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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. 

 

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 en december 2018, onder 4.161 leden die in 

het gebied wonen waar de problematiek rond de gaswinning speelt. Van deze leden hebben er 1.058 

meegedaan aan het onderzoek. De respons is daarmee 25,4% (2017: 23,0%, 2016: 13,2%). 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Pagina 2 van 7 

 
Peilstok Groningen – december 2018 

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. 

 

 
 

7% van de Groningse leden in het gaswinningsgebied ziet de toekomst (zeer) positief in, ongeveer evenveel 

als in 2017 (6%) en 2016 (7%). Het aantal bewoners die er (zeer) negatief tegenover staan neemt toe: van 73% 

in 2017 tot 79% in 2018. 

 

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

voor een eerste indruk. 

 

(Zeer) positief 

 Ondanks een onbetrouwbare overheid blijft het het 

prachtige regio. 

 Nieuwe ontwikkelingen in energietransitie 

 Ik ben er van overtuigd dat de overheid, rijk en 

provincie, alles in het werk stellen de problemen op te 

lossen. In het verleden zijn fouten gemaakt, nu 

probeert men deze te herstellen. De rol van de NAM 

is en blijft dubieus. 

 Er worden inmiddels betere afspraken gemaakt met 

Gemeenten en hun inwoners als het gaat om het 

opzetten van de sloop/nieuwbouw trajecten. Elke stap 

richting uitvoering is welkom, maar de bewoners 

blijven terecht kritisch op de rol van de 

NAM/CVW/NCG in dit proces. 

 enig vertrouwen in de hernieuwde aanpak van onder 

meer de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade en 

aanstellen nieuwe Coördinator. 

 Groningers gaan met de kop erveur 

 Ik ga ervan uit dat de overheid uiteindelijk zijn 

verantwoordelijk neemt 

 Gaswinning wordt afgebouwd en de huizen worden 

versterkt of vernieuwd al duurt het wat lang. 

 Nu we weten wat de oorzaak is Kun je gericht starten 

met het bouwen aan een aardbevingsbestendig 

gebied, economie 

 Omdat ik nog vertrouwen hebdat de problemen die 

zijn ontstaan door het luisteren naar de mensen 

opgelost kunnen worden. 

Neutraal 

 Al bestaande problemen als krimp en vergrijzing 

worden versterkt door de onzekerheden rondom 

bevingsproblematiek. Het is maar de vraag of de 

toegezegde investeringen in het gebied geëffectueerd 

gaan worden. 

 Dr zijn regelmatig toezeggingen, nieuwe beleidslijnen 

en dan verandert het weer. Tot nu toe is er de 

afgelopen jaren amper iets gebeurt, na de eerste jaren 

van herstel.   beetje: eerst zien dan geloven 

 Er wordt nog te veel gepraat en beloofd, maar het 

komt maar mondjesmaat tot uitvoering 

 Zo veel verschillende geluiden dat ik echt niet meer 

weet wat ik moet geloven. 
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 Afwachten of de plannen van de overheid ook waar 

gemaakt worden. Er komt geld maar wordt dat 

gebruikt voor duurzame oplossingen voor Groningen? 

 met een beetje ju [ zijn er zeker kamsen. Juist in 

Groningen. Maar ik vrees dat de kosten aan 

woningreparaties blijven stijgen. De grond blijft nog 

jaren in beweging. 

 Vele toezeggingen, maar weinig concrete daden. 

Procedures duren veel te lang (jaren) en dit alles heeft 

miljoenen gekost, geld dat beter besteed had kunnen 

worden. 

 Het moet nog allemaal. De gaswinning wordt in eerste 

instantie gehalveerd Wij moeten dan maar afwachten 

hoe hetmet de bevingen gesteld is. Wordt het dan 

minder met d scheuren? Wij weten het niet en moeten 

hetnog allemaal zien! 

 Problemen zijn zo groot dat het niet op korte termijn 

is op te lossen. Moet wel een plan van aanpak komen 

met een reele planning. 

 Benieuwd hoe de ontwikkeling geïnitieerd zal worden. 

Nog weinig vertrouwen dat alle schade veroorzaakt 

door gaswinning daadwerkelijk vergoed / 

gecompensEErd wordt 

 (Zeer) negatief 

 Er komt een periode aan waarin we in een bouwput 

wonen. En al zijn de huizen versterkt, veilig zijn we nog 

steeds niet. 

 Er gaat veel te veel geld naar bijzaken en procedures 

in plaats van naar de werkelijke schade. De regering 

bedenkt nieuwe wegen om zo weinig mogelijk geld 

aan de Groningse burgers kwijt te zijn en speelt nog 

steeds onder een hoedje met de nam en Shell.  Ook 

wordt het de stichting WAG moeilijk gemaakt. 

 Er is geen concrete aanpak en de bevingen blijven 

komen 

 Problemen op de lange duur kunnen niet goed 

worden ingeschat. De bodemdaling is nu eenmaal niet 

tegen te houden, temeer daar de winning 'gewoon' 

doorgaat, ondanks de toegezegde vermindering. 

Schade zal m.i. ook in de toekomst blijven ontstaan. 

De vraag is dan ook, of die door de overheid zal 

worden vergoed. Aardbevingsbestendig bouwen is 

daarom een door de overheid gecrëerde illusie. 

 Eens heb ik nog de ( ijdele) hoop dat het goed komt. 

Het in de steek laten van de groningers door de rest 

van nederland zal resulteren in een versterking van de 

eigen identiteit van de groningers met dien verstande 

dat we helemaal klaar zijn met nederland. De 

consequenties hiervan op maatschappelijk gebied zal 

nog lang duren.Erg is dat er veel afvallers zullen zijn 

met psychische problemen enz. 

 Problemen worden niet structureel opgelost. Te veel 

vertraging,uiteindelijk geldgebrek en geen slagkachr 

 Geen beleid.men weet niet waar men aan toe is.  

 Ik merk niet, dat er resultaten worden geboekt. 

Misschien zijn die er wel ? Je hoort alleen dat er alwéér 

een nieuwe nationaal coordinator is aangesteld. Je 

hoort niet dat er veel woningen hersteld zijn. 

 Er gebeurd niets of te laat, wat als er wel een dikke 

beving is, danvdtort ons dak ook in. Soms zitten we in 

de kamer en bekijken waar we het veiligste zitten 

 Het gaat allemaal te langzaam, zowel de afhandeling 

van de schades als de besluitvorming. 

 

 
 

Over de persoonlijke woonsituatie zijn leden in het aardbevingsgebied in Groningen negatiever dan in 2017: 

(afgerond) 23% is (zeer positief) en (afgerond) 37% is (zeer) negatief. In 2017 was dat nog resp. 31% en 32%. 

 

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

voor een eerste indruk. 

 

(Zeer) positief 

 Ben iet zo bang voor onze woning qua veiligheid  Wij krijgen een nieuwe woning. Ons huis wordt 

gesloopt en op dezelfde plek krijgen we een nieuw 
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huis. Toch ben ik wel bang voor eventuele zware 

bevingen. 

 De bevingen vallen hier wel mee. 

 Ik woon nu aan de buitenrand van het directe 

aardbevingsgebied. Binnen 3 jaar verhuis ik buiten 

Groningen. 

 In mijn omgeving is het wonen nog plezierig 

 We gaan verhuizen. 

 delfzijl heeft goede toekomst plannen . 

 Weinig overlast en geen gevoel van onveiligheid 

 Ik ben net verhuisd naar Groningen (het Hogeland) en 

heb het hier erg naar mijn zin. Ik hoop hier de rest van 

mijn leven te kunnen blijven wonen. 

 Ik zie wel op lange termijn verbetering ook wat betreft 

de waarde van de woning. 

Neutraal 

 Geen idee hoe zich een en ander ontwikkelt. Uitslag 

inspectie huis over minimaal 18 maanden! 

 Os huis zou in het voorjaar van 2017 worden 

geinspecteerd, toen in het najaar, toen in het voorjaar 

en nu wordt ons gevraagd wie heeft toegezegd dat 

ons huis zou worden geinspecteerd. 

 We zijn de komende 20 jaar niet van de ( nieuwe) 

mijnbouwschade af ondanks stopzetten gaswinning. 

Dweilen met de kraan open, maar wachten met 

repareren is geen optie. 

 Verhuizen is niet een optie, dat lijkt nu financieel teveel 

negatieve consequenties te hebben. Ons huis heeft 

meer aandacht en onderhoud nodig dan we er nu 

instoppen. Door onzekerheid over de 

versterkingsoperatie vinden we het moeilijk om tot 

handelen te komen. Ik weet dus niet zo goed hoe dat 

verder zal gaan. 

 Ik heb vooralsnog weinig problemen gehad, maar als 

er problemen met mijn huis ontstaan ze ik daar erg 

tegenop. De rocedure, het herstel, alles. 

 teveel klachten wordt niet snel genoeg gereageerd. 

 Ik woon in een dorp dat tot dusver weinig heeft 

geleden onder de bevingen.Maar dit dorp bevindt 

zich wel boven een gasvoorraad die nog onttrokken 

wordt. Het is dus maar afwachten wat ons nog boven 

het hoofd hangt. 

 ons huis wordt gesloopt,augustus 2019???? aug 2020 

wonen we in een nieuw huis ????? 

 Ik woon meer aan de rand van het rampgebied. Wil 

door onrecht wat hier plaatsvindt en persoonlijke 

situatie weg. Ons huis komt begin volgend jaar te 

koop. Ben heel benieuwd hoe dit zal gaan. Dus daar 

hangt mijn woonsituatie van af. 

 gewoon onzeker. aannemer wil niet beginnen eer de 

versterkings ploeg langs is geweest. grootste deel van 

de schade komt volgens de aannemer in aanmerking 

voor versterking. repareren en dan later nog eens 

versterken is dubbel werk. taxateurs 

,ingenieursbereaws ,deskundigen en alles wat 

meevreet aan de nam pot hebben het drukker met 

zakken vullen net als de politiek. Ik wacht al sinds 2012 

sinds de grote beving bij garsthuizen op verder 

verloop wachtend op de versterkingsdeskundigen. 

Positief....??????????? 

 (Zeer) negatief 

 Het duurt allemaal veel te lang. De meest recentelijke 

beving bij Zeerijp in januari j.l. heeft veel schade 

veroorzaakt. Tot op heden nog geen schade taxateur 

gezien. We hebben de schade zelf laten herstellen nu 

om verdere verpaupering tegen te gaan van onze 

woning. Overheid belooft en daar blijft het bij! 

 Tot zover gebeurd er helemaal niets! Met dank aan 

Wiebes e.a... 

 Waardevermindering van eigen woning (25 jaar in 

geinvesteerd), bevolkingskrimp, streek krijgt minder 

faciliteiten, vertrouwen in overheid neemt af. 

 Je houdt er constant rekening mee dat er weer schade 

ontstaat. 

 Sta op lijst van versteviging. Onderzoek in maart 2018 

en april 2018 kreeg je al te horen dat het minimaal 1 

1/2 jaar duurt voor je wat hoort. Of het veilig is...... 

niemand die iets zegt 

 Mijn huis heeft ook in de huidige markt nu nog een 

waarde die 15% onder de waarde van 2008 ligt. Terwijl 

er hier niets aan de hand is. De waardedaling berust 

puur op reputatieschade. Kan je niet claimen! 

 Huizen zijn niets waard 

 Er gebeurt op dit moment niets in ons geval, we 

wonen in Westeremden en dus in het middelpunt, 

maar er is hier nog nooit iemand geweest om ons huis 

te inspecteren. 

 Er is totaal geen vertrouwen meer. Waardedaling van 

de huizen. Doordat de NAM nu meer gas gaat winnen 

in onze omgeving is kans op schade nog groter 

geworden. 

 We hebben geprobeerd ons huis te verkopen maar 

dat wordt niks. We zitten hier vast en de lastste schade 

heb ik masr niet meer gemeld omdat de nieuwe 

organisatie ivm schade geruisloos onzichtbasr is en ik 

doodmoe wordt van die procedure. De lastste meneer 

die hier schade kwam oo emen vroeg if we misschien 

een vijver hadden!!!!!! Ja joh ons huis krijgt scheuren 

doordat we een vijvertje hebben van 80 cm op het 

diepste punt. Ik vind het pervers!  en moet steeds zo 

n klojo in mn huis laten met de bombarie van 

milimeterwerk. Hoe verzinnen ze het 
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In de volgende grafiek is te zien in welke mate de problemen rond gaswinning bewoners persoonlijk bezig 

houdt.  

 

 
 

De problematiek houdt leden meer bezig dan in 2017. Toen gaf 73% een beoordeling van 6 of hoger, in 

2018 is dat 75% (grafiek telt op tot 76% doordat percentages afgerond worden). 

 

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) 

 Doordat wij geen schade hebben en ik nog nooit een 

beving heb gevoeld 

 Het houd mij bezig in hoeverre de schade word 

opgelost in een zeer traag tempo. 

 Welke invloed heb ik? Weinig tot geen, dus geen zin 

om je er al te druk over te maken. 

 Heb me erbij neergelegd, dat ik in het 

aardbevingsgebied woon. 

 Houdt mij niet echt bezig alleen als er weer wat 

gebeurt 

 Omdat ik momenteel niet persoonlijk betrokken ben, 

houd ik mij wel op de hoogte van eventuele 

ontwikkelingen, maar voor mij persoonlijk zijn er geen 

problemen (nog niet). 

 De ergste beving was in Hellum ( hemelsbreed 3 km ) 

voor de rest gaat het wel tot enz. De schade is er maar 

wij hebben er psychisch geen problemen mee. 

 We zien de schade in huis, maar we denken er verder 

niet te veel bij na 

 Vanwege het nieuws, dat niet positief is, zie ik weinig 

werkelijke actie. 

 Je kan je er wel druk over maken, maar dit heeft geen 

enkele zin. 

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

 Het komt telkens weer ter sprake. 

 dagelijks worden we er mee geconfronteerd  dmv van 

bijeenkomsten, brieven krante artikelen tv etc en   

dorpsbewoners die ongerust zijn. Het  je dagelijks 

bezig 

 zie mijn eerste toelichting over de problematiek. 

Overheid en NAM doen niets en schuiven alles op de 

lange baan. Bovendien neemt niemand 

verantwoordelijkheid. 

 De meeste mensen met schade worden van het kastje 

naar de muur gestuurd. 

 Elke dag word ik geconfronteerd met de problemen 

hier 

 Ik kom elke dag in ons huis de gevolgen tegen. 

 je hoort er veel over en dat is zeer negatief wat er 

gebeurd wel geen vergoeding wel of niet ik het 

bevings gebied ligt. dacht dan shel en de minister dat 

het bevingen precies bij de borgweg ophoud enz enz 

waardeloos/ kan ik blijven wonen waar ik woon enzenz 

enz enz enz enz 

 Ik voel me bedrukt en ik maak me zorgen.  Ik vraag 

me vaak af hoe het nu verder moet.  Vooral als ik met 

pensioen ga over vier jaar en straks echt oud ga 

worden. 

 je bezit wordt elke dag verder gesloopt en niemand 

schijnt dat erg te vinden in de randstad. 

 Wil graag verhuizen naar appartement. Lijkt 

onhaalbaar. 
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3. Veilig gevoel in eigen woning 
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4. Wat als eerste gedaan moet worden  
Steven stuurt alternatieven 

 

Als u de verantwoordelijke minister zou zijn wat zou u concreet als eerste doen om de problemen aan te 

pakken? (zie de bjlage voor alle suggesties) 

 Actie 

 uitvoeren van de versterking en niet nog weer meer 

onderzoeken of deze versterkingen noodzakelijk zijn 

ivm gasreductie 

 Duideljke en gedragen afspraken maken met 

gedupeerden en de voortgang communiceren. 

 De versterkingsoperatie nu eens gul starten. 

 Uitkopen en nieuw bouwen 

 Zorgen dat de veiligheid wordt gewaarborgd en 

iedereen gelijk behandelen! 

 Schade verhelpen en de mensen aandacht geven. 

 Daad bij het woord voegen. Toezeggingen nakomen. 

Op zeer korte termijn versterken en/of slopen en 

vervangende nieuwbouw (niet steeds uitstellen), 

duidelijkheid over regelingen en richtlijnen en deze 

niet steeds weer aanpassen.  Met geld over de brug 

komen voor het uitkeren van schadevergoedingen 

(zonder oeverloze discussies met gedupeerden die 

jaren duren), je verantwoordelijkheid nemen, NAM c.q. 

Shell verantwoordelijk stellen en ook dwingen tot 

acties en oplossingen op korte termijn.  Kortom, 

oplossen die schades binnen nu en een half jaar en 

geen gezeur. 

 De minister heeft een eigen verantwoordelijkheid 

maar goed, gelet op de baten voor het hele land en 

de lasten en ellende voor Groningen zou ik pleiten 

voor werkelijke ruimhartigheid en een meer 

transparant en eerlijk beleid dat in overleg met de 

getroffen mensen / regio wordt ontwikkelt. Wiebes 

wekt toch de indruk een kosten - baten analyse als 

uitgangspunt te hebben genomen ipv veiligheid. 

Stijgende kosten (afname druk gasveld / 

versterking)en afnemende opbrengsten lijken te 

maken dat het break even point ongeveer in 2030 ligt. 

Rapport van de NAM voor SodM, dec. 2017, leert 

bovendien dat volgens het model bij afnemende 

productie het aantal te versterken huizen - en dus de 

kosten - sterk afnemen. Het lijkt dus eerder een kostn 

- baten dan een veilighiedsanalyse. 

 De problemen aanpakken ipv 'pappen en nat houden' 

om de financiële consequenties zo laag mogelijk te 

houden voor staat, shell en de NAM. DOE IETS! 

 Luisteren en je verantwoordelijkheid nemen. De NAM, 

inmiddels op een aantal dossiers door de rechter 

veroordeeld tot betaling, gaat steeds weer daartegen 

in beroep. Laat de minister dan de uitbetaling maar 

voor-financieren en het daarna op de NAM verhalen. 

De Staat is immers aandeelhouder mét gedane 

uitspraken dat 'alle schade zal worden vergoed'. En 

niet zoals nu A zeggen, B denken en C uitvoeren. De 

gedupeerde Groningers zitten al jaren in juridisch 

procedures verwikkeld en komen, ondanks 

toezeggingen door NAM/Shell/EZ geen millimeter 

verder. Er zijn nog honderden schrijnende gevallen die 

smeken om een oplossing. 

 Niet alleen zeggen dat er iets op korte termijn moet 

gebeuren maar ook daadwerkelijk doen. 

 LUISTEREN NAAR DE MENSEN EN HUN IDEEËN. 

 deltaplan energieneutraal bouwen opstellen. meer 

nieuwbouw ipv versterken of schade herstel 

 Eens echt goed inventariseren wat er moet gebeuren, 

niet dat gebrij elke keer. Niet alleen een plan voor de 

woningen maar ook voor de eeuwenoude 

cultuurschatten. Geld mag geen rol spelen 

 Geld vrij maken en ook echt naar het 

aardbevingsgebied sturen. Dus niet in een grote pot, 

waar heel Noord-Nederland uit kan/moet vissen. 

 Hou op met het eeuwige beleid van pappen en nat 

houden. De wirwar van organisaties die zich bezig 

houden met  de problematiek. Je ziet door de bomen 

het bos niet meer. Versnel het proces en geef mensen 

duidelijkheid.   

 Dat lijkt mij niet zo moeilijk: natuurlijk de mensen in het 

getroffen gebied helpen. We moeten snel afstappen 

van het nationaal brede beginsel dat de mensen 

ondergeschikt worden aan het systeem. 

 De zaak vlot trekken en de mensen helpen, en eerst 

de mensen die het  het nodigst hebben   

 Eerlijk en oprecht de waarheid vertellen, daadwerkelijk  

(laten) met spoed laten versterken! 

 Alles versterken!! Want de bevingen gaan nog lang 

door na dat men is gestopt met de gaswinning!! Schell 

en de nam en de staat hebben lang en meer genoeg 

er aan verdient! Nu gaat een dikke deel van de winst 

terug!! 

 Het gedoe rondom de procedures wegnemen bij de 

bewoners. Het is en blijft een strijd. Bewoners 100% 

tegemoet komen. 

 


