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1. Achtergrond 
 

 

1.1. Doel van het onderzoek 

 

De gaswinning in Groningen veroorzaakt veel problemen voor huiseigenaren. De aanpak van die problemen 

is slepend. Het is nodig om bij de betrokken partijen en in de media voortdurend aandacht te blijven vestigen 

op deze problemen. Om deze reden meet VEH het vertrouwen van Groningers in de aanpak van de 

gasproblematiek. De meting is periodiek en voor het eerst in najaar 2015 gemeten. Door vervolgmetingen 

volgen we de ontwikkeling door de tijd heen. 

 

In dit onderzoek geven we antwoord op de vraag in hoeverre Groningers vertrouwen hebben in de aanpak 

van de problematiek rond de gaswinning. Ook komen de volgende subvragen aan de orde: 

 Hoe denken de bewoners over het regiofonds, zoals opgenomen in de kabinetsplannen? 

 Hoe denken de bewoners over het op afstand zetten van de NAM? 

 Hoe denken de bewoners over de opkoopregeling? 

 

Het vertrouwen wordt periodiek gemeten (1 à 2 keer per jaar) om zo de ontwikkeling door de tijd heen te 

kunnen volgen. Dit is de tweede meting, de vorige vond plaats in oktober 2016. 

 

 

1.2. Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd via het Eigenhuispanel in november 2017, onder 5.999 leden die in het gebied 

wonen waar de problematiek rond de gaswinning speelt. Van deze leden hebben er 1.382 meegedaan aan 

het onderzoek. De respons is daarmee 23,0%, een stuk hoger dan in 2016 (13,2%). 
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2. Vertrouwen 
 

 

Het vertrouwen van bewoners uit het gebied waar gas gewonnen wordt is via drie verschillende vragen 

gemeten: beeld van de toekomst van het gebied, mening over de persoonlijke woonsituatie en de mate waarin 

de problematiek van de gaswinning de bewoners bezig houdt. 

 

De eerste vertrouwensindicator gaat over het beeld dat bewoners over de toekomst van het gebied hebben. 

Deze vraag is in september 2015 ook al eens aan de bewoners voorgelegd en dit resultaat is ook opgenomen 

in de volgende grafiek. 

 

 
 

Net als in 2017 ziet 7% van de bevolking de toekomst positief in. Het aantal bewoners dat er neutraal tegenover 

staat neemt iets af, maar de meerderheid blijft de toekomst van het gebied negatief zien (totaal 73% tegen 

78% in 2016). 

 

De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hieronder een willekeurige selectie 

voor een eerste indruk. 

 

(Zeer) positief 

✓ Door dat de gaswinning terug gaat 

✓ door de gaswinning te verminderen lijkt de kans op 

verdere schade ook af te nemen. Bovendien is er 

eindelijk eens aandacht voor het noorden des lands. 

✓ Wie binnen Grunnigers. 

✓ Onderwerp heeft brede en serieuze aandacht in de 

regio en landelijk. Ik verwacht dat gaswinning verder 

wordt teruggedrongen en dat de hulp nog beter 

wordt. 

✓ mooie provincie, problemen worden voortvarend 

opgepakt, jammer dat de gevallen waarbij het langer 

duurt zoveel aandacht krijgen. de huidige lagere 

productie zal ertoe leiden dat het aantal bevingen 

terug loopt. 

✓ de problemen zijn oplosbaar met voldoende politieke 

wil. dan rest nog steeds een mooi weids landschap 

waar het goed wonen, werken en recreeren is 

✓ Ik ben (in het algemeen gesproken) positief ingesteld 

en denk dat er iets moois valt te maken van het 

gebied. Dat vergt uiteraard creatieve ideeën en 

investeringen. Bijvoorbeeld alle Groningers van het 

gas af helpen door alternatieve energiebronnen. 

Neutraal 

 nog afwachtend, niet iedereen wil naar de stad toe te 

wonen. 

 Er wordt teveel over gesproken, daden blijven uit !! 

 zolang de gaswinning doorgaat zal de mogelijkheid 

tot bevingen niet afnemen. Daarbij wordt zowel het 

probleem als de oplossing teveel op financiële basis 

benaderd. er wordt m.i. te weinig aandacht aan de 

andere problematiek besteed. Een oplossing als het 

vervangen van oude huizen door nieuwbouw doet 

veel het Groninger landschap veel van zijn uitstraling 

verliezen. 

 Het gaat allemaal zeer langzaam en de Nam wil de 

waarde daling van de huizen maar niet erkennen  

(zaak stichting WAG) 

 Neutraal is in mijn geval een afweging van positief en 

negatief.  Negatief tov. de aanpak totnogtoe. De rol 
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Als u denkt aan de aanpak van de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning 

in Groningen, hoe kijkt u dan naar de toekomst van het gebied?
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van de NAAM en ook die van de NL overheid vind ik 

twijfelachtig. Positief tot de bereidheid die ik merk en 

ook zelf heb om Groningen niet te laten zakken, en in 

een negatieve spiraal terecht te komen 

 Het leven gaat door. Maar hoe dat er uit ziet? Er zit 

nog weinig voortgang in de plannen mbt 

compensatie. Blij dat Kamp weg is, hoop op nieuw 

elan. 

 Persoonlijk heb ik er niet veel last van. Ik zie om me 

heen wel mensen die zwaar getroffen zijn en hier veel 

last van hebben. Bovendien vind ik het niet goed voor 

de uitstraling van de regio. Teveel negatief nieuws. 

 (Zeer) negatief 

 Als wij de problemen zo horen uit de praktijk is er 

weinig veranderd. Mensen die nu nog steeds op hun 

geld zitten te wachten (vanaf 2012). 

 Er wordt te weinig open gestaan naar de problemen 

die hier spelen. het afhandelen van de schade loopt 

beslist niet goed. Huizen zijn slecht te verkopen of 

tegen veel lagere prijs. 

 Ik vrees dat er een keer een grote aardbeving zal 

arriveren, of de grond zal scheuren ...met niet alleen 

materiële schade maar ook met doden en gewonden.  

Misschien ook nog dramatische gevolgen gezien de 

Eemshaven en/of breken van dijken.  Dat zal veel 

bewoners en bedrijven willen doen vertrekken.. 

NAM/SHELL zal ongetwijfeld al bezig zijn met een 

exit-strategie om zo minder mogelijk te hoeven 

dokken. Den Haag...? Zucht. Breek me de bek niet 

open.   

 Omdat het kabinet nog steeds de gaskra(a)n(en) niet 

dicht draait en daarmee mijns inziens niks geeft om de 

problematiek die in Groningen speelt. 

 het veranderen van de samenstelling in de bodem als 

gevolg van de gaswinning geeft naar mijn idee in de 

toekomst veel meer problemen dit kan niet zonder 

grote gevaren voor de bevolking zijn. 

 Dat het nog jaren kan duren. En het onzeker blijft of 

woningen versterkt worden c.q. afgebroken zonder 

dat je hierop invloed hebt. Als voorbeeld ook bv. de 

verkoop van de huizen, men zegt wel het trekt aan, 

maar het blijft een 'interne'markt. De kopers kunnen 

verkopers hiermee onder druk zetten als je je woning 

kwijt wil, of ergens anders buiten het bevingsgebied 

wil gaan wonen. Als voorbeeld mijn woning was in 

2008, onderhandse verkoop 245.000 getaxeerd, als 

executiewaarde 215.600. OZB was 205.000. Nu in 2017 

is de OZB waarde 114.000 euro. Begrijpelijk dat ik zeer 

negatief ben. Gegegijzeld in mijn eigen woning en 

leefomgeving. Verhuizen is er niet meer bij. De 

Hypotheek is 100.000 Euro. 

 Denk niet dat dat voldoende is als er nu huizen zijn die 

nog steeds schade hebben of opnieuw krijgen 

 

 
 

Over de persoonlijke woonsituatie zijn leden in het aardbevingsgebied in Groningen iets positiever dan in 2016 

(afgerond 31% versus 27% in 2016). Er zijn echter meer leden die er negatief naar kijken (32%). 

 

De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hierna volgt een willekeurige selectie 

voor een eerste indruk. 

 

(Zeer) positief 

✓ Ik woon plezierig in een vrijstaande woning, gebouwd 

in 2000, met veel ruimte er omheen. Heb, voor zover 

geconstateerd, relatief weinig bevingsschade. We 

hebben een hondenkennel en zijn 

gelegenheidsfokkers. We willen onder geen beding 

voor een periode ons huis verlaten vanwege 

versterkingswerkzaamheden. 

✓ Ik verhuis uit het gebied. 

✓ Zolang ik hier woon zal ik mij niet negatief laten 

beinvloeden door Den HAag 

✓ Wij hebben ons huis verkocht en zitten tijdelijk in een 

huurwoning. Wij hiuden de woningmarkt in de gaten, 

maar hopen in 2018 een kavel te kunnen kopen en 

daarop een huis te gaan bouwen. 

✓ De aardbevingen zijn duidelijk minder geworden en 

mijn huis heeft weinig schade. In Appingedam worden 
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Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst?

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief
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meer huizen verkocht dus de waarde van mijn woning 

gaat niet meer  Achter uit. 

✓ Ik heb nog geen directe schade, met uitzondering van 

de waardevermindering van mijn woning 

✓ wij hebben geen (zichtbare) schade en wonen naar 

tevredenheid in een dorp met voldoende 

voorzieningen 

Neutraal 

 Voor mij zal er weinig veranderen, omdat ik niet meer 

economisch afhankelijk ben van mijn leefgebied 

(pensioen) en ik al jaren gewend ben aan het 

ontbreken van winkels e.d. in de naaste omgeving. 

 Huis gekocht ook als investering , verder is de 

leefomgeving prima. 

 Ik heb schade, ik moet het nog aanmelden. Mijn 

schade is loodrecht en dwars door de stenen heen. De 

scheur loopt dus niet over de voegen. Reparatie wordt 

beunhaas werk, helaas. 

 Mijn eigen schade is uiteindelijk hersteld 

 Ik woon hier nu inmiddels 6 jaar en wil hier blijven 

wonen, mijn huis gekocht voor de eerste grote 

aardschok van Huizinge augustus 2012. Vanaf dat 

moment is de huizen verkoop hier in het gebied 

nagenoeg stil komen te liggen en aan de hand 

daarvan de koopprijsdalingen. Ons huis is toch 

eigenlijk een vorm van pensioen en dat wordt steeds 

kleiner. 

 We hebben een koopwoning en staan dus achteraan 

in de rij van het versterken van de woning. De 

mijnbouwschade ad 27.000,00 euro is overigens prima 

afgewikkeld, pas nadat we onze eigen aannemer, een 

medewerker van het Centrum Veilig Wonen en wijzelf 

SAMEN aan de tafel hebben gezeten om het eerste 

rapport van tafel te kunnen vegen....en alle 

mijnbouwschade aan onze woning hersteld zou 

worden. 

 Tot nu toe geen schade gehad en die verwacht ik ook 

niet 

 (Zeer) negatief 

 Binnen het aardbevings gebied zijn de huizen fors in 

prijs gedaald en bijna niet verkoopbaar. 

 Ga van de ene schade naar de andere schade. 

Daartussendoor komen de 'preventieve' maatregelen 

zoals verwijderen rookkanaal. Dit alles resulteert in 

ergernis,gesteggel over wel/niet A/B/C-schade, 

frustratie en oneindig veel bezoeken (eerst CVW, dan 

een asbestcontrole, dan een aannemer, dan een 

schouw op aanwezigheid bedreigde 

vogels/vleermuizen, dan weer CVW, dan wekenlang 

bouwvakkers over de vloer en vervolgens het nodige 

bezoek ihkv evaluatie). En dit alles in de wetenschap 

dat een paar maanden later weer nieuwe scheuren 

kunnen opduiken en het circus opnieuw begint. 

 Ons woongebied valt sinds kort ook in het risicogebied 

 Wij wachten op inspectie en eventuele versteviging 

van ons huis, maar zowel bij NCG als bij het centrum 

veilig wonen heeft men geen idee wanneer er nou 

eindelijk eens iets zal gebeuren. Dit terwijl wij in de 

kern van het gebied wonen. 

 Als er niet wordt doorgehakt is straks alles stuk. 

 Ons huis is zwaar beschadigd 

 We hebben ons huis pal voor de crisis voor de 

hoofdprijs gekocht. Toen kwamen de aardbevingen. 

Ons huis is enorm gekelderd in waarde.  We zijn nu op 

een leeftijd gekomen dat pensioen in zicht komt. We 

hebben ons hele leven gewerkt voor een huis. Ik wil 

graag terug naar Twente, waar ik vandaan kom. Mijn 

huis in Groningen is niks meer waard, terwijl de 

huizenprijzen elders in Nederland en vooral in Twente 

de pan uit stijgen. Ik zit vast hier, ik sta met mijn rug 

tegen de muur. En ik ben heel boos daarover. Als ik er 

teveel over nadenken voel ik mij ziek worden. 

 

In de derde vertrouwensindicator is gemeten in welke mate de problemen rond gaswinning bewoners 

persoonlijk bezig houden.  
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De problematiek houdt leden meer bezig dan in 2016. Toen gaf 65% ee beoordeling van 6 of hoger, in 2017 

is dat 73%. 

 

De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hierna volgt alvast een willekeurige 

selectie voor een eerste indruk. 

 

Houdt mij nooit bezig (score 1, 2 en 3) 

✓ Er is ook nog een ander leven 

✓ ik kan er zelf niet veel aan doen, ik lig er ook niet echt 

wakker van 

✓ Wij hebben tot nu toe geen last van gehad 

✓ Wij hebben geen schade en hebben zelfs nog nooit 

een beving gevoeld. 

✓ Delfzijl is niet het centrum van de aardbevingen 

✓ Wij hebben het van ons afgezet. Wij woonden eerst in 

een rijksmonument dat we met veel liefde en geld in 

voortreffelijke staat hebben gebracht. Dat huis werd 

tot twee keer toe getroffen door een beving. Wij zijn 

verhuisd, wij zijn 70 en in goede gezondheid en we 

genieten van het leven en daarvoor laten we ons leven 

niet leiden door bevingen en de toch substantiele 

financiele schade die we hebben moeten incasseren. 

✓ Mijn geringe schade is gerepareerd maar ik hoor 

regelmatig van schades die niet vergoed worden 

omdat ze net buiten de  bevingsgebieden vallen terwijl 

er in die gebieden wel bevingen geweest zijn. 

Houdt mij elke dag bezig (score 10, 9 en 8) 

 Links dan wel rechtsom komt de problematiek 

nagenoeg altijd wel even ter sprake, met de buren, in 

de straat, tijdens het boodschappen doen, op 

schoolplein van de kinderen, op het werk 

enzovoort........... 

 Ik heb zelf nog te repareren schade en weer nieuwe 

schade waar vanwege uitblijven nieuw schadeprotocol 

nog niet eens naar gekeken is. Wel gemeld en 

bevestigd uiteraard. 

 schades, het web en FB blijven volgen over dit 

onderwerp gebeurd meerdere keren per dag 

 Ik zit al ruim 1 1/2 te wachten op  afhandeling. 

 Er spelen 3 schademeldingen die nog niet 

afgehandeld zijn. Terwijl zich alweer nieuwe schade 

heeft voorgedaan. 

 als de echte grote knal komt zal elke verantwoordelijke 

in zijn schulp kruipen en zeggen we hebben dit niet 

zien aankomen. In het Duits klinkt het nog beter. 

 het is nooit weg en je weet nooit wanneer de volgende 

klap komt 
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3. Regiofonds 
 

 

Het kabinet is van plan om een regiofonds op te zetten van circa 50 miljoen per jaar. Dit geld wordt ingezet 

om de economie en leefbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door de regio nationale koploper te maken als 

het gaat om verduurzaming.. 

 

 
 

De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hierna volgt alvast een willekeurige 

selectie voor een eerste indruk. 

 

(Zeer) positief 

✓ Laten ze maar iets terug doen waar een ieder wat aan 

heeft 

✓ Hopen dat door die fonds de huizen die schade 

hebben aardbevingsbestendig kunnen worden 

gemaakt 

✓ Ik hoop dat dat de bewoners meer stem geeft. 

✓ Stimuleert economie en de verduurzaming 

✓ ER moet een hoop gebeuren en dit is in elk geval een 

stap in de goede richting 

✓ Ik hoop daar dan ook van mee te mogen profiteren 

✓ Het geld is wat mij betreft een welkome aanvulling op 

stimulering van de energietransitie. Daar gaat het 

uiteindelijk om: van het gas af! 

(Zeer) negatief 

 een fooi vergeleken bij de inkomsten tot nu toe van 

het aardgas 

 Tot nu toe zijn wij zoet gehouden met cadeautjes als 

gratis zonnepanelen,dubbele beglazing e.d. Bedrijven 

zouden zo'n regiofonds ook wel eens als een 

cadeautje kunnen zien.  Dan zijn ze na verloop van tijd 

toch weer vertrokken. Ik zie meer in maatregelen als 

een verplichte herverdeling van bedrijven over het 

land. Of moeten de randstedelijke gebieden nog voller 

worden? 

 als je ziet hoeveel geld het kost om al die organisatie 

die zich nu al bezig houden met deze problematiek en 

dan zet je er nog een fonds er naast bij ook dat kost 

vele euro’s hoeveel blijft er echt over om te inverteren 

 Daar komt vast niets van terecht, net zoals het 

Centrum Veilig Wonen 

 Ze moeten gewoon stoppen met de aardgaswinning 

 Dit voorstel pakt niet de oorzaak van de schade aan 

en het is te weinig afgestemd op mensen die 

individueel ernstig geschaad of benadeeld zijn. 

 Te klein bedrag, waar wij als bewoners niets van 

merken. Daar worden een paar instanties of personen 

beter van. er moet veel meer geld naar onze regio, 

om de alle huizen te versterken en te verduurzamen 

 

Het kabinet wil het regiofonds vullen met 2,5% van de opbrengsten van gaswinning. Vereniging Eigen Huis 

pleit er voor dat het beschikbare bedrag niet afhankelijk moet zijn van de gaswinning. Het is tenslotte een 

raar idee als er meer geld beschikbaar is naarmate er meer gas gewonnen wordt. 

 

8% 37% 31% 14% 8% 3%
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In welke mate staat u positief of negatief tegenover het idee van een regiofonds?

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Heb ik geen mening over
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De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hierna volgt een willekeurige selectie 

voor een eerste indruk. 

 

Eens 

✓ Zie pleidooi veh 

✓ Allereerst het regiofonds zelf  50 milj is bij lange na 

niet genoeg. Maar daarnaast: 'eerst zien en dan pas 

geloven', want er is al zoveel beloofd. 'Veel beloven 

en weinig geven, doet de dwazen in vreugde leven.'  

verder: natuurlijk moet het niet alleen uit de 

aardgasbaten komen. Immers, de aardgaswinning zal 

teruggedraaid gaan worden en dus zal er steeds 

minder opbrengst zijn. En uiteindelijk is het geld dat 

beschikbaar is gekomen uit de aardgaswinning 

voornamelijk in het westen geïnvesteerd. als het vanuit 

de aardgasbaten betaald moet gaan worden, zal het 

met terugwerkende kracht moeten worden gedaan. 

Dus vanaf het begin van de aardgaswinning. 

✓ Inderdaad. Het kabinet moet verzekeren dat het 

bedrag onafhankelijk van de gasopbrengst 

geïndexeerd wordt zodat het bedrag jaarlijks verhoogt 

wordt. 

✓ Niets aan toe te voegen. Argument is helder 

✓ Groningen is al bijna leeg gehaald en nu moeten we 

het met een schijntje doen. Zo schaamtevol. Dit had in 

het westen van het land eens moeten gebeuren. 

✓ Gaswinning moet omlaag en dan komt er dus minder 

geld  voor het noorden. 

✓ Mooi voorbeeld van de bekende sigaar uit eigen doos. 

Oneens 

 Klinkt in eerste instantie als een sigaar uit eigen doos. 

Echter...als het dan toch uit de aardgasbaten moet 

komen dan zou ik pleiten voor een veel en veel groter 

percentage...minimaal 20 a 25%. Dan vloeit het geld, 

opgebracht 'over de rug van' de inwoners van 

Groningen, tenminste weer terug naar de regio. 

Overigens vind ik het bedrag van 50 miljoen veel te 

laag  een schijntje in verhouding tot wat het de rest 

van Nederland oplevert (en opgeleverd heeft!!!)  

 Hoe meer gas er gewonnen wordt hoe meer 

problemen er ontstaan hoe meer geld nodig is om ze 

op te lossen. 

 Lijkt op de uitkomst van een acceptabel 

onderhandeling. als we eens beginnen door de 

aardgasbaten en de werkelijke kosten in beeld te 

brengen. Als dan de kosten van de baten worden 

afgetrokken dan blijft er een aardgasbaat over. Is dit 

positief dan heeft het zin om aardgas te winnen.   

Normale bedrijfsvoering heet dit. Inkomsten minus 

kosten = winst.  Nu wordt gesteld dat baten - 2.5%* 

baten = 97.5% baten. Ik wil ook zo zaken doen. 

 Men hoeft alleen maar de schade te betalen niet 

minder en meer hoeft ook niet 

 Je kunt altijd meer vragen meer ik vind 2,5% van de 

opbrengsten van gaswinning al heel mooi. Deze pot 

moet los worden gezien van de gelden die nodig zijn 

voor het herstel van schade aan gebouwen en 

infrastructuur. Niet vergeten: Groningen-Assen regio 

is economisch sterk en zal alleen nog maar groeien. 

 In het begin van de gaswinning is al beloofd, dat wij in 

Groningen er baat bij zouden hebben en daar is niets 

van gebleken 

 Goed systeem percentage is te laag 

 

 

 

  

82% 12% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vereniging Eigen Huis pleit er voor dat het beschikbare bedrag niet afhankelijk moet 
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Eens Oneens Heb ik geen mening over
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4. Nationaal Coördinator Groningen 
 

 

De overheid wil onafhankelijk overheidstoezicht invoeren bij de afhandeling van schade en wijst hiervoor de 

NCG (Nationaal Coördinator Groningen) aan. 

 

 
 

De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hierna volgt een willekeurige selectie 

voor een eerste indruk. 

 

U geeft aan dat u vertrouwen in de NCG heeft als onafhankelijk toezichthouder. Kunt u aangeven waarom? 

✓ Mits de NCG los gekoppeld wordt van de NAM en in 

nauwe samenwerking met provincie en gemeenten 

optrekt 

✓ Slechter kan het niet worden 

✓ De overheid heeft hoop ik dan geen invloed zoals 

eerder is gebeurd. 

✓ Waarom niet?  De overheid houdt wel toezicht. 

✓ Geen inmenging van de NAM. 

✓ Ik wil aan regering vertrouwen  

✓ Omdat onafhankelijkheid vast ligt. 

U geeft aan dat u de NCG heeft als onafhankelijk toezichthouder enigszins vertrouwd. Kunt u aangeven 

waarom? 

 ik geef hem min vertrouwen. Ga der positief in maar 

wel eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. 

 het verleden geeft niet veel hoop voor de toekomst 

 Dan moet er wel doorzettingsmacht komen en zou de 

heer Alders misschien vervangen moeten worden 

door iemand die meer vertrouwen geniet, want die eet 

nu van alle advieswalletjes denkbaar mee. Teveel 

verkeert hij in de sfeer van het old boys-network. 

 Eerst zien en dan geloven. Tot op heden heeft Den 

Haag niet veel respect getoond voor de inwoners. 

 Afwachten hoe het uitpakt. 

 hij heeft naar mijn mening.    veel gepraat maar ,maar 

niet veel gedaan. 

U geeft aan dat u geen vertrouwen heeft in de NCG als onafhankelijk toezichthouder. Kunt u aangeven 

waarom? 

 Alleen maar woorden, maar er wordt niet efficiënt 

gehandeld 

 Die zit er namens EZ en zal zo praten zoals hem is 

opgelegd. Dit in het voordeel van EZ en NAM. 

Onafhankelijk iemand erop zetten die niets maar dan 

ook niets met EZ of NAM te maken heeft maar wel de 

regie heeft en mag bepalen wat er moet gebeuren 

 niet geheel onafhankelijk 

 Teveel belangen 

 Die ervaring met NCG is niet best en dan zeg ik het 

nog netjes. 

 kijkend naar de resultaten kan men niet anders dan 

vaststellen dat de doelen niet gehaald worden, een 

bekend fenomeen als er betaald moet worden. 

 Het werkt te stroperig 

 

  

5% 31% 53% 11%
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Heeft u vertrouwen in de NCG als onafhankelijk toezichthouder?

Ja Enigszins Nee Heb ik geen mening over
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5. Schadeprotocol 
 

 

Er is een nieuw schadeprotocol in de maak waarin de regels staan voor het herstellen van schade. Er zijn 

mensen die zeggen dat de NAM geen bemoeienis mag hebben met het opstellen van het schadeprotocol; 

de NAM mag alleen de rekening betalen van het schadeherstel. Anderen zeggen dat dit te ver gaat. De NAM 

zou in hun optiek wel moeten kunnen instemmen met het schadeprotocol; het geven van een blanco cheque 

is onredelijk. 

 

 
De toelichtingen op de gegeven antwoorden zijn te lezen in de bijlage. Hierna volgt een willekeurige selectie 

voor een eerste indruk. 

 

De NAM mag niets te maken hebben met het opstellen van het schadeprotocol 

 Het is niet zeker dat de NAM onpartijdig is 

 hink tussen beide gedachten in, om dat er ook 

misbruik van wordt gemaakt 

 Ze hebben tot nu toe bewezen, belangen te hebben. 

Wij Groningers wantrouwen de nam. Al heel wat jaren. 

Als kind werd ik er al opgelezen . Dat in Groningen 

geplunderd word. 

 De aandeelhouders van de NAM (o.a. Shell en Exxon) 

hebben er geen belang bij geld (dividend) weg te 

geven in het aardbevingsgebied. 

 Ze hebben al sinds het begin tegengewerkt. Het is 

klaar nu 

 De slager kan niet zijn eigen vlees keuren.  De 

scheuren in het huis van mijn zoon zijn ontstaan na 

2010.  Er ligt een bouwtechnisch rapport van 2010.  

Daarin twee kleine scheuren. De rest is ontstaan na 

2012.  Hoe duidelijk kan het zijn.  Toch neemt de NAM 

niet zijn verantwoordelijkheid.  Hoe duidelijk kan het 

zijn. 

 Als ik een deuk rijd in de auto van mijn buurvrouw, 

word ik ook niet betrokken bij het opstellen van het 

schadeherstel. Het moet niet gekker worden! 

De NAM moet wel akkoord kunnen geven aan het protocol 

 we hebben natuurlijk samen gebruik gemaakt van de 

gas winning, na het kolenscheppen was het een 

uitkomst, dit wordt door de NAM mogelijk gemaakt. 

Dat het nu niet goed meer uitpakt is heel jammer 

daarom vind ik dat de Nam ook het recht heeft om het 

een en ander in te kunnen zien en hun oordeel te 

geven.  

 NAM is uiteindelijk slechts een uitvoerende partij. Het 

is naar mijn mening ook merkwaardig dat NAM steeds 

wordt aangewezen als de partij die voor de schade 

moet opdraaien. Het afwikkelen van schades etc heeft 

niets te maken met het bestaansrecht van een 

organisatie als NAM.  De gaswinning gebeurt in 

opdracht en grotendeels ten bate van de Nederlandse 

staat. Die incasseert immers ook grofweg 90% van de 

opbrengsten. De staat zou dan ook verantwoordelijk 

gesteld moeten worden voor de regie en het betalen 

van het schadeherstel. 

 als men de NAM de schult geeft voor de schade (de 

NAM is er trouwens voor om ons al sinds de 50ge 

jaren te voorzien van een warm huis en welvaart in ons 

land), dan mag de NAM ook meedenken in het goed 

herstellen van de schade. 

 Er zijn voldoende voorbeelden in het bevingsgebied 

waarbij veel geld wordt uitgekeerd aan 

randverschijnselen in plaat van herstel van de schade. 

NAM moet daar als betalende partij invloed op uit 

kunnen oefenen. 

 NAM acteert vanuit aansprakelijkheid. Dan heeft ze 

het recht op inspraak. Dat is voor iedere burger en 

bedrijf in Nederland gelijk en moet zo blijven. In plaats 

van NAM zou juist de handelswijze van de staat nader 

moeten worden onderzocht. Zij bieden de NAM om 

78% 13% 10%
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Schadeprotocol: wat vindt u?

De NAM mag niets te maken hebben met het opstellen van het schadeprotocol

De NAM moet wel akkoord kunnen geven aan het protocol

Weet ik niet
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onevenredig veel ruimte om oneiligheid, schade en 

overlast te veroorzaken. 

 NAM mag wel inspraak hebben, maar mag niet de 

ruimte krijgen om een schadeprotocol waar verder alle 

partijen het over eens zijn tegen te houden. 

 Neem aan dat de nam ook Professionale mensen 

daarvoor in dienst heeft en blanco kijken moet niet zo 

zijn dat mensen hier beter van kunnen worden alleen 

bij echte aangetoonde schade 

 

De pilot die is uitgevoerd met een opkoopregeling wordt verder uitgewerkt. Binnen deze pilot werden 

woningen opgekocht van een beperkt aantal mensen die in een urgente situatie zitten. Het is nog onduidelijk 

hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien. Stel dat u deze regeling zou opstellen, hoe zou deze er dan volgens 

u uit moeten zien? (zie de bijlage voor alle antwoorden) 

 Opkopen en de gedupeerden schadeloos stellen. 

 Zodanig dat mensen in staat zijn een nieuwe toekomst 

op te bouwen. Hoe de regeling eruit zou moeten zien 

weet ik niet. 

 Daar moeten we een goede advocaat bij hebben. 

 Ook mensen die niet in urgente situatie zitten zouden 

weg moeten kunnen. Want wat is urgent? Ik zou graag 

verhuizen om voor mijn oude ouders te kunnen 

zorgen, maar dat is vast niet urgent.. Verder zou de 

opkoop regeling ruim moeten zijn. Mijn huis staat 

financieel onder water, aan een opkoop regeling  van 

minder dan de hypotheek heb ik niets, want dan hou 

ik een schuld over en kan ik nergens anders een huis 

kopen. 

 Iedereen zou die mogelijkheid moeten krijgen. Ook als 

mensen niet in een urgente situatie zitten, anders 

kunnen die dus geen kant op. 

 Een ding is zeker bewoners moeten geheel 

schadeloos gesteld worden! Dit kost de overheid geld, 

dat is dan maar zo! Verder moet het een korte snelle 

en eerlijke procedure zijn.   De klient, lees huiseigenaar 

moet centraal staan!!!!!!!! 

 Het woord 'urgent' Moet eruit, dit is een persoonlijke 

invulling en kan niet worden opgelegd door een stel 

niet-betrokken plunderaars 

 De regeling moet voor een ieder duidelijk en 

begrijpbaar zijn. Voor de afhandeling  moet een 

tijdspad opgesteld worden, die bepalend is voor beide 

partijen bindend is. Geen langdurende procedures. 

 Ee n marktconforme prijs voor de woning als zou deze 

geen schade bezitten. 

 iedereen, een urgente situatie, moet in aanmerking 

kunnen komen 
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6. Tot slot 
 

 

De (121) leden van wie de woning versterkt gaat worden en die al voor benaderd zijn of die verwachten 

daarvoor binnenkort benaderd te worden zijn buiten dit rapport om met de opdrachtgever van het onderzoek 

gedeeld, net als de 1.217 leden die een terugkoppeling van dit ondrzoek willen ontvangen. 

 

Algemene opmerkingen van leden zijn te lezen in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


