloer niet erkend. 
Het vreemde is dat onze schade en ons versterkingsadvies door hetzelfde bouwkundig ingenieursbu-
reau is beoordeeld en beide rapporten spreken elkaar tegen. Qua schade zou ons dak door dakplaten, 
dakpannen, sneeuwbelasting teveel worden belast en niet door de aardbevingen en bij de versterking 
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wordt voorgesteld om ons dak nog verder te verzwaren met extra multiplex platen. Het gekke is dat het 
lijkt of NCG aan het wachten is op de uitslag van IMG, maar dat mag de versterking officieel niet beïn-
vloeden. IMG heeft alweer het beslistermijn verlengd naar aanleiding van ons bezwaar op de schade 
van de beving van Zeerijp. De behandeling door IMG van de gemelde schade van de beving van Wester-
wijtwerd is met 15 maanden uitgesteld. De eventuele schade door de bevingen bij Loppersum kortge-
leden, hebben wij niet eens meer opgenomen. Dat duurt dan nog eens meer dan 15 maanden. Door de 
bevingen is het huis er niet steviger op geworden. Een kleine windkracht doet ons huis nu zuchten en 
kraken. Waar wij weer van wakker kunnen liggen.
 Er worden beloftes gedaan door NCG en doodleuk teruggetrokken. Er wordt ons gevraagd na te denken 
over onze woning, maar contact opnemen met een aannemer mag niet in verband met ‘Europese 
aanbesteding’? Om ons heen worden huizen gesloopt en nieuw gebouwd of overdreven versterkt. Geld 
speelt daarbij geen enkele rol. Bij ons wordt alles op een weegschaaltje gelegd en vervolgens wordt er 
nul komma nul resultaat geboekt. Kort geleden hebben wij een adviseur om advies gevraagd. Er wordt 
dan geconstateerd dat het ‘eigenlijk niet veilig is’. Nee dat weten wij ook wel, maar op die ‘rode knop’ 
drukken? Dat doen wij niet meer. Het huis wordt of versterkt of het is een verloren zaak. Wij weten het 
niet meer. Zo langzamerhand is het huis dusdanig uit zijn fatsoen dat er op den duur niets meer aan te 
redden is.

Update november 2020:
En weer zijn wij 3 maanden verder. Onze schade aan het dak en de verdiepingsvloer is afgewezen door 
de bezwarencommissie. De ‘onafhankelijke’ deskundige bleek hetzelfde ingenieursbureau te zijn die 
ook het advies van de versterking van onze ligger had geleverd. Er werd ineens geconstateerd dat er 
opnieuw een constructiefout in ons huis is. Dit keer nota bene ontstaan onder toezicht van CVW en op 
advies van het bureau die onze schade nu doodleuk aanmerkt als een constructiefout. Onafhankelijk 
kun je dit bureau nou niet bepaald noemen. Er werden foto’s laten zien van de reparatie van de ligger, 
nog voordat deze is uitgevoerd. Deze foto’s liggen niet bij IMG en met het blote oog is de constructiefout 
niet te zien, maar goed. Tijdens de hoorzitting kregen wij bovendien te horen dat het versterkings-
advies, zoals dat er nu ligt, niet gaat werken voor ons en dat wij in de toekomst alleen nog maar meer 
schade zouden krijgen als de versterking op deze voet doorgaat. Doordat wij er nu op gewezen werden, 
dat er opnieuw een constructiefout is in ons huis met een verkeerd versterkingsadvies, hebben wij 
direct maar weer aan de bel getrokken bij NCG. Maar NCG blijft aangeven dat wij ‘al heel ver in het ver-
sterkingsproces zitten’ en dat er niet zomaar wijzigingen meer worden gemaakt. Aangezien NCG niet 
in contact wil/kan treden met IMG/het ingenieursbureau heeft er extra destructief onderzoek plaats-
gevonden in onze woning. Het plafond is voor de tweede keer opengemaakt sinds 2015. Ook na dit 
onderzoek, is men er blijkbaar nog niet uit. Want binnenkort wil men nog meer destructief onderzoek 
gaan doen. Wat hiervan de bedoeling is, is ons nog niet duidelijk. Zo langzamerhand hebben wij totaal 
geen vertrouwen meer in instanties, op een goed en juiste versterking van onze woning. 
Hebben we het gevoel dat we alles moeten bevechten, terwijl om ons heen huizen worden afgebroken 
zonder schade.
Wij zien het als volgt: Groningen lijkt een zinkend schip. Er zijn drenkelingen die een reddingsboot 
krijgen aangeboden, anderen krijgen een reddingsvest. Wij zijn in het water gegooid en zijn begonnen 
met watertrappelen in de hoop nog een lijntje toegeworpen te krijgen.
En die miljardendeal: SCHANDE!

Vriendelijke groet,
Twee bezorgde ouders en hun dappere kinderen.
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YFKE 
voelt zich onveilig door de blijvende 
dreiging van gasbevingen, maar meer nog 
‘door het spelen met onze rechten door deze overheid’.

Dag Sandra,

Meer dan twee jaar geleden schreef ik een opiniestuk¹ over de mijnbouwellende in Groningen. Kort 
gezegd ging het over hoe met Wiebes er even hoop in Groningen kwam, over de versterking die ‘on 
hold’ werd gezet, over hoe zijn verdeel- en heersstrategie werd opgetuigd, hoe ons Groningers het 
recht wordt ontnomen, over hoe slechte dingen snel wettelijk vast werden gelegd, kortom: Hoe het 
overheidsfalen van Kamp, onder leiding van Wiebes is verworden tot overheidsoverheersing. Het win-
gewest is leeggezogen en gedupeerden worden van hun rechten ontdaan.
Sindsdien is de Haagse overheersing alleen maar gegroeid. Het IMG is benoemd, dat zich meer en meer 
als een CVW nieuwe stijl ontpopt. De Wet Versterking is vrijwel aangenomen, waarin gesuggereerd 
wordt dat de gedupeerde zeggenschap krijgt, maar waarmee de facto nog meer rechten ontnomen 
worden.
Wetten gaan altijd ‘in consultatie’, zodat een ieder er wat over kan zeggen. De Tijdelijke Wet Groningen, 
waarin de Versterking geregeld moet worden, is in 2019 in consultatie geweest.
Maar de Wet die nu voorligt is een totaal andere. Die niet meer in consultatie is geweest. Niemand 
protesteert.
De Raad van State heeft een hele trits van bezwaren, opmerkingen en verbeteringen opgesomd om de 
rechtspositie en de veiligheid van Groningers te waarborgen.² Of die in de wet terecht komen is maar  
de vraag.
Los van alle persoonlijke ellende die gedupeerden door toedoen van Staat en Olies moeten ondergaan, 
vind ik het ongelofelijk dat er met instemming van onze hele volksvertegenwoordiging wetten worden 
aangenomen waarin grondrechten met voeten worden getreden en niemand daartegen in het verweer 
komt.³
Ik voel me onveilig door de blijvende dreiging van gasbevingen, maar meer nog door het spelen met 
onze rechten door deze overheid.

Vriendelijke groet,
Yfke Beckeringh-Eijgelaar

¹  www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Opinie-Overheidsfalen-onder-Wiebes-verworden-tot-overheids-
overheersing-23517489.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=twitter

² www.raadvanstate.nl/@120204/w18-20-0043-iv/
³  Prof. Jan van Dunné : ‘Schadevergoeding voor mijnbouwschade door bodemdaling en aardbevingen’ 

bij Uitgeverij Paris.

MARJANNE
‘De emotionele lading die dit alles heeft 
kan ik moeilijk in een e-mail schrijven. 
Maar het is uitputtend en het levert veel stress op.’

Hallo Sandra,

Via Facebook ben ik in contact gekomen met u. Bij deze een korte versie.
Ik ben in 2010 komen wonen in Overschild. Samen met mijn toenmalige vriend. Niet wetende wat er 
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allemaal zou gaan gebeuren in deze omgeving. Met het idee; we knappen het huisje op en verkopen het. 
En daar was de eerste aardbeving al. Met alle gevolgen van dien. In totaal al €50 000 schade gehad aan 
de woning. Wat gerepareerd is. Eerst door de NAM zelf, toen de CVW en daarna tijdelijke commissie 
mijnbouwschade. Je kent alle ellende wel.
Relatie is helaas, mede door alle stress door de aardbevingen geëindigd. Vervolgens zat ik in mijn eentje 
in een onverkoopbare woning.
Januari 2017 zijn ze langs geweest om mijn huis te inspecteren op wat er zou gebeuren met die ver-
wachte aardbeving.
Juli 2018 uitslag van het onderzoek; versterking! 
Muren zouden allemaal versterkt worden op verschillende plekken. Gevolg; huis word kleiner en  
functies van de ruimtes konden niet blijven (keuken werd te klein). Contact met stut en steun.
Juli 2019; toch maar sloop nieuwbouw.
Dat pad ingeslagen en bezig gegaan met alle informatie die wij hadden opgevraagd. Ook bij  
de gemeente.
Juni 2020; plan was gemaakt en ontwerp lag er. Met al het passen en meten met ons kleine budget was 
dit haalbaar.
Opeens waren de plannen anders en mocht ons huis door de molenbiotoop niet hoger worden dan wat 
het was. Enorme tegenvaller en een jaar weg gegooid. Er was maar één mogelijkheid: een architect. Ook 
deze kost veel geld. Maar er was geen andere mogelijkheid omdat wij geen standaard catalogus woning 
konden nemen gezien de hoogte.
Inmiddels leven we hier in een bouwput! Normaal je oprit op of af gaan is vaak niet mogelijk en wande-
len met de hond ook geen doen. Stoep is onbewandelbaar of onder de modder.
De emotionele lading die dit alles heeft kan ik moeilijk in een e-mail schrijven. Maar het is uitputtend 
en het levert veel stress op.
Vervolgens komen wij niet in aanmerking voor de waardecompensatie. Welke wij eigenlijk wel mee 
geregeld hadden in onze nieuwe woning omdat wij anders geld te kort komen.
Als u nog vragen hebt, stel ze gerust. Wij staan open voor contact en willen ons verhaal graag delen met 
de mensen die alle ellende hier zwaar onderschatten.

Met vriendelijke groet,
Marjanne Doornbos

H. 
heeft in 2017 zijn huis verkocht. 
Voor de waardedaling kregen zij € 4600. 
Volgens de nieuwe regeling hebben 
zij recht op € 16415. ‘Helaas, dan hadden  
ze maar niet akkoord moeten gaan,’ 
is de reactie vanuit IMG.

Geachte Mevr. S. Beckerman,

Wij hebben in 2017 ons huis in Appingedam verkocht en toen gebruik gemaakt van de geldende waar-
dedalingsregeling van de NAM. Dit was toen de enige mogelijkheid om nog iets gecompenseerd te krij-
gen in de waardedaling van dit huis. Wij kregen toen een bedrag van totaal € 4600. We hebben, mede 
door standplaatsplicht i.v.m. met mijn werk, een huis gekocht in een andere buurt van Appingedam. De 
verkopers daarvan kregen ook een soortgelijke vergoeding. 
Dit jaar is begonnen met de procedure van de IMG. Oók wij kregen bericht en ik heb ingelogd op de site 
van schadedoormijnbouw.nl. Nadat wij alles naar waarheid met bijlagen hebben verstuurd naar het 
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IMG kregen wij een voorlopig antwoord dat ik samen met mijn vrouw 50% + 50% eigenaar een totaal-
bedrag van € 16.414.82 tegemoet konden zien.
Maar helaas kregen we ca. 8 weken later een ‘definitieve’ beschikking met de mededeling dat wij in 2017 
reeds akkoord waren gegaan met de regeling van de NAM. U begrijpt vast wel dat wij zéér teleurgesteld 
waren. Als wij dit in 2017 hadden geweten waren wij nóóit akkoord gegaan met het toenmalige bedrag 
van de NAM! Dit voelt als zéér onrechtvaardig! Het verschil is ook té groot! Het voelt nu voor ons alsof 
we gestraft worden voor het feit dat we ons huis hebben verkocht en nota bene weer een huis terug 
hebben gekocht in de kern van het aardbevingsgebied! 
Achteraf hoorden wij dat in de periode dat wij ons huis verkochten er al een nieuwe regeling in aan-
tocht was die nu in uitvoering is gegeven aan het IMG. Dit is extra zuur om dan nu op deze wijze gecon-
fronteerd te worden met deze nieuwe regeling. 
We begrijpen heel goed dat we geen recht hebben op het volledige bedrag van de IMG en dat daarop het 
reeds ontvangen bedrag kan worden ingehouden, maar wij vinden dat we zéker recht hebben op het 
resterende bedrag!
We hebben al genoeg te maken met onrust in onze provincie vanwege de aardbevingen. 
Wij lazen dat de minister op zoek was naar ‘gevallen’, wellicht kunt u ons verhaal met hem delen. Wij 
zien uit naar de resultaten!

Met dank en vriendelijke groet,
H.

163 Vliesgevelwoningen in Appingedam worden gesloopt, ook al zijn er een 
aantal van versterkt. Er is beloofd: ‘Wat je hebt, krijg je terug,’ maar dat is niet 
waar. Veel van deze bewoners laten collectief weten, in korte brieven, wat ze 
daarvan vinden.

J. KEIJZER 
heeft geïnvesteerd. Krijgt dat niet terug.  
Dat leidt tot slapeloze nachten.

Hallo Sandra,

Het gaat nu al bijna twee jaar dat onze huizen eraf gaan. Het duurt allemaal veel te lang.
En dan ook nog met punten werken, dat werkt toch niet. 
Wij willen gewoon een nieuw huis, zonder punten en betalen geen cent meer. 
Wij moesten een hypotheek afsluiten om kunststof en daar krijg je niets voor terug.
Wij hebben voor en achter ons huis klinkers, die moeten we er zelf uithalen en iemand inhuren die ze 
er weer inlegt. De kosten zijn voor ons. Wij kunnen het zelf niet. 
Van Wijnen moet nu de knoop doorhakken en naar ons luisteren.
Ze hebben het ons mooi verteld, alles wat je hebt krijg je terug.
Wij hebben er ook slapeloze nachten van.
We hopen dat we gauw bericht krijgen. Hoe nu verder.
 
J. Keizer
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KOOS EN STIEN
‘We mogen niet zeuren, 
want we krijgen een nieuw huis.’

Hallo Sandra,

Wij willen ook onze hal behouden en niets van de kamer af. Keuken niet naar voren, dat is voor ons 
geen optie. Ook wij hebben veel stress en dat is voor Ko ook niet goed i.v.m. zijn gezondheid. Net als  
er gezegd wordt, je krijgt een nieuw huis, dus niet zeuren!

Koos en Stien Bolken

DE FAMILIE BENJAMINS 
is al op leeftijd. Terry kampt met zijn gezondheid en  
de situatie verergert de toestand van meneer.

Hallo Sandra,

Wat doet het met ons?
Mijn man, 77 jaar, heeft last van depressiviteit, opgelopen na de heupoperatie.
Hij is o.b.v. een psycholoog. Deze toestand verergert de situatie behoorlijk.
Ikzelf moet mij ook in acht nemen om de situatie de baas te blijven.
Een opmerking hierbij van onze kant n.a.v. puntentelling: Serre is goed voor 87 punten (is € 8.700, -). 
Volgens onze info bij een serrebouwer is onze serre minstens goed voor 200 punten (€ 20.000,-).
Vergelijking: de stenen garage even verderop is goed voor 520 punten (€ 52.000, -)!
Wij waarderen het zeer dat u wilt opkomen voor ons in deze vervelende gang van zaken.
Wij wensen u veel succes!

Hartelijke groeten,
Terry en Boukje Benjamins

DIENEKE 
is blij dat ze na sloop/nieuwbouw in een 
veilig huis woont. Bij het steeds  
veranderen van de spelregels, 
plaatst ze wel de nodige vraagtekens.

Geachte mevrouw Beckerman,

Ook ik ben een bewoner en eigenaar van een woning aan de Parksingel die binnenkort gesloopt wordt 
voor een duurzame en aardbevingsbestendige woning. Dit vind ik heel fijn en sta hier zeker voor open. 
Maar ik heb wel een aantal vraagtekens hoe het verloop nu gaat.
Toen de onderhandelingen begonnen, was er inpandig van alles mogelijk. Maar de zeggenschap over  
de keuken en badkamer is op dit moment weinig tot niets.
De opties en keuzes die nu door Van Wijnen voorgelegd worden, zijn wel erg minimaal.
Bij veel opties die ik aandraag is het antwoord nee of niet mogelijk. Dit ervaar ik als zeer stressvol en  
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erg frustrerend, want het gaat om mijn eigen koophuis en geen huurwoning.
Er is nu een puntensysteem en dat is niet toereikend, dit schiet te kort.
Mijn badkamer is recentelijk vernieuwd, waar wij toen niet op bespaard hebben, maar met dit pun-
tensysteem krijg ik minder punten omdat er geen bad in zit. Ik was beter uit geweest met mijn oude 
badkamer van twintig jaar oud, omdat daar wel een bad in zat, dat is raar!
En zo zijn er nog wel wat punten te noemen.
Mede daarom ben ik ook bereid om in actie te komen d.m.v. een handtekening.

Met vriendelijke groet,
Dieneke Noordhof

DEZE BEWONERS 
zijn het niet eens met hoe er met hun om wordt gegaan.  
De gemeente, de NCG en bouwbedrijf 
Van Wijnen bepalen wat er met hun huis gebeurt.

Hallo Sandra,

Wij wonen ook al 38 jaar in Opwierde Zuid. Wij zijn het ook niet eens hoe het allemaal gaat met onze 
woning. Wij kiezen voor de variantwoning. De tuin ligt er heel mooi bij en dat moet je straks zelf  
allemaal maar weer doen, terwijl de tuin door groenvoorziening Van der Werf is ingemeten en foto’s 
gemaakt en alle planten genoteerd. En wat schetst onze verbazing, er wordt verder niets mee gedaan.  
Er komen een paar tegels en gras, wat wij totaal niet willen. Wij zijn het ook niet eens dat je overal  
punten voor moet inleveren, hetzij voor een gang of een kast in de kamer die we nu ook hebben.  
Op een van de slaapkamers hebben wij een hele kastenwand die we niet terugkrijgen, maar ons wel 
geld gaat kosten. Er was in het begin heel veel mogelijk volgens de wethouder en bouwbedrijf Van 
Wijnen. Nu wordt bijna alles door de NCG, de gemeente en Van Wijnen bepaald, terwijl het ONS huis is. 
Alles wat je in die jaren hebt opgebouwd en betaald hebt, moet je weer voor betalen zoals alles voor en 
achter het huis.
Ze komen hun afspraken en beloftes niet na, zo jammer!

Bewoner vliesgevelwoning. 

SANDRA 
zit met de handen in het haar. 
Haar woning is al versterkt, daar zijn nieuwe spullen 
bij gebruikt. Als ze die wil hergebruiken, moet ze 
dat zelf regelen. ‘Je wordt op extra kosten gejaagd.’ 

Hallo Sandra,

Je moet vechten voor de punten die jouw woning nu waard zijn, zodat die weer terugkomen in je 
nieuwe woning.
Indelen van je eigen badkamer is niet mogelijk.
Plaatsing van keuken aan de wand die je nu hebt, is ineens niet meer mogelijk, terwijl hier een mooie 
foto van is gemaakt in een voorbeeldboek. 
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Ineens kan dit niet meer!
Tevens word je op extra kosten gejaagd. Mijn vooruitbouw is net afgebroken en opnieuw geplaatst,  
vanwege een pilotproject van de aardbevingsproblematiek. Het zogenaamde verstevigingsproject.  
In deze uitbouw zit de hal en het toilet. Deze is dus compleet vernieuwd. Nu krijgen we dus een 
 compleet nieuwe woning. Ik zou dan zeggen haal dit toilet en wastafel eruit en plaats dit in de nieuwe  
woning. Je mag de spullen wel meenemen, maar je moet er dan zelf voor zorg dragen dat het eruit  
gehaald wordt en na de oplevering moet je zelf ervoor zorgen dat het geplaatst wordt, inclusief de kos-
ten die hieraan verbonden zijn. Dus eigenlijk ben je geneigd om dit niet te doen. Maar ook dan kost het 
je geld, omdat het uit je eigen budget gaat van je toilet/badkamer gedeelte.
Ook de zolder wordt pas gesausd en de zoldervloer bekleed in de duurste kleurcode. Punten krijg je met 
geel, groen en paars. Zit je in geel en groen dan wordt dit niet meegenomen, terwijl de zolder nu ook 
gesausd en bekleed is.
Je wordt dus sowieso op extra kosten gejaagd.
Ik hoop dat u in enige mate wat voor ons kunt betekenen.
De meesten van ons zitten met hun handen in het haar.

Sandra Wolters

MAGRIET 
woont in een vliesgevelwoning in Appingedam. 
Door de oneerlijke behandeling 
piekert ze veel en slaapt ze slecht.

Hallo Sandra,

Onze buurt, 163 vliesgevelwoningen, is ruim 45 jaar geleden gebouwd. De helft is van het ‘doorzon’-
type, de andere helft zijn tuinkamerwoningen. Alle woningen hebben drie of vier slaapkamers.
Ieder soort had zijn eigen huurprijs. En toen de woningen werden verkocht, waren de verkoopprijzen 
verschillend. Doorzonwoningen met vier kamers waren het duurst, tuinkamerwoningen met drie 
slaapkamers het goedkoopst. 
In mei 2016 werd bekend dat de woningen onveilig waren. Na die boodschap bleef het lang stil.
We moesten wachten, wachten, wachten en dat bracht spanning en onvrede met zich mee. 
Lange tijd bleef onduidelijk wat er zou gaan gebeuren.
Drie jaar geleden begon de versterking. Oneerlijk.
De hoekwoningen werden versterkt met zogenaamde ‘boekensteunen’, zodat het hele rijtje dan steviger 
en aardbevingsbestendig zou worden. Het duurde langer dan verwacht, kostte meer dan begroot en de 
tussenwoningen gingen kapot door de trillingen van het heien en doordat de woningen als het ware te 
sterk samengedrukt werden.
De hoekwoningen waren ‘weer als nieuw’, nieuwe hal voor, sanitair, nieuwe schuur achter, overal 
nieuwe vloerbedekking, nieuw gestukadoorde wanden, e.d. terwijl de tussenwoningen alleen maar 
schade en ellende daarvan ondervonden hebben.
April 2018 hoorden we ineens dat onze woningen gesloopt gaan worden.
In de loop van afgelopen twee jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad, waarbij we veel 
dingen hebben gehoord en er ook zeer veel beloofd is. We zouden alles terugkrijgen wat we nu ook heb-
ben. De scheidingsmuren tussen de woningen waren bepalend en de indeling zouden we zelf mogen 
bepalen. Het klonk allemaal te mooi om waar te zijn, en dat was het ook.
Inmiddels blijkt dat we allemaal eenzelfde type woning terugkrijgen, het tuinkamertype. 
We kunnen kiezen uit ‘basistype’ en ‘variant’ en het hele rijtje moet hetzelfde type kiezen!
Overal moet extra voor betaald worden, terwijl we die dingen nu wel hebben!
Het is zo oneerlijk allemaal!
Ik woon op zo’n mooie plek, heb een prachtig uitzicht en ik ben hier al 45 jaar gelukkig. 
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Ik had niet eens aardbevingsschade, maar ondervond wel schade van de versterking. 
Ik woon in een doorzonwoning en dat type krijg ik nu niet meer terug!
Van Wijnen en de NCG willen dat we allemaal een tuinkamertype krijgen en dan het liefst een ‘basis’ 
type. Dit wordt dan beloond met 1.20 m extra aan de woonkamer. Wil je een ‘variant’, dan krijg je dat 
niet. De ‘variant’ is een ‘maatwerk’-woning, maar zo langzamerhand is er van maatwerk geen sprake 
meer. Bij alles wat we vragen, horen we dat dat niet kan of mag.
Ik heb nu een halletje aangebouwd aan de voorkant, zodat ik een mooie brede woonkamer heb. 
Dat wil ik graag houden. Het halletje moet nu inpandig en dat gaat ten koste van de kamer. 
De keuken mag en kan niet op de plaatst waar ik hem nu heb, deuren mogen niet een stukje verplaatst 
worden en ga zo maar door. 
Voor de dingen die we nu hebben, zoals keuken, badkamer, vloerbedekking, e.d. krijgen we punten en 
dit is een zeer oneerlijk systeem!
Ze zeggen dat we ‘bofferds’ zijn, we krijgen toch een nieuwe woning? 
Het is zo oneerlijk allemaal! Ik pieker hier veel over, het houdt me hele dagen bezig en ik slaap er slecht 
van. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Vriendelijke groet, Magriet

JAN ELTJO TEN KATE
‘Kernwoorden in deze situatie zijn voor ons:  
vernedering, onrecht, onbegrip en chantage.’

Geachte mevrouw Beckerman,

Allereerst wens ik u een voorspoedig Nieuwjaar, met in het bijzonder een heel gezond Nieuwjaar.
Inzake de toepassing van de waardedalingsregeling zoals die is gestart door het Instituut Mijnbouw-
schade Groningen, wil ik u graag op de hoogte stellen van hetgeen ons is overkomen. Dit kan ook in uw 
zwartboek opgenomen worden.
Kernwoorden in deze situatie zijn voor ons: vernedering, onrecht, onbegrip en chantage. Kort schrijf ik 
hier waarom deze gevoelens zo leven bij ons.
In 2017, 13 jaar nadat we ons huis te koop hebben aangeboden, is ons huis opgekocht. Voor minder dat 
het huis waard was. Uiteindelijk zijn wij door de NAM gecompenseerd voor een bedrag van € 17.000. 
Omdat wij met de rug tegen de muur stonden konden wij niet anders dan akkoord gaan met de Waarde-
dalingsregeling van de NAM. Als dat niet was gelukt waren wij persoonlijk failliet gegaan. Een klap die 
we naar alle waarschijnlijkheid niet hadden overleefd.
Aan de casemanager hebben we daarna gevraagd om al onze gegevens, maar dan ook echt alles te 
verwijderen uit de databases van de NAM etc. Zij heeft dit nagevraagd. Antwoord: dat kan maar dan 
vervalt de verhuiskostenregeling. Dit is pure CHANTAGE. Uiteindelijk hebben we ons verzoek terug 
moeten trekken, anders zou de financiële en mentale klap nog groter zijn geworden.  
Uitgaande van de door het IMG toegepaste berekeningswijze zouden wij bovenop de ontvangen  
€ 17.000,-- nog een bedrag moeten ontvangen van ca. € 7.500,--.
Ik ben er van overtuigd dat er met ons nog vele anderen zijn die ongetwijfeld minimaal dezelfde 
 gevoelens hebben als en misschien nog we negatiever zijn.
Wij hebben indertijd €17.000,-- ontvangen van de NAM. Toepassing van de percentages zoals die  
worden toegepast door het IMG, geven aan dat wij te weinig hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Jan Eltjo ten Kate
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MAIKEL 
heeft wel erkende gaswinningsschade, maar komt 
vanwege zijn postcode niet in 
aanmerking voor waardedalingscompensatie.

Beste Sandra

N.a.v. de aardbeving in mei 2019 bij Westerwijtwerd hebben wij schade gekregen. Dat was een hele  
ittige aardbeving, alles trilde, en binnen een week waren er zo’n 13 scheuren zichtbaar (binnen en  
buiten het huis), die langzaam steeds groter werden. Wij schrokken enorm, want wij zaten aan het ont-
bijt (rond 5.45 uur). Gelukkig heeft de TCMG deze schade vergoed, en keurig afgehandeld (in december 
2019).
In het afgelopen voorjaar hebben we de schade vervolgens laten herstellen en ook (deels) laten 
 verstevigen (op eigen kosten). N.a.v. deze aardbeving waren wij niet de enige met schade, maar de hele 
straat zat met schade. Zover ik weet is de schade bij iedereen vergoed en verholpen. Echter de grond 
blijft trillen door mijnbouw en nieuwe schades zijn een zeer reële kans. Het verleden, maar ook doordat 
in de toekomst nog steeds aardbevingen, door mijnbouw, verwacht kunnen worden, hebben natuurlijk 
grote invloed op de huizenprijzen.
Onlangs heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen bekend gemaakt hoe de waardedalingsregeling 
er uit gaat zien.
Het is onbegrijpelijk dat de waardedalingsregeling niet voor iedereen geldt. Er wordt wel gesproken 
over dat niet alle postcodes vallen onder deze regeling. Wat ik opvallend vind is dat er geen enkele post-
code in de gemeente Pekela en Veendam in aanmerking komt voor deze regeling, terwijl in alle andere 
gemeente in Groningen en zelfs Drenthe diverse postcodes wel in aanmerking komen voor deze nieuwe 
waardedalingsregeling.
Dat vind ik heel bijzonder, juist in de gemeentes Veendam en Pekela zijn door mijnbouw (gas + zout)  
erg veel schades als gevolg hiervan, en ook hier worden aardbevingen gevoeld en gehoord. De huizen-
prijzen in deze gemeentes blijven hierdoor ook achter. Volgens mij voldoende reden om diverse  
postcodes in deze gemeenten ook onder de nieuwe waardedalingsregeling te laten vallen. 
Dit voelt als onrecht, juist vanwege de dubbele winning: gas en zout.

Met vriendelijke groet,
Maikel Raatjes

AAGTJE 
heeft in het verleden speciaal gekozen voor een huis 
met een mooi vrij uitzicht naar voren. 
Doordat ze niet kan meebeslissen over het nieuw te 
bouwen huis, word ze gedwongen dat uitzicht op te geven.

Mevr, S. Beckerman

Ik wil graag u aandacht vragen voor het volgende probleem waar wij als bewoners van de Parksingel 
te Appingedam tegen aan lopen. Onze huizen zijn aangewezen om te slopen voor nieuwbouw i.v.m de 
aardbevingsproblematiek .Het gaat hierbij om 163 vliesgevelwoningen. Hartstikke mooi zou je zeggen 
en dat was ook zo totdat wij in gesprek kwamen met de aannemer om het daadwerkelijke huis te laten 
bouwen.
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In de beginfase waren er super verkooppraatjes en zou er van alles mogelijk zijn in ons nieuw te
bouwen huis. Nu puntje bij paaltje komt ,komt hier niks meer van terecht. Oftewel je loopt tegen een 
muur op waar niet doorheen te komen is.
Het mooie van onze oude woning is de indeling en vooral het mooie vrije uitzicht aan de voorkant. Wij 
kijken tegen een mooie groenstrook aan en in de winter heb je uitzicht op een weiland en kun je in de 
verte evt. nog boten voorbij zien varen. Mede hierom wonen alle bewoners van de parksingel aan de 
voorkant.
De aannemer heeft echter bepaald dat de uitbouw die vooraan ons huis vastzit en dient als halletje nu 
inpandig moet worden met als gevolg dat als je aan de voorkant wilt blijven wonen je gaat van 
S meter naar 3.1 Sm woonbreedte.
Zoals u zich voor kunt stellen is dit voor ons een zware teleurstelling en ben je dus bijna verplicht om
aan de achterkant(tuinkant)je woonruimte te maken. Hier wordt je uitzicht bepaald door de achter-
staande huizen. Waarbij net een nieuw huizen blok is neergezet die praktisch tegen onze tuin aanligt.
Dit is voor velen van ons dus een enorme teleurstelling of geeft zoveel stress omdat wij graag aan de
voorkant willen blijven wonen.
Het komt erop neer dat wij het gevoel krijgen dat wij als huurders worden behandeld zonder enige
vorm van zeggenschap. Maar wij zijn immers KOPERS. Wij hebben toentertijd niet voor niets voor
deze woning gekozen qua indeling en uitzicht en wij willen graag dat hier rekening mee wordt
gehouden .Nu is werkelijk niets mogelijk. Wij zijn van mening datje hier niet zomaar overheen mag
walsen!!
Het enige wat men zegt is je krijgt een nieuwe woning die verduurzaamd is. Dus niet zeuren!! Maar 
op deze manier hebben velen van ons de pest in en levert het heel veel stress op. Verder moet je ook 
vechten voor punten die jouw woning nu waard zijn. Zodat die weer terug komen in je nieuwe woning. 
Indelen van je eigen badkamer is niet mogelijk.
Plaatsing van keuken aan een bepaalde wand is ineens niet meer mogelijk terwijl hier een mooi plaatje 
van is gemaakt in een voorbeeld boek. Ineens kan dit niet meer etc. ,etc.
Ik hoop dat u in enige mate wat voor ons kan betekenen. De meesten van ons zitten met hun handen in 
het haar. Het enige wat ik zou willen vragen is:
HELP

Met vriendelijke groet 
A.Stam 
bewoner Parksingel 8

HAN EN HANNAH: 
“We kunnen niet aan onze toekomst bouwen, 
we kunnen niet genieten van het maken van een leuke 
babykamer, van een mooie appelboom die al gegroeid i
s etc. Want dit doen we niet meer, omdat ons steeds 
wordt beloofd dat we binnen afzienbare tijd uit de woning moeten.”

Goedenavond Sandra,
 
Ik zal het in deze mail even op de hoofdlijnen houden waar we tegen aanlopen, anders is het voor u ook 
niet te doen. 
 
We lopen in ons sloop/nieuwbouw traject tegen het volgende aan:
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- Loze beloftes van de NCG (in de trend van reageren, acties uitvoeren, niet houden aan planningen 
etc.)

- De duur van het traject, in september 2016 kregen we de eerste mail over dit traject, we zijn nu dik 
vier jaren verder. De nieuwe (zoveelste) “Globale planning” geeft aan dat het nogmaals vier jaren 
duurt, als deze planning al gehaald wordt. We zitten straks 8 jaren in de pauzestand en worden daar 
echt niet gelukkig van en we verblijven nog steeds in deze onveilige woning. Op 10 november is er in 
een presentatie toegegeven dat er twee jaren niets is gedaan. 

- De communicatie met de NCG, ze reageren slecht, houden je niet op de hoogte, radiostiltes van 
maanden. Onbekwame medewerkers. Veel verloop qua medewerkers. De nieuwe medewerker is dan 
weer niet op de hoogte van de situatie. 

- Geen transparantie; de NCG vertelt niets en houdt dingen achter. We horen informatie via via. 
- We hebben het idee dat we onze nieuwe woning niet gaan krijgen. Van uitstel komt afstel. 
 
Als u nog meer wilt weten, dan licht ik dat graag toe. U mag mij altijd bellen.

 
Ter illustratie voeg ik hieronder onze brief (14-12-2020) aan de NCG toe. Hieruit blijkt wel een beetje 
hoe het gaat.

Geachte heer O,
 
Bedankt voor uw reactie. Toch bespeuren wij behoorlijke onduidelijkheid en bent u blijkbaar niet 
g eheel op de hoogte van wat er zich heeft afgespeeld of van alle gestuurde mailtjes. Daarom reageren 
we even puntsgewijs op de door u per mail gestuurde brief.
 
Onder punt 1 geeft u antwoord op de vraag in welke fase de aanbesteding zit. Mogen wij uit uw beschrij-
ving concluderen dat er dus geen onderhandse aanbesteding gaat plaatsvinden? Dit is namelijk wat er 
in september 2020 gesteld is en wat tijdens de presentatie van 10 november ook naar voren is gekomen. 
Zeker vanwege het feit dat er met een onderhandse aanbesteding 6 maanden gewonnen kon worden 
op de planning die op 15 september aan ons is gegeven. Deze vraag was om die reden ook zo belangrijk 
voor ons. Een Europese aanbesteding of een onderhandse aanbesteding zou voor ons 6 maanden op 
het traject versnellen. En aangezien het gehele traject al 4 jaren duurt en gelet op de planning van  
15 september 2020 nogmaals minstens 4 jaar duurt, was een versnelling op deze planning van 6 
maanden mooi geweest. Maar naar ik begrijp zit deze versnelling er dus niet in. Als er in februari (begin 
of eind?) een start gemaakt kan worden met de Europese aanbesteding en er, zoals in de presentatie 
is vermeld, dit 9 maanden duurt, dan zijn we over het derde kwartaal van 2021 heen. 9 maanden na 
februari is november 2021. Dit betekent opnieuw vertraging op de nieuwe planning van 15 september 
2020. Tevens vragen wij continu of we op de hoogte gehouden kunnen worden. Dus als bekend is dat 
de aanbesteding niet onderhands plaatsvindt, laat het ons dan gelijk weten. 
 
Onder punt 2 geeft u een willekeurige internetpagina van termijnen omtrent aanbesteding. In de 
 presentatie hebben ze het slechts gehad over onderhandse aanbesteding, welke ongeveer 3 a 4 maan-
den zou duren en de Europese aanbesteding die 9 maanden zou duren. Als het dus niet een onder-
handse aanbesteding betreft, zal het dus waarschijnlijk grofweg 9 maanden gaan duren. Onder punt 
1 gaf u aan dat er waarschijnlijk in feb. 2021 wordt besloten door de directie, of heb ik dat verkeerd 
begrepen. 
 
Onder punt 3 vraagt u om een toelichting. Het gaat om hele specifieke vragen die we gesteld hebben. 
H.B. weet heel goed waar deze vragen over gaan, nu deze aan hem en O.R. aan onze keukentafel gesteld 
en toegelicht zijn in ongeveer maart 2020, zij hebben deze (na (nogmaals) navraag) doorgezet binnen 
de organisatie. We hebben hier eenmaal antwoord op gekregen bij mail van 14 mei 2020, dus niet twee-
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maal zoals u stelt. Zoals we in de mail van 8 september hebben vermeld, voelden we ons in de reactie 
van 14 mei niet serieus genomen en zijn de vragen te gemakkelijk afgedaan. Ook hebben we in deze 
mail van 8 september uitleg en toelichting gegeven omtrent deze vragen. Hier hebben we na meerdere 
mailberichten dus nog steeds geen antwoord op. Uit uw brief merk ik tevens op dat u alle mailberichten 
met onze toelichtingen niet goed heeft gelezen. Helemaal niet gelet op uw zin: Zodra gestart wordt met 
het ontwerpproces van uw nieuwe woning wordt de scheiding tussen de kosten van het casco van de 
woning (A budget) en die van de afwerking (B budget, waarin bijvoorbeeld vloerafwerkingen, wand-
afwerkingen, keuken, badkamer en toilet zijn opgenomen) vlot duidelijk.
Op dit antwoord en deze uitleg hebben we geheel niet gevraagd en we begrijpen ook niet waar dit van-
daag komt. 
 
U eindigt met de volgende opmerking: En mogen wij u ook iets vragen? U heeft de suggestie gewekt 
dat u wellicht uw woning wilt verkopen, maar dat u daar nog een besluit over moet nemen. Kunnen wij 
bijdragen aan uw meningsvorming? Helpt het doornemen van de verkoop-/aankoopprocedure?
Deze zin valt bij ons erg verkeerd. Als u de mailwisselingen had gelezen die hebben plaatsgevonden, 
dan was u op hoogte geweest van het feit dat we overwegen om ons huis te verkopen enkel en alleen 
vanwege jullie, de NCG, en het sloop/nieuwbouw traject. Dus ja, jullie kunnen zeker weten bijdragen 
aan onze meningsvorming. Het idee om uit Ten Post weg te gaan is gekomen vanwege de duur van dit 
traject en de loze beloftes die tot nu gedaan zijn. In eerste instantie zouden wij in april 2018 uit onze 
woning moeten naar een wisselwoning, toen is dit meerdere keren verschoven (na vele radiostiltes). Nu 
zouden we in april 2021 uit de woning gaan en naar een wisselwoning verhuizen. Dit is dus plotseling 
met een nieuwsbrief van 15 september 2020 veranderd naar het derde kwartaal van 2023, een vertra-
ging van nogmaals 2,5 jaar. Als deze laatste planning al gehaald wordt, dan zitten we 8 jaar in dit traject 
en dus in de pauzestand. We hebben een vooruitzicht waar we opnieuw 4 jaren (en misschien wel meer) 
in de pauzestand moeten zitten. We kunnen niet aan onze toekomst bouwen, we kunnen niet genie-
ten van het maken van een leuke babykamer, van een mooie appelboom die al gegroeid is etc. Want 
dit doen we niet meer, omdat ons steeds wordt beloofd dat we binnen afzienbare tijd uit de woning 
moeten. Het vooruitzicht van nog mee dan vier onzekere jaren wachten maakt ons hier te willen ver-
trekken en omdat deze planning ons ook geen zekerheid kan geven. En dat is wat we willen, zekerheid, 
en anders willen we een figuurlijke stok om mee te slaan. Want jullie ontnemen ons om gelukkig te 
worden in onze (t)huis. Dus geeft ons zekerheid! Zodat we hier willen blijven wonen. Graag zouden we 
de verkoop/aankoopprocedure willen doornemen. Van J. Z. hebben we begrepen dat we dit ook met de 
gemeente kunnen doen. Dus graag worden we volledig geïnformeerd. Maar begrijp ons goed, we gaan 
hier liever niet weg, maar we willen wel ons geluk zoeken en niet meer dagelijks bezig zijn met de NCG. 
 
Dus we willen graag met u om tafel zitten en toelichting geven, maar dan verwachten we wel dat u 
goed ingelezen bent in de gehele situatie (incl. onze mails) en het traject dat hier heeft gelopen, zodat 
waarschijnlijk een aantal vragen gewoon beantwoord kunnen worden. Ik stuur u voor de zekerheid een 
aantal mailwisselingen toe. 
 
Met vriendelijke groet,
Han Munstra en Hannah Venhuizen
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HANS EN JANNEKE 
zijn beiden 74 en hoopten samen van 
hun oude dag te kunnen genieten. 
Helaas draagt de puinhoop daar niet toe bij.

Dag mevr. Beckerman,

Laat ik maar niet teruggaan naar het begin ( 2015-2016 ) want dan zit ik morgen nog te schrijven.
Op 15 augustus 2018 brief van NCG ontvangen. Hierin wordt gesproken over versterking en nieuwbouw. 
Men geeft aan in het najaar van 2018 hierover met ons in gesprek te gaan. We zijn nu 2,5 jaar verder en 
nog geen gesprek hierover gehad.
Van de Gemeente en NCG ( voorlopig ) tijdspad ontvangen van ons project, waarin staat dat er in  
oktober 2019  gestart zal worden.
Verhuizing naar de wisselwoning schatting 1,5 jaar. ( april 2021 dus ).
November 2020 nieuwe planning ontvangen. Verhuizen naar de wisselwoning 2e kwartaal 2023 en 
oplevering 2024 ( eind 3e kwartaal ).
Duurt dus nog 4 jaar. Zou nu toch allemaal sneller gaan? Met heel veel druk en vragen van de  
bewonersnieuwe planning ontvangen met oplevering half 2023. Om dit te bereiken wordt een pro-
actieve houding  in het ontwerpproces  van ons verwacht en men wil de voorontwerp fase overslaan.
In februari 2020 zijn deze woningen getaxeerd en kon de Europese aanbesteding plaats vinden. Wat 
blijkt nu, dit is men vergeten ( lag nog in een la ). Dit werd medegedeeld door weer een nieuwe pro-
jectleider. Men probeert nu een onderhands aanbesteding, dit omdat het dan sneller kan. Voor mij 
onbegrijpelijk dat men niet de kennis heeft bij NCG dat dit niet kan. Dat blijkt nu ook.
Afgelopen weekend kreeg een van onze straatbewoners een mail vd Hr O. ( omgevingsmanager) waarin 
gezegd werd dat de Europese aanbesteding alsnog moet en pas na Februari 2021 kan starten. Hier staan 
weer 9 maanden voor.
Het blijkt maar weer in welke puinhoop we zitten en dat in een fase van je leven ( beiden 74 jaar )  
waarin je hoopt nog een aantal jaren met elkaar te kunnen genieten.
Vragen worden nauwelijks of heel laat beantwoord. Gevaarlijke woonsituaties die bekend zijn ook bij 
onze woningbegeleider worden niet aangepakt. Men begrijp bij NCG niet in welke situatie wij moeten 
leven. Wie controleert het beleid van NCG. Volgend mij kan de gemeente ook nog veel meer doen en 
niet allen maar aanhoren hoe alles gaat.
Ik ben blij dat ik nog een vrouw heb ( door deze situatie een hersenbloeding opgelopen met blijvende 
uitval ) deze kan gesprekken moeilijk bijwonen om niet hetzelfde weer te krijgen, kinderen en kleinkin-
deren. Zonder dit zou ik heel andere gedachten hebben met alle gevolgen van dien.
 Ik hoop dat bovenstaande bijdraagt aan een eerlijke oplossing en waar NCG de fouten die ze maken, en 
dat zijn er nogal wat toegeven naar de bewoners. Met eerlijkheid komt men het verst.
Ook hartelijk dank dat U zich zo inzet voor een eerlijke behandeling voor wat betreft de waardedaling. 
Ik zit nog te wachten op mijn behandeling van het dossier, maar vrees het ergste. Aanvraag formulier 
die halverwege gewijzigd zijn kan volgens mij niet. Nooit zijn we volledig geïnformeerd hierover. Dit 
wordt ook mondeling toegezegd door het IMG.  Het kan toch niet zo zijn, dat mijn buurman door een 
fout van het IMG wel een waardedaling ontvangt en ik niet. Het lijkt me juist dat iedereen nu in aan-
merking komt  hiervoor, dat zou een hoop onrust wegnemen in onze provincie. Er worden nu al  beslis-
singen genomen voor mensen die nog  jaren moeten wachten, vanwege allerlei procedures voor dat er 
wat gaat gebeuren . Op WOZ waarden die pas over 4 jaar bekend worden nemen ze nu al beslissingen. 
Dit kan toch niet.
Ik hoop op een eerlijke behandeling.

Vr. groeten, 
Hans en Janneke Werkman
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MARGRIET HOFMAN
“De belofte ‘u krijg terug wat u heeft’ 
lijkt allang niet meer te gelden.”

Beste mevr. Beckerman,

We horen via diverse wegen dat u zich hard maakt voor de bewoners die in de sloop-nieuwbouw of 
versterkingstrajecten zitten. Dank daarvoor!
Ook wij zitten in een sloop-nieuwbouwtraject dat zeer moeizaam verloopt in Ten Post. In 2016 is het 
begonnen, in 2017 is uitgesproken dat onze woning onvoldoende veilig is en in aanmerking komt voor 
sloop. Om de NCG duidelijk te maken waar ze mee bezig zijn heb ik een brief gestuurd over 
wat de NCG met ons doet, hoe het proces gaat.
Wij hebben geen positie t.o.v. de NCG en alleen met vechten en soms ruzie maken lijkt het of er soms 
geluisterd wordt en we zijn er zo moe van. De belofte ‘u krijg terug wat u heeft’ lijkt allang niet meer te 
gelden.
Ook m.b.t. de waardedalingsregeling blijken vreemde zaken aan de hand te zijn. Verschillende 
 bewoners uit onze straat hebben het geld al ontvangen, wij wachten nog op een reactie.
Ook wij kregen niet de vraag bij onze aanvraag of er sprake is van sloop-nieuwbouw, zoals nu wel toe-
gevoegd blijkt te zijn.
Mogelijk kan ook dit nog aangekaart worden bij het kabinet. Het kan toch niet zo zijn dat mijn buren 
wel geld hebben gekregen, dit niet terug hoeven betalen, en wij niets krijgen..,
Ik hoop dat u kritische vragen blijft stellen aan het kabinet.
Uw strijd helpt ons het vol te houden omdat er dan nog hoop is.

Groet Margriet Hofman

Hier globaal onze tijdlijn:
Vraag je je af hoe het er aan toe gaat met de versterking/sloop-nieuwbouw van onze woning? Neem dan 
even de tijd om onderstaande zeer globale tijdlijn en frustraties te lezen. 
 
Oktober 2013: eerste inspectie van schade door aardbevingen en daarna herstel van schade. 
April 2016: start traject van aardbevingsbestendig maken woning. 
Juli 2016: inspectie van de woning op aardbevingsbestendigheid. 
December 2016: bericht dat de woning onvoldoende aardbevingsbestendig is en versterkt moet  
worden. 
April 2017: bericht dat meer info n.a.v. de inspectie in juli 2017 verwacht wordt. 
November 2017: bijeenkomst waarin verteld wordt dat de woning inderdaad versterkt moet worden, 
versterking is echter een te grote/dure opgave, advies is sloop/nieuwbouw. 
Januari 2018: tijdpad ontvangen voor sloop/nieuwbouw traject, planning is maart 2019 verhuizen naar 
tijdelijke woning en start sloop/nieuwbouw. 
Maart 2018: mededeling dat er 2 marktwaarde taxateurs een afspraak maken en 2 herbouwwaarde 
taxateurs. Van elk 1 door het NCG gekozen en 1 door ons en zij tot 2 rapporten komen met marktwaarde 
en herbouwwaarde. 
Juni 2018: de praktijk: 2 taxateurs staan voor de deur. Zonder een bericht dat de procedure is veranderd 
blijkt de 1 de bevoegdheid te hebben de marktwaarde te bepalen en de ander de herbouwwaarde. 
Oktober 2018: rapporten zijn aangeboden maar blijken niet reëel en onvolledig. 
November 2018: vragen gesteld over de afkoopregeling. Hoe zit dit in elkaar, wat wordt er geboden? 
Februari 2019: 2 deskundigen (NCG/CVW) komen langs om de waarde rapporten te bespreken.  
Gezamenlijke reactie wordt geformuleerd en verzonden. 
Augustus 2019: na meerdere keren vragen te horen gekregen dat de afkoopregeling niet meer in handen 
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van de NAM is maar overgedragen is aan de NCG, nog niets duidelijk dus. Nieuwe planning ontvangen: 
sloop begint september 2020. 
Oktober 2019: geheel onverwacht staat het huis in de steigers om het huis met netten natuurvrij te 
maken. Het aangekondigde gesprek om vragen te kunnen stellen, een datum af te spreken en een hand-
tekening te zetten voor akkoord is niet geweest. Steigerbouwers halen de steigers weg zodat we in ieder 
geval de voordeur weer kunnen gebruiken. Svz Februari 2020: niets meer gehoord van NCG hierover. 
Nog steeds zijn vragen (m.b.t. aannemerskeuze, waardesprong, afkoopregeling en vele andere niet  
beantwoord). We besluiten om pas op de plaats te maken en de NCG te laten weten dat we eerst 
antwoorden nodig hebben om verder te kunnen gaan met architect etc. Er wordt ons een nieuwe 
contactpersoon gegeven van de NCG. Die weet te vertellen dat vragen en nog openstaande actiepun-
ten verdwenen zijn door het opheffen van het CvW omdat een fusie tussen 2 systemen erg lasti g is…  
Bovendien, zo geeft hij aan, jullie vragen over procedure keuzes doen er niet meer toe wat we zijn nu te 
ver gevorderd in het proces… 
Januari 2020: NCG wil langskomen om te kijken of gedane taxaties nog kloppen; de 
herbouwwaardetaxatie is meegezonden maar blijkt een andere versie te zijn dan wij in oktober 2018 
hebben ontvangen. De reacties blijken ook niet verwerkt te zijn.  
Februari 2020: NCG blijkt niet meer verantwoordelijk te zijn voor de afkoopregeling maar heeft het 
overgedragen aan het Ministerie van Economische zaken. Nog steeds geen bedrag ontvangen zodat 
we een goede keuze kunnen maken tussen meegaan met sloop-nieuwbouw of weggaan. De NCG biedt 
excuses aan voor het niet geven van antwoorden en geeft aan dat wij in ons recht staan. Ze begrijpen 
dat we een pas op de plaats hebben gemaakt en spreken uit dat we constructief samen verder gaan.   
Nieuwe planning ontvangen: sloop begint januari 2021. 
Gelukkig hebben we in dit proces een bewonersbegeleider, het Centrum Veilig Wonen (t/m 2019), 
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met o.a. de projectondersteuner, omgevingsmanager, 
gebiedsmanager en gespreksleiders, Versterkingspunt Ten Boer/Groningen met een projectleider en 
gespreksleider, het team Gebiedsversterking met een projectbegeleider, Junior projectleider en project-
ondersteuner, het projectteam Nije Buurt Ten Post, de onafhankelijke raadsman, architect, taxateurs, 
aannemer, de gemeente, … 
om ons bij te staan en iedere keer te melden dat er inderdaad processen en communicatie niet goed 
gaan maar dat ze ons willen helpen omdat niemand hier om gevraagd heeft… 
om ons te vertellen dat we blij moeten zijn met dat we alles nieuw krijgen. Dat we helemaal niet houden 
van alles nieuw omdat we trots zijn op het karakter van dit huis waar we zelf van alles in hebben  
gemaakt en beleefd, doet er blijkbaar niet toe of willen ze niet zien. Nee, u moet kansen zien…. Die 
kansen zagen we zeker in het begin. We hebben lang geleden aangegeven dat we alleen maar terug wil-
len wat we hebben. Dat ze een voorstel mogen doen en met tekeningen kunnen komen op basis van wat 
we nu hebben. Dat voorstel vonden ze geen tijdwinst opleveren om vervolgens bijzonder ingewikkelde 
procedures op te starten waardoor er nog steeds geen definitieve tekening van ons huis ligt. 
En oh ja, het proces is juridisch gezien niet aan te vechten, aangezien er niet op papier staat dat je huis 
moet worden gesloopt en het wordt gebracht als zijnde kadootje. 
Jammer dat ze (NCG) zo weinig naar de bewoners luisteren, blijkbaar eigenaar zijn geworden van onze 
woning en van mening zijn dat ze van alles over ons en ons huis kunnen beslissen. Dat we ook nog ge-
woon een 40-urige werkweek hebben, gezin hebben, vrijwilligerswerk doen, zorg hebben voor ouders, 
af willen spreken met familie en vrienden, willen sporten en graag nog wat tijd voor hobby’s willen 
houden realiseren ze zich nauwelijks. Door inmiddels misschien wel honderd (ruwe schatting) gesprek-
ken thuis, bijeenkomsten met het blok/de straat/het dorp (soms meerdere per week), mails en telefoon-
tjes worden processen uitgelegd, veranderd, excuses aangeboden en wordt er ook heel veel niet verteld. 
Het verval aan de huizen gaat gewoon door en meer en meer huizen komen leeg te staan. 
Gelukkig (en ook dat realiseren we ons) zijn we gezond en hebben we hopelijk ergens over 2 jaar (zoals 
je begrijpt is dit ook een ruwe schatting) een verhuizing naar een nieuw huis.  
 
 



165

ZWARTBOEK

Deel 2 
Februari 2020: De aannemer presenteert de bouwmethode van de woningen. Zonder overleg met ons 
als eigenaar. Vinden wij bijzonder. We vragen wat aanvullende informatie op wat we in mei ontvangen. 
Er worden met de omgevingsmanager van de NCG afspraken gemaakt. De NCG moet o.a. transparant 
zijn, helder communiceren, bewoners op de hoogte houden van de voortgang. We zijn benieuwd naar 
de verbetering.  
Maart 2020: De afkoopregeling is niet interessant voor ons. Het bedrag dat geboden wordt is de huidige 
marktwaarde van de woning. Voor dat geld kunnen we echter geen vergelijkbare woning kopen want 
de marktwaarde van een huis in het aardbevingsgebied en in een dorp dat de komende jaren nog een 
bouwput is, is niet bijzonder hoog. 
We ontvangen tekeningen, genaamd schetsontwerp, van de architect en reageren op het voorstel. 
Aanpassingen van verkeerde maten (o.a. de inhoud van de woning is opeens veel minder en de garage 
is zo smal geworden dat er geen auto meer in kan) en reacties op de ideeën worden volgens de architect 
verwerkt in het voorlopig ontwerp, wat zodra het klaar is met ons gedeeld zal worden. 
Mei 2020: De gemeente Groningen is bezig met een Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave en 
vraagt onze input. We ontvangen een overzicht van alle reacties die verzonden zijn over het lopende 
versterkingstraject en niemand is tevreden. Planningen worden niet aangehouden, er wordt niet ge-
communiceerd, afspraken worden niet nagekomen, vragen worden niet beantwoord.  
Juni 2020: Nog geen voorlopig ontwerp ontvangen. Dit blijkt wel klaar te zijn en ligt bij de aannemer, 
NCG en Gemeente Groningen maar wordt niet gedeeld met ons. De aannemer is gaan calculeren met 
het voorlopig ontwerp en wil eerst financiële goedkeuring van de NCG. Calculeren met iets wat wij nog 
niet gezien hebben. Waarvan wij nog niet weten of dat klopt en overeenkomt met onze huidige woning 
en eventuele aanvullende wensen. 
We ontvangen 04-06 een verslag van de klankbord groep van 11 mei, een overleggroep met straat-
genoten en de NCG, waarin gemeld staat dat het voorlopig ontwerp eind juni met ons gedeeld wordt 
in een gesprek met de aannemer. We vragen om de tekeningen alvast te mailen zodat we ons kun-
nen voorbereiden op het gesprek en kunnen checken of het doorgegevene klopt. We hebben ook een 
vermoeden dat er nog wel eens iets niet zou kunnen kloppen en dan is er nog tijd om het te herstellen 
voordat we erover kunnen praten. Leek ons een goed idee. We krijgen ze niet. Nogmaals: de architect 
heeft ze klaar, de aannemer, NCG en gemeente hebben ze al ontvangen maar wij krijgen ze niet. Ik 
geloof dat men vergeten is om wiens huis het gaat… 
Via het verslag van de klankbord groep ontvangen we op 11 juni een visualisatie van wat de architect 
voor ogen heeft voor de straat. Ideeën vanuit de architect en het is niet gemaakt (zoals was afgespro-
ken) op basis van wat je hebt krijg je terug.  
Steeds meer verdwijnt de bewoner naar de achtergrond. De architect gaat los met nieuwerwetse ideeën 
zonder te weten of wij daar op zit te wachten, zonder wensen van ons als bewoners op te halen. De 
aannemer presenteert een bouwmethode zonder te weten of wij dat als bewoner wel willen. In een 
nieuwsbrief staat letterlijk ‘de aannemer kiest voor de prefabmethode HSB, een combinatie van beton 
en houtskeletbouw met kunststof kozijnen en deuren’. Hoezo de aannemer kiest? Het lijkt te worden 
behandeld als projectbouw. 
Op 19 juni ontvangen we een uitnodiging van de aannemer voor eind augustus om het voorlopig ont-
werp te bespreken. Blijkbaar gaat eind juni niet meer door? Is er wat vertraagd?? Communicatie vanuit 
de NCG blijft uit. Bovendien wil de aannemer monsters met ons delen van de materialen die zij voor 
ogen hebben. Wederom is ons nog niets gevraagd. We weten nog niet eens hoe ons huis eruit gaat zien. 
We vragen nogmaals om de tekening die klaar is. De aannemer geeft ze niet. 
Juli 2020: Via de wandelgangen wordt duidelijk dat de planning, november verhuizen naar de wissel-
woning, niet gehaald wordt. Er wordt gesproken over een verwachting van mei 2021. Communicatie 
vanuit de NCG is er niet.  
We constateren en melden bij de omgevingsmanager van de NCG dat de NCG zich niet aan de afspra-
ken heeft gehouden die we opgesteld hebben in februari. Van samenwerking is geen sprake meer. 
We vragen om hulp bij de gemeente. Kunnen zij ons als bewoners van hun gemeente in het proces o.a. 
juridisch bijstaan?  
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Augustus 2020: De gemeente organiseert een bijeenkomst en laat ons weten wat ze wel en niet kunnen 
richting de NCG. Ze beloven dat er op 10 september een planning wordt aangeboden. Dat november 
niet haalbaar is, lijkt wel duidelijk. Tevens blijkt dat iedereen met onbeantwoorde vragen zit. 
Ergens in deze periode lopen er ook nog taxatiezaken. Is er een gesprek met een taxateur, ligt er voor de 
zoveelste keer een envelop op de deurmat met een herbouwwaarde rapport en is er ergens onduidelijk 
geschept over herbouwwaarde, bewonersgebonden budget en het schuiven van budgetten. Dit zal nog 
verduidelijkt worden gaandeweg het proces is ons beloofd. Eigenlijk doet het er voor mij niet toe wat 
voor budgetten de NCG er aan wil hangen. Als ik terugkrijg wat ik heb ben ik tevreden.  
Inmiddels hebben we een nieuwe projectleider vanuit de gemeente Groningen, een nieuwe project-
leider van de NCG, weten we niet meer wie nu de directeur is van het NCG of de gebiedsmanager, 
omgevingsmanager, senior of junior projectleider en eerdere contactpersonen er nog zijn of wie we 
wanneer moeten mailen van de NCG, het versterkingspunt Ten Boer, projectteam Nije Buurt, gemeente 
of projectteam dorpsvernieuwing enz. Maar is er wel een nieuwe (3e, 4e of zoveelste) plek ingericht 
voor het projectteam. Wij wonen nog steeds in een huis waarvan bepaald is dat het niet veilig genoeg is 
en steeds verder vervalt… 

Wordt vervolgd.

ENGBERT 
“Is dit een kwestie van tussen wal en schip belanden?” 

Goedenavond Sandra,

Onze waardedalings aanvraag is afgewezen Er zou geen waardedaling van toepassing zijn omdat de 
overdracht van ons huis op 15 oktober 2012 heeft plaatsgevonden.
Echter, we hebben het koopcontract van ons huis op 8 augustus 2012 getekend.
Als ik de tekst van de site lees, klopt dit natuurlijk niet. We hebben het koopcontract namelijk op  
8 augustus getekend, toen kon de voormalige eigenaar natuurlijk nog niet weten dat er een aardbeving 
zou komen.
 
Is dit een kwestie van tussen wal en schip belanden?
Ik ben van plan om bezwaar in te dienen  maar hoor graag of dit vaker  voorkomt of dat je een evt   
andere oplossing hebt.

Ik hoop dat ik je niet opzadel met problemen waar je niets mee kunt.

Met vriendelijke groet
Engbert van der Wal 

ANNEMIEKE 
zit al ruim vier jaar in onzekerheid. 
Dat is niet fijn met een jong gezin.

Beste Sandra,

Wij zijn een gezin, we hebben twee jonge kinderen.
Ons huis moet worden gesloopt, tenminste, dat is ons vier jaar geleden gezegd.
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Eerst is ons verteld dat de woning opgeknapt zou worden, en daarom hebben we een aanbouw  
geplaatst, die is aardbevingsbestendig.
Wanneer ons huis gesloopt gaat worden, is onbekend. Dat kan misschien ook nog wel vier jaar duren.
We moeten dus steeds de afweging maken of we wel iets in huis op willen knappen. Willen we  geld 
investeren, of is dat de investering niet waard. Met twee opgroeiende kinderen moet dat toch wel.
Er zijn/worden al meerdere woningen gesloopt.
Ik vraag me dan ook echt af of de basisschool wel open kan blijven.
Die onzekerheid is niet fijn.

Groetjes Annemieke

DIETA EN HAAR MAN 
strijden al jaren voor een goede afhandeling van hun schade. 
Ze hebben hun hypotheek verhoogd om te investeren. 
In 2016 kregen ze het bericht dat hun huis versterkt 
zou worden, in 2017 bleek het toch veilig. In 2018 gaf een 
computermodel aan dat de woning toch onveilig was, 
maar in 2019 kwamen zij toch weer achteraan in de rij 
om te wachten op versterking.

Lieve Sandra,

Hierbij het vervolg van ons verhaal. Het is ongelofelijk! Het is inmiddels november 2019.
Dit jaar weer geen versterkingsadvies. We krijgen nog een brief (is al vanaf september onderweg).
Gevraagd of we dan wel het rapport konden krijgen, maar nee, dat kon niet. Als het mee zit horen we in 
het voorjaar meer maar dan kan het nog weer een jaar duren voor er iets staat te gebeuren.
Gebeld met de arbiter en daar mijn beklag gedaan, zij zouden proberen de druk wat op te voeren bij de 
NCG.
Toen dacht ik: “Ik bel de gemeente Groningen en vraag naar iemand die mensen bijstaat met aardbe-
vingsschade”. Dit kenden ze daar niet, maar toen ik vertelde dat de gemeente Ten Boer dit eerder wel 
had probeerde zij mij door te verbinden. Helaas was diegene niet aanwezig, ik moest maar een klach-
tenformulier in vullen.

Update december 2019: 
Vlak voor de kerst kregen wij weer een brief: “Uw woning is geïnspecteerd en experts hebben de 
 beoordeling nog niet klaar welke nodig zijn om uw woning te versterken. Daarom kunnen wij nog niet 
in gesprek over eventuele maatregelen er nodig zijn om uw woning te versterken.”
Verwacht wordt dat deze beoordeling in 2020 klaar is. Sinds 2016 hebben we al zes soortgelijke brieven. 
In 2017 heeft de inspectie al plaats gevonden. Dit is toch niet normaal?

Update maart 2020:

In januari hebben de begeleidster van NCG en projectleider van Ten Post verkondigd dat ons huis 
bovenaan staat, maar dat men wil versnellen en dat daarom rijtjeswoningen en woningen van hetzelfde 
type voorrang hebben gekregen. Later werd dit weer tegengesproken.
Ook werd er verteld dat enkele medewerkers terecht zijn gezet en dat onze woning waarschijnlijk toch 
niet onder de nieuwe verstevigingswet valt. 
We hebben inmiddels ook een inspectierapport. Volgens het rapport was alles redelijk, het fundament 
zelfs goed. Ze konden nog niets doorrekenen qua veiligheid, want het bouwbedrijf heeft de gegevens 
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van het HRA-model niet ontvangen. Maar het rapport klopt niet. Onze voorgevel en het fundament zijn 
echt verergerd. We hebben daar foto’s van gestuurd. Nu proberen ze iemand te sturen. Ik hoop dat dat 
lukt.

De zaakbegeleidster van NCG zei in februari weer dat ons huis  boven op de stapel ligt, maar dat er 
een tekort is aan capabele mensen. Wiebes zegt in het debat dat hij het aantal woningen die worden 
versterkt wil verhogen van 600 naar 1000. Wie gaan dat dan doen????
Inmiddels hebben we een herzien rapport gekregen van de TCMG waarin ze bijna alle 
kanttekeningen van de aannemer toekenden behalve het fundament. ( N.a.v. onze  zienswijze die we 
vorig jaar augustus hadden ingediend). Ten aanzien  van de verzakte fundering concludeert de deskun-
dige dat er geen causaal verband is met bodembeweging door mijnbouwactiviteiten. 
We kunnen geen zienswijze indienen maar hebben zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te 
dienen.

Met mij gaat het inmiddels echt niet beter. Ik heb het zwaar.
In mijn dromen bezet ik het NCG punt in Ten Boer. In mijn dromen vertel ik mijn verhaal in de Tweede 
Kamer. In mijn dromen daag ik o.a de staat voor de rechter voor jarenlang onbekwaam handelen. Vaak 
praat ik hardop en kan mijn man mijn betoog horen. Dit gaat nu al jaren en eist zijn tol. Soms ben ik zo 
ontzettend kwaad en schop en vloek ik de heleboel bij elkaar.
In de morgen word ik wakker, als het al niet in de nacht is met pijn in mijn handen en rug. Naast mijn 
hartfalen heb ik reumatische klachten.
Door alles wat mijn lichaam in de nacht doet, verergeren de klachten. 
Ik ben bang dat het nog eens helemaal verkeerd afloopt.

Groeten Dieta Kruizinga

DERKELINA 
is boos. Ze kan de regering wel wurgen.

Beste Sandra,

Eigenlijk is dit zwartboek te laat, in ieder geval voor mij. Ik wil nog wel iets vertellen, maar ik vertrek 
hier. Ik ga verhuizen naar Zeeland. Ik heb een Belgische vriend, dus het is niet heel gek. Maar door de 
aardbevingen hebben we wel gekozen voor daar en niet voor Groningen.
Ik woon hier alleen in mijn huis, ik ben weduwe. En ik ben bang. Het gerommel en de knal die je bij een 
aardbeving hoort, zijn verschrikkelijk.

Eerst is de schade nog wel hersteld, maar nieuwe schade werd niet hersteld. Dat heeft mijn zoon uitein-
delijk maar gedaan.

Succes, Sandra.

Vriendelijke groet,
Derkelina Doornbos
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Dieta Kruizinga

foto archief SP
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EVERT 
probeert al jaren zijn schade vergoed te krijgen. 
Veel mensen verdienen aan zijn zaak, hijzelf krijgt niets vergoed.

Beste Sandra,

Op 5 September 2018 heb ik een melding gedaan via de site van TCMG dat ik na de aardbeving van 8 
januari erachter ben gekomen dat ik een paar thermopane ramen kapot heb, de schade bedraagt onge-
veer €500,00
Ik heb een hele tijd niets gehoord en eind februari 2019 gebeld door TCMG of ik wilde meewerken aan 
de aannemersvariant. Ik heb een afspraak gemaakt en een medewerker van een bouwbedrijf is langs 
geweest en foto’s gemaakt. Deze medewerker is geen deskundige en doet alleen de Intake.
De  deskundige beoordeelde dat de oorzaak niet lag bij de  aardbeving maar door  ouderdom  in combi-
natie met extreme klimatologische omstandigheden. Hoe verzin je het?
Een vreemd oordeel omdat een zelfde eerdere melding door de NAM als bevingsschade is erkend en 
vergoed. Ik heb hierop een zienswijze ingestuurd. De TCMG stuurde dezelfde deskundige, die natuurlijk 
bij zijn eerdere oordeel bleef. 
Hierop heb ik een klacht ingediend bij TCMG omdat dezelfde deskundige dit heeft geconcludeerd 
zonder ooit zelf te hebben gekeken en tevens een zaakbegeleider ook nooit gezien.
Sandra, je bent in juni met mij naar de hoorzitting geweest waar er van de TCMG de voorzitter en 
2 juristen aanwezig waren. Maar dat was verspilde energie. Het enige dat werd behandeld was de 
slechte communicatie van de TCMG. 
Toen kwam de minister  op 12 juni met de stuwmeerregeling. De TCMG stuurde op  18 juni een brief 
dat ze bij hun beslissing bleven en dat ik binnen 6 weken een bezwaarschrift kon indienen.        Doordat 
het allemaal net door elkaar liep, viel ik buiten de boot. Ik heb daarop mijn rechtsbijstandsverzekering 
ingeschakeld. Zij gaven aan  dat ik een zaak had waarbij ik gelijk kon krijgen. Het zou wel 2 jaar kunnen 
duren  met  vele uren inzet van hun. Ze  hebben  besloten om de schade €500.00 aan mij uit te keren. 
Ook hebben ze een bezwaarschrift voor mij opgesteld  dat ik heb ingestuurd naar betreffende commis-
sie
Ik kreeg een uitnodiging van deze commissie om op 25 september te verschijnen voor 3 juridisch 
onderlegde personen en het blijkt dat deze commissie valt onder TCMG. Daar heb ik geen vertrouwen 
in. Ik heb daarom voor de uitnodiging bedankt. Het is nu 15 oktober nog steeds in afwachting van hun 
conclusie.
Mijn conclusie  is  als je alles bij elkaar optelt dan heeft dit al €10.000,00 gekost. De mensen van TCMG 
en vooral de bobo’s lopen daar niet voor een tientje per uur rond terwijl het een schade is van €500,00. 
Heel veel geld komt dus niet terecht waar het hoort en we zijn niets opgeschoten met TCMG, maar wat 
kun je verwachten als er nog er ex CVW-ers werken.

Met vriendelijke groet, Evert Kamminga
Update augustus 2020: TCMG heeft de schade afgewezen en bleven erbij dat het geen aardbevings-
schade betrof.

R.M. 
is moe van de jarenlange strijd van de versterking. 
Hij heeft maar ja gezegd tegen 
sloop/nieuwbouw. Met veel extra kosten

Beste Sandra.
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Ons huis moet versterkt worden. Daar zijn we al een tijd mee bezig. Maar door de bureaucratie van al 
die ellendige instanties die al 3 jaar stress, onzekerheid, onveiligheid en verdriet veroorzaken, gaat het 
wederom niet door. Er is op de rem getrapt omdat het te duur werd.
Na dreigen met de media en jou op de hoogte te brengen, kon er ineens binnen twee weken gestart 
worden met de nieuwbouw. Ik was zo moe, ik heb maar ja gezegd.
In november wordt mijn huis opgeleverd. Mijn oude spullen passen er niet meer in, ik heb veel vrije 
dagen op moeten nemen die ik niet vergoed krijg. Ik heb dus veel kosten om mijn huis op orde te 
krijgen. Een collega van mij krijgt ook een nieuwbouwwoning. Hij zit in een ander project. Hij krijgt 
alles, maar dan ook werkelijk alles tot aan meubilair vergoed. Ik schrijf dit verhaal omdat het wederom  
onderstreept hoe men bezig blijft met het meten met twee maten. 

Ik ben samen met mijn vrouw eigenaar van de woning. Beiden hebben wij 50% hypotheek, dus 50 % 
eigenaarschap. Mijn woning is in maart 2020 gesloopt en wordt nu herbouwd. Het versterken van mijn 
woning was vele malen duurder dan herbouwen, waardoor ervoor gekozen is de woning te slopen en 
opnieuw te bouwen. Het is op dit moment onbekend hoeveel mijn woning waard is omdat hij nog niet 
opgeleverd is en er simpelweg geen taxatie is. Het is geheel onbekend of mijn woning meer of minder 
waard wordt dan dat hij was. 
Ik weet werkelijk niet hoe men een eerlijke waardedaling gaat bepalen. De oneerlijkheid is zo groot!

Sandra, fijn dat ik een bijdrage mag leveren aan het zwartboek. Ik hoop dat het wat oplevert.

Vriendelijke groet
R. M. 

J.R. 
heeft een lange periode van onzekerheid achter de rug. 
De versterking loopt nu gelukkig wel op zijn einde.

Geachte mevrouw Beckerman,

Graag breng ik u van mijn casus op de hoogte. Ik zit bij eigen initiatief voor de versterking. Na diverse 
uitstel rondes is er nu een go. Maar het duurt maar en het duurt maar. Nu had ik eindelijk via het 
CVW een akkoord en heb ik mij in alle bochten gewrongen om snel het Bouwdepot  via de notaris rond 
te maken en nu komt de NCG in een keer zonder verdere aankondiging met weer allerlei extra schakels 
in het proces. Hierdoor kan de versterking wederom niet snel doorgaan en loop ik de kans op financiële 
schade (de aannemer heb ik al wel laten beginnen en de bouwvergunning is al verleend met leges
kosten) of ik moet de zaak afblazen met de kans dat mijn aannemer, installateur en overige onderaan-
nemers het veld ruimen.
Zie ook mijn mail aan de NCG hieronder.

Met vriendelijk groeten, J.R
Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek n.a.v. ons dossier het volgende.
Ik heb u via de telefoon mijn ongenoegen geuit m.b.t. de lange  doorlooptijd van het bouwdepot. Deze is 
door uw collega   gecontroleerd, vervolgens door het CVW en daarna weer door  uw collega. Vervolgens 
zou de notaris het stuk opstellen en  dan zou enkel een handtekening van de directeur NCG voldoende 
zijn. Nu  blijkt dat er nog minstens twee afdelingen een controle moeten doen.
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1 Waarom is dit?
2 Wat houdt deze controle in?
3 Waarom weet ik dit niet?
4 Wie is verantwoordelijk voor de kosten die ik maak doordat de  aannemer al wel is gestart?
5 Moet ik de aannemer stoppen?

Graag ontvang ik schriftelijk van u hier antwoorden op.

Verder dien ik een officiële klacht in. Daarnaast zal ik ook andere kanalen inzetten om deze slechte 
communicatie en onnodige controles en doorlooptijden aan de kaak te stellen.

Hoezo 2019 het jaar van de uitvoering????

Met vriendelijk groeten, J. R.
Update januari 2021:
De versterking zit inmiddels in de afrondende fase.

EDUARD 
kreeg in het verleden € 6000 compensatie voor 
de waardedaling, terwijl hij recht heeft op € 15.441,30. 
Hij krijgt het verschil niet.

Goedemiddag Sandra,

Zoals gisteravond al even genoemd, mail ik je hierbij n.a.v. mijn bericht via Facebook Messenger. 
Ik weet dat jij je enorm inzet voor de aardbevingsproblematiek in onze provincie en dat waardeer ik 
zeer. De laatste weken heb ik gezien en gelezen dat er wat meer aandacht is gekomen voor de men-
sen die de afgelopen jaren hun woning hebben verkocht en daarbij gebruik hebben gemaakt van de 
compensatieregeling bij verkoop. Ook wij zijn in 2016 akkoord gegaan met een vaststellingsovereen-
komst, bij verkoop van onze woning in Ten Post hebben  wij destijds € 6.000 compensatie gekregen. 
Het wrange is dat nu door de nieuwe regeling van vaststelling waardedaling deze zelfde woning een 
compensatie had kunnen krijgen van € 15.441,30 (exclusief wettelijke rente). Dat is dus een verschil van 
bijna € 9.500.
 
Wij zijn ons bewust van het feit dat wij destijds getekend hebben voor finale kwijting, echter niet 
wetende dat het vastgestelde bedrag blijkbaar veel te laag is. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er 
destijds waardecompensatie is vastgesteld en dat dit een aantal jaren later ineens  een enorm andere 
uitkomst laat zien. Waar is dan destijds de waardecompensatie  op gebaseerd?
Vanuit mijn werk als hypotheekadviseur spreek ik veel mensen die hier ook tegenaan lopen, ik heb nog 
geen klanten gesproken waarbij het andersom was qua bedragen. Bij iedereen zou het gaan om een nu 
veel hogere vergoeding dan destijds is vastgesteld. En dat terwijl verkopen in die tijd sowieso al een 
uitdaging was (wij hebben met een tussenpauze de woning 2,5 jaar in de verkoop moeten hebben en 
uiteindelijk bijna € 50.000 spaargeld moeten gebruiken voor de restschuld).

Het zou daarom naar onze mening juist zijn als wij en alle andere betrokkenen alsnog het verschil tus-
sen de nu vastgestelde waardedaling en het destijds uitgekeerde bedrag krijgen overgemaakt. Ik hoop 
daarom van harte dat het alsnog gaat lukken om de betrokken minister(s) hiervan te overtuigen.

Inmiddels wonen wij alweer 4,5 jaar in Garrelsweer (vlakbij Loppersum), wij zijn dus niet uit het be-
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vingsgebied vertrokken. Onze kinderen zijn hier opgegroeid en gaan nog steeds hier in de buurt naar 
school, wij wouden niet dat de bevingen de reden zouden zijn dat we ergens anders opnieuw zouden 
moeten beginnen. Helaas hebben wij ook in de nieuwe woning alweer diverse schades opgelopen, maar 
gelukkig is er tot nu toe wel redelijk vlot geïnspecteerd en vervolgens ook uitgekeerd. Het enige wat niet 
goed gaat is het proces rondom het preventief versterken van woningen, daar zit al jaren geen schot in, 
ook bij ons is er jaren geleden een inspectie geweest en daarna nooit weer iets van vernomen, terwijl 
onze woning wel een verhoogd risico heeft.
Ik wens je veel succes met het overtuigen van de betrokken partijen, hopelijk gaat het je lukken!

Met vriendelijke groet,
Eduard Veldman

MEVROUW N 
is heel verdrietig omdat ze niet serieus genomen wordt. 
Haar huis is stuk, maar dat komt niet 
door de aardbevingen, zegt de “expert”.

Beste Sandra,

Ik woon in het prachtige Lageland, in een heel mooi huis. Ons thuis.
Het is alleen kapot. De schoorsteen staat los en zakt naar binnen toe, de fundering is op verschillende 
plaatsen gebroken, muren zijn doorgescheurd, het dak is doorgezakt, er is op verschillende plaatsen 
lekkage ontstaan en ons huis is scheefgezakt.
Toch wordt alle schade afgewezen door de mensen die komen inspecteren. Je wordt geschoffeerd en 
belachelijk gemaakt. Ik word daar echt heel verdrietig van, want het gaat hier wel om mijn thuis!
In het adviesrapport dat we van de het TCMG, nu inmiddels het IMG, na een inspectie hebben ontvan-
gen worden adviezen gegeven. Deze adviezen moet je opvolgen anders worden vervolgschades niet 
meer vergoed. Deze adviezen worden niet opgenomen in de calculatie. We gaan dus zelf opdraaien voor 
alle kosten en die zijn erg hoog. 
Er wordt door het IMG beweert dat ze geen toegang tot eerdere schaderapporten van de NAM en van 
het CVW hebben, maar in hun adviesrapporten wordt er wel naar verwezen, met alinea en paginanum-
mer. We hebben nu 2 keer een Acuut Onveilige Situatie gemeld en dan komt er meteen iemand om te 
inspecteren. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat er een probleem is met de schoorsteen. De inspecteur 
kwam zonder ladder of hoogwerker o.i.d. en kon vanaf de weg voor ons huis de schade heel goed beoor-
delen. Toen ik vroeg of ik dan de schoorsteenveger kon laten komen kreeg ik toch te horen dat dat beter 
niet kon. HOEZO VEILIG??

We hebben inmiddels bezwaar aangetekend bij het IMG. Als je dat wilt doen moet je binnen 2 weken 
reageren. Nu vele maanden later hebben we eindelijk een antwoord van het IMG gekregen en wel een 
vraag om nog langer uitstel. Dat is niet wat we willen en dus gaat er nu een hoorzitting plaatsvinden. 
Op een datum en tijdstip die door het IMG zijn vastgesteld en als je dan niet kunt heb je gewoon pech 
gehad. We zitten tijdens de hoorzitting tegenover een aantal juristen van het IMG. Dit is best wel intimi-
derend.

Er is een tijd geleden een inspectie uitgevoerd in ons huis voor het versterkingstraject. Alleen is er nog 
nooit een versterkingsadvies uitgebracht. Wel is er door de instanties geconcludeerd dat ons huis volle-
dig veilig is. Nou zo voelt het bepaald niet!!! Tegen deze conclusie, die volledig ongegrond is getrokken, 
hebben we bezwaar aangetekend en ook hier werd er continu uitgesteld gevraagd door de NCG en na-
tuurlijk werd ons bezwaar gewoon van tafel geveegd. Overigens ook weer zonder enige onderbouwing.
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Al met al zijn we nog steeds geen stap verder, de schade is nog niet erkend of gerepareerd en er is nog 
geen versterkingsadvies voor ons huis. Ons huis gaat steeds verder achteruit. Als het hard waait ben 
ik echt bang in mijn eigen thuis, bang dat de schoorsteen er af waait en het dak naar beneden komt. 
We hebben ons huis inmiddels zo aangepast dat we niet meer boven onder de schoorsteen slapen. De 
instanties vinden het allemaal zo erg dat we ons niet veilig voelen en dat we slecht slapen en heel veel 
stress hebben, maar er is echt niemand die iets doet. Ik ben zo moe van al het vechten voor mijn thuis 
dat ik niet zelf kapot gemaakt heb. We worden af en toe als misdadigers behandeld, maar de echte 
misdadigers komen overal mee weg.

Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente Groningen ook nog bedacht dat het braakliggende terrein 
van Meerstad nu wel als energiepark gebruikt kan gaan worden. We krijgen ook nog eens het grootste 
zonnepanelenpark van Nederland recht voor ons huis. En dat is nog niet alles, er komt ook nog een 
hyperloop bij. Voor de hyperloop moeten palen de grond in geheid worden. Ik houd mijn hart vast wat 
al die trillingen met ons huis gaan doen.

Met vriendelijke groeten
Mevrouw N.

PETER 
heeft misschien niet de meeste schade, maar ook hij 
maakt alles mee wat anderen vertellen. Vertragen, traineren…

Beste Sandra,

Misschien is mijn verhaal niet het hefstigste dat je hoort, maar de impact die het heeft is enorm. Je 
wordt gewoon niet geloofd en ze doen er alles aan om maar niet te hoeven betalen.
Ik heb vier scheuren in mijn huis gehad. Die heb ik gemeld en na drie weken kwam er een expert langs. 
Na een paar weken kwam er een rapport: Twee scheuren werden toegekend. De andere twee kwamen 
volgens de inspecteur van verkeer dat langs het huis reed omdat het een doorgaande weg was. Maar het 
is een 30 km weg, rustig en zeker niet doorgaand. 
Ik ging in beroep. Dan komen er opnieuw mensen langs. Twee of drie maanden later werden alsnog alle 
vier de scheuren toegekend. 
Voor dit gedoe moest ik moest vier keer vrij nemen, namelijk voor twee inspecties, een keer voor de 
uitslag en een keer toen ze gerepareerd werden.
Pas na 9 maanden was alles rond. Maar de schade is niet netjes gerepareerd. 
Naar mijn idee hebben ze de totale schade onder de €1000 gehouden om te voorkomen dat er ook 
nog gecombineerd kon worden met een verduurzamingssubsidie aanvraag. Het geeft allemaal zoveel 
onrust. Waarom komt er niet een fonds en als er schade is direct uitkeren? 
Ik heb sterk het gevoel dat alles bewust getraineerd wordt. En ik vraag me af wat erachter zit. 
Willen ze mensen zo boos maken dat ze van het gas af willen? Wie heeft daar belang bij?

Met vriendelijke groet,
Peter 
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MARK 
“Ik hoop dat ik hier mijn frustratie, onzekerheid 
en stress duidelijk kan maken. Want het steeds 
veranderen van de regels is één 
van de zaken waar ik tegenaan loop.”

Geachte mevrouw Beckerman,

Allereerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Mark van Maar, 25 jaar, woon in Overschild. Hier 
ben ik geboren en getogen, en heb hier 2,5 jaar geleden het huis van mijn vader over gekocht. Toen 
ik het kocht was er veel achterstallig onderhoud, en omdat ik dacht ‘die versterking zal wel mee gaan 
vallen’. Heb ik van al mijn spaargeld toch het huis weer leefbaar gemaakt.  Vooral de binnenkant, de 
woning was hiervoor 4 jaar verhuurd. Ik kon gelukkig het huis kopen, omdat ik al vanaf mijn 16e alle 
dagen aan het werk ben, eerst met een opleiding werken/ leren. En nadat ik alles gehaald heb, ben ik 
met een vast contract aan het werk bij een Opel dealer.  Helaas valt de versterking niet mee, en krijg ik 
steeds meer slapeloze nachten omdat we niet uitkomen met het budget dat we hebben gekregen. Ik zal 
proberen uit te leggen vanaf het begin tot nu hoe er met ons word omgegaan en verlies steeds meer het 
vertrouwen in de overheid. Totdat ik u tegen kwam op facebook, eindelijk iemand die het wel iets uit 
maakt hoe er met de bevolking word omgegaan. Ik zal bij het begin beginnen.

Juni 2018:

Na een paar weken ontving ik een versterkingsrapport. Hierin stond dat de woning versterkt moest 
worden. Vervolgens hoorden we bijna een jaar niks en kwamen er in april 2019 mensen van het toen 
nog CVW langs om het rapport toe te lichten. Echter stonden er in het rapport zulke rare adviezen voor 
het versterken, we zouden veel m3 verliezen in de woning. 

Een maand later kwamen er opnieuw mensen langs, dit keer van het NCG, met een compleet ander 
advies, we mochten absoluut niet versterken en de woning moest worden gesloopt. Hier konden we ons 
wel in vinden, en zijn ermee akkoord gegaan. We kregen een prijslijst en behoorde tot de Batch 1588. 
Aangezien ik de prijslijst in het begin niet echt begreep zijn ze nog eens langs geweest. Mijn vraag was 
toen, wat voor budget uit de lijst ik mocht gebruiken voor het bouwen van een nieuwe casco woning. 
Wij wilden namelijk kijken of we met een catalogus woning meer m3 konden bouwen voor hetzelfde 
bedrag. Ze hebben toen voor mij opgeschreven dat er in de prijslijst een bedrag beschikbaar was van 
€241.938,66. Dit was dan voor een casco woning. Een aantal weken later kregen we bericht dat dit 
bedrag veel te laag was, en we er nog eens €22.999,50 bijkregen om de woning van te kunnen bouwen. 
We konden nu dus een woning uitzoeken voor €264.938,16. Als we bij een aannemer dezelfde woning 
lieten tekenen volgens het nieuwe bouwbesluit waren we ongeveer dat bedrag kwijt geweest. 

We hebben daarom gekozen voor een catalogus woning van VDM, hierdoor bespaar je meerdere kosten 
zoals bijvoorbeeld architect kosten. Omdat deze woning zo uit een boekje komen. Nu konden we dus 
voor hetzelfde geld een woning terugbouwen, want vanaf het begin werd er gezegd, dat het mooie aan 
de batch 1588 is, dat je mag schuiven met je budget. Dus als je ergens op bespaard mag je dat gebruiken 
voor iets anders. 

Eerst zochten we een Hannover (type huis) uit. Helaas was deze te hoog door de molenbiothoop. (een 
regeling dat hoe dichter het huis bij de molen in het dorp staat, hoe lager die gebouwd mag worden). 
Deze molen word al jaren niet meer gebruikt en dit was de eerste regeling die zomaar ergens weg kwam, 
zonder dat dit vanaf het begin gelijk duidelijk was. Uiteindelijk kozen we ervoor om dan maar een 
 ander type woning uit te zoeken, zodat we door konden met het traject. Dit werd de Vermont woning. 
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Deze woning kost ons uiteindelijk incl de BTW en al het meerwerk €272.767,-. We krijgen nu een gro-
tere woning, maar wel een basis woning, dus bijvoorbeeld zonder de spotjes en dimmers die we nu wel 
hadden. Ook zijn we voor een goedkopere vloer gegaan. En bezuinigen we op meerdere dingen door 
dingen zelf te doen. De woning komt dus €7.828,84 boven het bedrag uit wat we er voor hebben staan, 
dus het is logische dat we dat geld van onszelf moeten betalen. Echter als ik uit ga van mijn begroting, 
die ik nu moest maken van het NCG, van de prijzen die staan voor de nieuwbouw woning en ik maak 
een begroting met alle overige kosten, kom ik in totaal €42.303,32 tekort. Nu zegt het NCG dat ik er 
geen geld bij krijg, omdat de nieuwe woning groter word dan de oude, maar dit slaat dus nergens op, 
want we hebben precies het bedrag gebruikt wat er voor een woning stond. Echter omdat we op andere 
dingen besparen konden we iets groter bouwen. Nu kom ik ook kosten tekort voor het slopen van de 
woning, het afsluiten van de NUTS voorzieningen, en zij zeggen daarop, dat dit allemaal met de nieuwe 
woning te maken heeft. 

Ik heb dus gevraagd of ik er geld bij kan krijgen, omdat er sinds juni 2020 bekend geworden is dat in 
Ten Boer in de batch 1588 per woning, een tekort is tussen de €50.000,- en €80.000,-. Degene die naar 
mijn begroting heeft gekeken zegt nu dat dat bij hem niet bekend is, en ik er geen geld bij krijg. Bijna 
al mijn spaargeld moest ik uitgeven bij het kopen van de woning in juni 2018, en ook de bank kan nog 
niks betekenen omdat ik nog een lopende hypotheek heb. Ik krijg nu erg veel stress dat als de woning 
er straks staat ik geen budget meer heb om ook een schuur terug te bouwen, deze stond te dicht op de 
oude woning en moest dus ook plat. Voor de schuur staat in het budget een prijs van €25.000,-, mijn 
oude schuur was 10m X 5m en ongeveer 4,50m hoog. Ik heb naar meerdere aannemers gekeken, en 
niemand bouwt zo’n schuur terug voor onder de €30.000,-. Ook weer geld te kort dus. Gelukkig heb 
ik iemand die in Overschild woont, en net zijn eigen bouwbedrijf gestart is gevonden om de schuur 
te plaatsen voor het bedrag dat ik er voor krijg. Maar door het tekort van €42.303,32 laat ik de schuur 
eerst nog niet bouwen, zodat we het huis wel een beetje bewoonbaar (denk hierbij aan raamdecoratie, 
vloeren, schilderwerk en verlichting) kunnen maken. Nou is een schuur vaak ook niet heel belangrijk, 
echter heeft mijn schuur altijd een functie binnen het dorp. Buiten de coronatijd stel ik hem namelijk 
altijd open voor het dorp, voor het kijken van voetbalwedstrijden, formule 1 en andere dingen. Hierdoor 
houden we de saamhorigheid in het dorp. Dat ik de schuur niet bouw om uit te komen in het budget 
lijkt mij niet het idee achter de regelingen in batch 1588, en de overheid doet het voorkomen dat het 
goed geregeld word in Overschild, echter zijn er tot nu toe maar weinig mensen positief over de verster-
kingsoperatie.  En ook ik lig er ‘s nachts vaak wakker van waar ik ineens €42.303,- weg kan halen. 

Het is belachelijk hoe er met ons word omgegaan, en dan  krijgen we een bouwkundige en een woning-
begeleider van het NCG cadeau om ons te helpen. Maar wanneer ik met deze vragen aankom zeggen 
ze dat ik een bouwbegeleider erbij moet halen. Deze mensen kosten vaak ook €10.000,- voor goede 
hulp. Waarom hebben we vanuit de overheid niet zo iemand gekregen, het is een lastig en zwaar traject 
waar we toch veel betere hulp bij hadden moeten krijgen. Nu is het een beetje van ‘hier heb je een leuk 
bedrag en zoek het maar uit’. Ik hoop dat ik toch nog ergens een aanvulling krijg in het budget.

Er gaan veel meer dingen fout, denk hierbij aan:
- Regels die contstant veranderd worden, alsof tijdens een spel de spelregels veranderd worden. DIT 

KAN TOCH NIET?!

- Natuurincl. bouwen en natuurvrij maken. Tijdens het natuurvrij maken, brachten ze ons in eerste 
instantie kosten is rekening die veel te hoog waren. Hierin heb ik uiteindelijk gelijk gekregen, maar de 
mensen die al betaald hadden kregen niks terug, want die waren akkoord gegaan met de factuur. Ook 
hebben ze mijn schuur natuurvrij gemaakt, terwijl dat een enkele dak was zonder betimmering aan 
de binnenkant. Hier konden dus helemaal geen vogels/ vleermuizen zitten.
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Dan het natuurincl. bouwen. In eerste instantie ging ik hier niet mee akkoord, omdat ik nu ook geen 
nesten in de gevels heb, ik heb nog wel gevraagd of ik ook gewoon nesten aan mijn schuur mag hangen, 
zodat ik er om het huis heen geen last van heb. Dit was niet mogelijk. Uiteindelijk moest ik wel akkoord 
gaan, omdat ze dreigden mijn hele budget in te trekken als ik het niet deed.

- Het word de aannemers zo moeilijk gemaakt dat sommige zich op het laatste moment terug trekken. 
Ik heb een buurvrouw van 85 jaar, en haar aannemer heeft zich na een jaar toch terug getrokken. Nu 
heeft ze er helemaal geen zin meer in. Dit is toch niet hoe de overheid moet willen dat het gaat.

Er zijn nog veel meer dingen waar we tegenaan lopen, en wat er fout gaat. Af en toe geeft de overheid 
een fout toe, maar dit is helaas minimaal. 

Ik ben normaal gesproken niet zo goed in een mail opstellen, en hoe ik het moet brengen, maar ik hoop 
dat ik in deze mail mijn frustratie, onzekerheid en stress duidelijk heb gemaakt. En dat u hier nog iets 
mee kunt. 

Ik wacht een reactie af, en hoop op een antwoord.

Met vriendelijke groeten,
Mark van Maar
Overschild.

DIEDERICK 
heeft ten einde raad zijn boerderij verkocht aan 
de NAM met veel verlies. Voor waardedalingscompensatie 
komt hij niet in aanmerking.

Goedemorgen Sandra,

Ik mail je op aandringen van de maatschappelijke organisaties om onze situatie betreffende de waar-
dedaling aan je kenbaar te maken. Onze  boerderij, aangekocht door de NAM in 2019, valt zowel buiten 
het gestelde termijn als  de postcode gebieden terwijl onze postcode wel onder de versterking genoemd 
in de bestuurlijke afspraken valt. En wellicht zijn wij ook 1 van de weinige aankopen in het “buiten-
gebied”.
Nog even het verhaal. Je bent bij ons geweest toen wij midden in de strijd om rechtvaardigheid zaten. 
De zaak is voor de arbiter gekomen en uiteindelijk hebben we gewonnen. De schade was inmiddels al 
ruim boven de €450.000 maar de NAM moest herstellen. Wij Blij! Echter toen we dat wilden bespreken 
wilden ze alleen herstellen en niet versterken. Versterken zou boven de economische waarde komen. 
Om het binnen de kosten te houden en wel veilig te wonen  hebben we gevraagd of er dan sloop /
nieuwbouw kon worden gedaan. Maar dat gebeurde ook niet, de opdracht was herstel en dat was niet 
voldoende om het pand veilig te maken. Dat was het moment dat Janneke ziek werd. Je hebt gewonnen 
maar eigenlijk niet en je zou weer een rechtszaak moeten beginnen om versterking te eisen. Ze kon (en 
ik ook) dit niet meer opbrengen en stortte volledig in. We zijn daarna met behulp van de Commissie 
Bijzondere Situaties naar een uitkoop gegaan. Volkomen in een roes en niet meer lettend op alle voor-
waarden gesteld door de NAM als finale Kwijting en dergelijke. Ons doel was rust en de rest deed er niet 
meer toe, weg uit deze situatie die al ruim 6 jaar duurde....
We zijn uitgekocht voor €495.000 maar konden voor dit geld nergens meer een zelfde soort pand van 
wonen en werken en grond vinden. Onze boerderij  was in 2010 op €540.000 geschat. Daarnaast had-
den we €60.000 uitgegeven aan mensen die ons hebben geholpen en aan onderzoeken van grond en 
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pand en een deel daarvan waren nog schulden. Deze kosten konden we niet opvoeren bij de arbiter en 
dus startten we met een schuld.
Uiteindelijk hebben we een nieuw huis gekocht, in een wijk. Een huis zonder schade waar we niet bang 
zijn en langzaam knappen we op. Janneke is een jaar ziek thuis geweest en is nu weer aan het werk. Ik 
heb nog steeds  hartklachten en ben soms somber dat ik mijn bedrijfje kwijt ben en nooit weer op kan 
bouwen. De machines zijn met verlies verkocht. Toch staan we er beter voor dan anderen in het aard-
bevingsgebied want de schrijnende verhalen gaan door.

Ik hoop dat je dit verhaal nog mee kan nemen in de waardedalingsregeling NAM panden om weer eens 
een punt te maken naar de overheid. Onze boerderij staat op dit moment voor €500.000 te koop met 
opmerking schade €70.000. Dat is toch vreemd?

Hartelijk dank voor al je inzet voor ons en in het aardbevingsgebied en hoop dat je het volhoudt! Als je 
eens in de buurt bent, de deur staat voor je open en de koffie is klaar! Hoop van je te horen....

Hartelijke groet
Diederick Tepper

I. 
haar ouders wachten al lang op schadeafhandeling.
IMG heeft de afhandeling van 1250 schades stil gelegd.

Goedenavond mevrouw Beckerman,

Zoals beloofd het verhaal van mijn ouders hun schadeafhandeling nog even op de mail. 
Zo ziet hun tijdspad er uit.
25-5-20: aanvraag vergoeding schade door mijnbouw bij Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen
29-5-20: ontvangstbevestiging aanvraag van TMCG , ze kunnen niet binnen de wettelijke termijn van 
8 weken beslissen, we moeten rekening houden met een termijn van  15  maanden, staat in de brief.
03-8-20: helaas nog niks gehoord sinds 29 mei dus zelf maar even geïnformeerd (gebeld) bij TMCG of 
wij al op de planning staan? Dat niet, maar nu ze ons toch aan de lijn had kon ze ons wel inplannen. 
Beetje gekke werkwijze, maar wel heel blij mee. 
De datum van bezichtiging wordt 18-8-20 om 8:30u.
04-8-20: bevestigingsbrief afspraak 18 aug 2020 8:30 u. N.E. is onze zaakbegeleider geworden en de 
schadeopname (nulmeting light) wordt gedaan door iemand van 10 BE. 24 uur van tevoren krijg je een 
sms met de naam van de deskundige van 10 BE. Tot op heden, half december, geen sms gehad  
18-8-20: de dag van de schadeafhandeling. Deskundige E. G. doet de meting en de zaakbegeleider is niet 
aanwezig. Geen idee waarom niet. G. heeft ook geen idee waarom zij er niet is. Later blijkt haar email in 
ongewenst te zitten.
31-8-20: verneem ik (dochter) via de media dat er 1250 schades worden stilgelegd. Maar na de schrik 
zijn we toch positief gestemd door de nieuwsberichten dat de adviesrapporten die in maak zijn,  
worden afgehandeld. Dat is ook het enige wat er nog moet gebeuren omdat de nulmeting light allang 
geweest was. In het dossier stond immers: voorbereiding adviesrapport. Ik houd hoop!
14-9-20: pas 2 weken later eindelijk hetzelfde bericht in een brief ontvangen. Ze (inmiddels IMG) heb-
ben nader advies nodig over bodemdaling-stijging in gebieden 1 en 2. Er wordt voorlopig geen besluit 
genomen op onze aanvraag. Nou die zagen wij niet aankomen omdat adviesrapporten in de maak 
afgerond zouden worden. Niet dus.
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21-9-20: contact opgenomen (mail) met zaakbegeleider omdat ik nog tig vragen heb over het stilleggen 
van de schadeafhandelingen in gebied 1 en 2.
28-9-20: 1 week later en tot op heden niks gehoord van haar, ik bel even met IMG om te vragen of er iets 
is waarom ze geen contact op kan nemen.
Ze vinden het ontzettend vreemd en ze wordt door IMG verzocht contact op te nemen.
2-10-20: helaas, nog geen reactie. Ik bel maar weer eens met IMG en de coördinator maakt er nu werk 
van.
5-10-20: eindelijk een reactie, maar beantwoorden van de vragen is niet mogelijk, ze kan alleen verwij-
zen naar de inhoud van de brief (brief over het stilleggen schadeafhandeling)
5-12-20: en dan is het alweer 2 maanden akelig stil en is het wachten op een rapport van de TU Delft/
TNO die advies gaan uitbrengen over gebied 1 en 2.

Waarom typ ik u deze mail?  Sommige dingen zijn gewoonweg vreemd.  Een straat verderop keert het 
TMCG uit onder het mom van aardbevingsschade en paar maanden later krijgen wij een brief dat het 
geen aardbevingsschade kan zijn omdat wij niet onder het aardbevingsgebied vallen. In de brief staat 
ook de vraag: Waarom is nader advies nodig?  Omdat in de omgeving van uw locatieadres het aantal 
aanvragen toenam. Ik zal heel eerlijk zijn, wij wisten tot mei 2020 ook helemaal niks over aardbevings-
schade/TMCG/IMG, totdat iemand uit Winschoten erover vertelde. Het nieuws gaat nu eenmaal vaak 
via mond tot mond. Maar wat kan daar mis mee zijn? 
Ineens werden er heel veel aanvragen in gebieden 1 en 2 afgewezen. Voor mijn gevoel kwam dit na de 
overstap van TMCG naar IMG. En dan is het des te gekker dat de schade-opnemer G. met geen woord 
rept over dat wij niet in het aardbevingsgebied vallen. Deze meneer heeft mij zelfs scheuren aangewe-
zen die ook onder aardbevingsschade vallen. Hij is aanwezig geweest van 8.30 tot en met 12.45 en heeft 
tig (ik geloof richting de 50 schades) gevonden. Een aantal gescheurde stenen wilde hij niet opnemen 
omdat dat nooit bewezen kan worden als aardbevingsschade.
Daarmee bevestigt hij voor mij dat de rest dus wel daaronder valt.

Ik volg u nu zo’n 2 maanden en ik ben u zo ontzettend dankbaar dat u zo strijdbaar bent voor de aard-
bevingsproblematiek. Heel vriendelijk bedankt!
Hopelijk zet u zich ook in voor gebied 1 en 2.

Met vriendelijke groet, 
I.V.

PIETER 
bedacht een systeem om funderingen te versterken 
en verkreeg een octrooi. Door tegenwerking van de NAM 
werd zijn onderneming failliet verklaard.

Hallo Sandra, 

Mijn man is een erkende uitvinder, hij heeft allerlei waardevolle producten op de markt gebracht en 
gezorgd dat er bij de DIR subsidie voor werd verstrekt. Al met al een hele strijd. Daarnaast is hij gespe-
cialiseerd in funderingstechnieken, hij heeft ook meerdere panden in Volendam en omgeving opnieuw 
gefundeerd en verstevigd.
Het strijden zijn we gewend, maar met de NAM is het een oneerlijke strijd.
Mijn man heeft een systeem uitgewerkt, waar een octrooi op is verleend om funderingen te verster-
ken, medewerkers van de NAM zijn geweest en zij waren enthousiast. We hebben de afspraak gemaakt 
om een grote boerderij bij Warffum aan te pakken, dit hebben we uitgevoerd, maar nu is de eigenaar 
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niet betaald door de NAM, dus u raad het al de opdrachtgever betaald ons ook niet. We missen bijna € 
150.000,00 en dat kan geen enkele kleine ondernemer missen. De ontwikkeling en het octrooi hadden 
we ook allemaal zelf al betaald. Daarom is ons bedrijf failliet verklaard, voor ons is dit de omgekeerde 
wereld. Het octrooi is door de curator voor € 20.000,00 verkocht en er gebeurt niets mee.
De NAM laat weten dat zij niet betalen, ze zeggen “we zijn geen opdrachtgever”, maar ze hebben in de 
vooroverleggen wel aangegeven aan de pilot mee te willen betalen. Het voelt alsof we opgelicht zijn. 
Misschien zijn ze bang dat er veel meer huizen, boerderijen, kerken, monumenten, etc. versterkt moe-
ten worden op deze wijze en is het kostenplaatje een belemmering. Het is een zeer goed systeem. 
Binnenkort starten we met nieuwe werkzaamheden, maar niet in Groningen. Voor dit werk heeft hij 
opnieuw een passend systeem uitgewerkt, wat weinig overlast zal geven en veel werkgelegenheid in 
die regio. Bovendien is er al vraag uit andere plaatsen in Nederland maar ook uit het buitenland om dit 
systeem toe te passen, het is goed en snel opschaalbaar. Echter er is een probleem omdat mijn man  
72 jaar is en AOW heeft, krijgt hij geen tegemoetkoming uit de Corona regelingen. Hij komt nergens 
voor in aanmerking volgens het RVO.
Wij hebben gevraagd om  te kijken hoe wij ons werk betaald kunnen krijgen, want wij hebben al twee 
keer een deurwaarder er achter aan gestuurd, zonder succes, want de opdrachtgever en de NAM (de 
heer Schotman en de heer Atema) wimpelen alles weg. Neem maar een advocaat wordt er gezegd, maar 
dat kost handen vol geld en dat hebben we niet. We hebben de Minister en de Staatssecretaris van 
Economische Zaken een brief gestuurd, geen reactie. Er is een ambtenaren reglement, de wet volgen is 
blijkbaar lastig aan die kant van de streep.
In het verleden heeft mijn man al zoveel funderingsproblemen, maar ook andere problemen (zoals 
zwam/ en schimmeloverlast), opgelost en wordt hij in verschillende stukken als visionair beschreven, 
want hij is de tijd altijd vooruit. We kunnen u door documentatie te laten zien dat we bij belasting-
gebouwen, monumenten, kerken en allerlei andere gebouwen problemen heb opgelost en nooit klach-
ten, alleen tevreden klanten. 
Onze vraag aan is, hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we de kosten van het uitgevoerde werk nu 
nog krijgen. Ik ben 65 jaar en werk in het onderwijs en bij doe bron- en contactonderzoek bij de GGD. 
Dit om het materiaal wat is gebruikt voor het herstelwerk bij iemand anders onder de boerderij te kun-
nen afbetalen. 
Het werk is niet betaald en wij als gezin blijven achter met de zure appels. Wij betalen momenteel nog 
materiaal af, dat gebruikt is voor het herstel van de fundering en de muren van de boerderij, het is te 
gek voor woorden.
Wij willen wel meer informatie toezenden of bovenstaande zelf toelichten in een afspraak, want wij 
hebben meerdere Kamerleden gevraagd over bovenstaande kwestie, maar helaas geen antwoord of een 
antwoord dat ze niets kunnen doen.

Met vriendelijke groet, 
Pieter en Anneke de Bruin

J
“Ik zit gevangen en zie wat ik niet wil zien, 
ik ben waar ik niet wil zijn, ik zou willen vluchten uit 
deze ellende. Onontkoombaar, vluchten kan niet meer....”

Hallo Sandra,

Mijn verhaal:
Lam gestreden voor ons recht, een veilig huis. Een contra expertise zou een gerechtigheid zijn geweest, 
maar door het jarenlang dwarsbomen en loze mooie beloftes van de NAM, waar ik in getuind ben, heb 
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ik hier gefaald! Ik kan dit mezelf niet vergeven. 
Mijn kleine meid: vlak nadat jij geboren bent in 2013, ben ik begonnen aan deze onoverwinnelijke en 
onrechtvaardige strijd. Door al die spanning die ik voelde, heb ik geen tijd aan jou kunnen besteden. Tot 
op de dag van vandaag kan ik onmogelijk genieten, omdat het uitzichtloos en hopeloos is en ik voel mij 
zo schuldig hierover.
Terwijl jij voor mij alles betekent en ik juist jou hiervoor wil beschermen en er voor jou wil zijn. Ik heb 
zo ontzettend mijn best gedaan maar dat mocht niet baten! De overheid waar wij als burger op zou 
moeten kunnen vertrouwen, maar die ook een voorbeeldfunctie heeft, die er voor moet staan dat onze 
veiligheid gewaarborgd is, laat ons stikken. Tegelijkertijd laten ze een schijnvisie zien aan de rest van 
Nederland  “het is hier zo goed geregeld allemaal”. Maar wij  moeten blijven strijden en bewijzen dat 
ons recht teniet wordt gedaan door deze overheid. List en bedrog.
Opgelicht door alles en iedereen. Iedereen die hier aan deze ellende en oplichterij verdient lachen je 
achter je rug om keihard uit. Dat maakt mij zo ontzettend boos en verdrietig.
 
Ik zit gevangen en zie wat ik niet wil zien, ik ben waar ik niet wil zijn, ik zou willen vluchten uit deze 
ellende. Onontkoombaar, vluchten kan niet meer....

Groet,
J.
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