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Geacht lid van de Tweede Kamer, 

 

 

 
 

Voor het derde jaar op rij heeft Vereniging Eigen Huis een peiling gehouden onder haar 

leden in het gaswinningsgebied te Groningen om het vertrouwen in de aanpak van 

problemen te meten. Naast het peilen van het vertrouwen zijn de leden gevraagd naar 

hun mening over de voornemens van het kabinet met betrekking tot a) het instellen van 

een regiofonds; b) het op afstand plaatsen van de NAM en c) het uitwerken van een 

opkoopregeling. De vereniging vindt het belangrijk dat de stem van bewoners gehoord 

wordt. In de “bestuurlijke spaghetti” gebeurt dat vaak niet.  

 

Navolgend presenteren wij u de resultaten in een lopend verhaal. Wij hopen dat dit u 

helpt bij het in gang zetten van oplossingen die de bewoners echt vooruit gaan helpen.  

 

Het vertrouwen in de aanpak van de problemen door gaswinning blijft laag. De 

problemen houden leden in hoge mate persoonlijk bezig. 

 
 

Twee jaar geleden – vlak voor het aantreden van de NCG - was er nog een flinke 

middengroep van 41% die een neutraal vertrouwen had in de aanpak van problemen. 

In de afgelopen jaren heeft het grootste gedeelte van deze groep het vertrouwen 

verloren. In 2016 had 77% een (zeer) negatieve kijk op de toekomst van het gebied.  
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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?

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief
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In de laatste peiling was dat nog steeds 73%. Ondanks alle inspanningen is dat maar 

een zeer geringe verbetering. 

 

 
 

Ook over de persoonlijke woonsituatie zijn leden in het aardbevingsgebied in 

Groningen maar iets positiever dan in 2016 (30% in 2017 versus 27% in 2016). Er zijn 

ongeveer even veel  leden  positief als  negatief over hun toekomstige woonsituatie in 

het gebied. Er is een wat grotere neutrale middengroep (37%). 

 

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

gaswinning bewoners persoonlijk bezig houden:  

 
 
De problematiek houdt leden steeds meer bezig. Vorig jaar gaf 65% een 6 of hoger, op 

een impactschaal van 1 (houdt mij nooit bezig) tot en met 10 (houdt mij elke dag 

bezig), in 2017 is dat 73%. 

 

Een toelichting van iemand die aangeeft niet of nauwelijks bezig te zijn met de 

problemen die veroorzaakt worden door gaswinning: 

 

“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 substantiële financiële schade die we hebben moeten incasseren.” 

 

Een toelichting van iemand die aangeeft in hoge mate persoonlijk te worden bezig 

gehouden door de problemen die veroorzaakt worden door gaswinning: 

 

“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......” 
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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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Na de voorgaande vaste set van vragen die het vertrouwen in de aanpak van 

problemen door gaswinning en de impact daarvan meten, zijn er vragen gesteld over 

de plannen uit het regeerakkoord. 

 

Voorzichtig positief over een regiofonds…maar maak dit niet afhankelijk van de 

gaswinning! 

 

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. 

 

 
 

Van de leden van Vereniging Eigen Huis is 45% (zeer) positief over het kabinetsplan 

om een regiofonds te vormen. Bij hen overheerst een gevoel van “laten ze maar eens 

iets terug doen” en “dit is een stap in de goede richting”. Een flink deel van 31% is 

neutraal. Leden die negatief over het idee zijn vinden het bijvoorbeeld “een fooi 

vergeleken met de inkomsten tot nu toe van het aardgas” of lijken alle vertrouwen te 

hebben verloren: “Daar komt vast niets van terecht, net zoals het Centrum Veilig 

Wonen”.  

 

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. 
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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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Vereniging Eigen Huis pleit er voor dat het beschikbare bedrag niet afhankelijk moet 

zijn van de gaswinning. Bent u het eens of oneens met dit standpunt?

Eens Oneens Heb ik geen mening over
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De NCG moet onafhankelijk zijn van de NAM en het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. 

De overheid wil onafhankelijk overheidstoezicht invoeren bij de afhandeling van schade 

en wijst hiervoor de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) aan. 

 
 

Van de leden heeft 36% (enigszins) vertrouwen in de NCG als onafhankelijk 

toezichthouder. Maar liefst 53% heeft dat niet. Nadere bestudering van de toelichtingen 

die beide groepen geven wijzen eigenlijk eenzelfde beeld uit: het gaat er vooral om dat 

de NCG een totaal onafhankelijke positie krijgt met een eigen mandaat. De NCG loopt 

nu teveel aan de leiband van de NAM en het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat; deze partijen hebben een financieel belang bij de gaswinning. 

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

 
 

Deze uitslag bevestigt het beeld dat de leden vinden dat de NAM geen enkele 

inmenging mag hebben op de manier waarop schades worden afgehandeld. 

 

Een opkoopregeling moet zekerheid bieden: toegankelijk, transparant en 

onafhankelijk. 

 

De pilot die is uitgevoerd met een opkoopregeling wordt verder uitgewerkt volgens het 

regeerakkoord. 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. Vereniging Eigen Huis stelde haar leden de volgende vraag: 

Stel dat u deze regeling zou opstellen, hoe zou deze er dan volgens u uit moeten zien?  

5% 31% 53% 11%

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

Heeft u vertrouwen in de NCG als onafhankelijk toezichthouder?
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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
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Deze vraag leverde veertig pagina’s met open antwoorden op. De volgende elementen 

worden veel genoemd: 

- Geen loting of selectie op basis van schrijnende situaties. Het gaat om woningen die 

door toedoen van gaswinning niet verkocht worden op de vrije markt. Voor alle 

woningcategorieën (ook duurdere). Contouren zijn niet maatgevend. 

- Transparante criteria die voor gelijke situaties hetzelfde zijn: bewoners willen elkaar 

onderling niet scheef gaan aankijken. 

- Uitvoering moet plaatsvinden door een objectieve en onafhankelijke commissie, 

zonder bemoeienis van NAM. 

- De hoogte van het opkoopbedrag moet objectief worden vastgesteld en moet 

marktconform zijn. 

- Er moet een plan zijn voor opgekochte woningen. Geen leegstand en perspectief voor 

bewoners die blijven zitten. In dat kader worden genoemd een terugkoopregeling en de 

mogelijkheid tot huren van dezelfde woning. 

- De regeling moet erop gericht zijn dat mensen niet de regio verlaten maar juist een 

aantrekkende werking geeft. 

- De combinatie met de versterkingsopgave wordt veel genoemd. In zware gevallen 

waarbij versterking een omvangrijke operatie betekent, zouden bewoners ook voor 

opkoop moeten kunnen kiezen.  

- Aandacht voor beeldbepalende/ monumentale panden: deze mogen niet gesloopt of 

ontsierd worden.  

 

Conclusies: 

1. Het vertrouwen in de aanpak van de problemen door gaswinning blijft erg laag. 

De problemen houden leden in hoge en in toenemende mate persoonlijk bezig. 

2. Voorzichtig positief over een regiofonds…maar maak dit niet afhankelijk van de 

gaswinning! 

3. De NCG moet een eigen mandaat krijgen en onafhankelijk zijn van de NAM en 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

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

5. Een opkoopregeling moet zekerheid bieden: toegankelijk, transparant en 

onafhankelijk. 

 

Het bovenstaande wordt u meegegeven vanuit de leden. Vereniging Eigen Huis gaat 

ervan uit dat u met hun opvattingen rekening zult houden als de kabinetsvoornemens 

nader worden uitgewerkt. Het volledige onderzoek met open antwoorden. Vereniging 

Eigen Huis en haar Groningse leden rekenen op u! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


