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1. Ellenlange bureaucratische processen, maar actie “ho maar”.  
 
Vertragend veel bureaucratie, veelvuldig gemaakte rapporten en veel dure deskundigen.   
  
“Hoe staat het met de versterking? Welke versterking? Alles ligt stil, er gebeurt niks.  
We hebben in december bezwaar gemaakt tegen een adviesrapport (het zoveelste), daar hebben we 
nu net een zeer onbevredigend antwoord op gekregen.  
 
“We hebben sinds enige tijd weer een nieuwe begeleider, en opeens ook een woonbegeleider. Na 
de laatste bevingen  deze maand is er opnieuw schade aan ons huis. En opnieuw begint het circus 
van voren af aan.”  
  
“Er zijn schepen vol geld weggegooid en er gebeurt niks. 
Begin eindelijk de woningen te verstevigen in plaats van eindeloos debatteren.”  
  
“Het proces van het verstevigen van onze woning is één groot drama, evenals het proces van het 
repareren van de (enorme) schade. In juni 2018 is onze woning geïnspecteerd en dat rapport heeft 
een bom duiten gekost. Er waren wel 13 experts om en in het huis te vinden. Het onderzoek of onze 
woning versterkt moet worden heeft misschien wel meer gekost als voor het versterken zelf nodig is. 
Het heeft ongeveer een jaar geduurd voordat wij dit rapport toegestuurd kregen, maar er staat 
alleen omschreven wat er is onderzocht, er staan geen conclusies in. Wij weten dus niet eens of onze 
woning wel wordt versterkt of dat dit (volgens de experts) niet nodig is. En dat was het dan, 
sindsdien hebben we niets meer vernomen. Wij zijn inmiddels 2 jaar verder.”  
  
“Ik kan niet anders zeggen dat ik deze hele versterkingsoperatie een ontzettend log, stroperig en  
bureaucratisch gedoe vind. Het houdt partijen aan het werk en souperen schadegeld  op 
voordat er ooit wat gebeurd. Dat er in 2019 wel 11 woningen versterkt zijn zegt genoeg!”  
  
“De ontwikkelingen omtrent mijn woning hebben en laten lang op zich wachten.  
Sinds november 2018 heb ik een stut in de woonkamer. Eindelijk komt 
de versterkingscommissie om een uitgebreide inspectie te doen. En dan afwachten wat 
de uitslag is. Absurd dat de norm aangepast zou worden. 
Ten eerste zijn er nog steeds aardbevingen en ten tweede gaat de schade maar niet zo weg.”  
  
“Na de opname i.v.m. de versterking van panden in het centrum van Appingedam, heb ik over de 
hele versterkingsoperatie niets meer vernomen. In totaal iets van 8 uur lang 6 mensen over 
de vloer om het huis te fotograferen, te bekijken te scannen en het eindresultaat is tot op heden nog 
helemaal niets!”  
 
“Met de voortgang rondom de versterking van mijn woning is het droevig gesteld. In het najaar van 
2019 een brief van NCG dat in begin 2020 telefonisch contact wordt opgenomen om afspraak te 
maken ivm versterkingsadvies. Dat is nooit gebeurd. Ik heb toen zelf gebeld om het advies op te 
vragen. Dat is naar mij gemaild. April 2020 kreeg ik een brief van NCG over het maken van een 
definitief ontwerp door het Bedrijfsbureau. De bewonersbegeleider zou telefonisch contact 
opneemt. Dat is weer niet gebeurd.” 
 
 
 
 



 
  
“Het duurt heel erg lang en de communicatie vanuit NCG is ronduit slecht. Tegelijkertijd worden er 
steeds normen bijgesteld en regelingen bedacht, maar wanneer er nu echt iets merkbaars gaat 
gebeuren is ronduit onduidelijk.”  
“De ontwikkelingen  hebben en laten lang op zich wachten.  
Sinds november 2018 heb ik een stut in 
de woonkamer. Eindelijk komt komende maandag de versterkingscommissie voor een inspectie en 
dan afwachten wat de uitslag is. Absurd dat de norm aangepast zou worden. Er 
zijn nog steeds aardbevingen en de schade gaat niet zomaar weg. 
Ik hoop dat u er werkelijk iets aan kunt meehelpen dat we hier in 
het Noorden eindelijk recht krijgen.”  
  
“Vorig jaar is mijn woning van top tot teen bekeken om te bekijken wat er moet gebeuren om 
de woning veilig te maken. Eind 2019 zou het 
rapport klaar zijn en kregen we duidelijkheid wat er dient te gebeuren. We zijn nu medio 2020 
en krijgen steeds berichten binnenkort zal er contact met 
u worden opgenomen. We hebben nog steeds geen duidelijkheid op wat er moet gebeuren.””  
  
“We zitten nog steeds te wachten tot de NCG een bedrijf stuurt die de schade (versterking) 
op kan nemen. We horen met onze boerderij in die categorie valt die het meest 
gevaarlijk is. Sinds Slochteren dicht is, is hier alles opengezet en verzakt onze boerderij in een record 
tempo. Ze komen eind van de maand  een O-meting doen.”  
 
2. Gebruik gezond verstand 
 
“Laat een aannemer een offerte opmaken, zorg voor een grofmazige check en bouwen maar.” 
   
“Zelf zijn wij nieuw aan het bouwen, wij zijn een van 
de weinigen die een bedrag heeft gekregen om een nieuw huis te bouwen en dit in 
eigen beheer te doen. Dit gaat tot nu toe heel redelijk.” 
 
3. Onbegrijpelijke scheiding tussen herstel en versterking 
 
“Een rare scheiding tussen instituten voor schade afhandeling (TCMG) en versterking (NCG). Terwijl 
dit vaak samengaat. Maak daar één proces van!” 
 
“Beide partijen, de NCG voor het versterken enerzijds en de TCMG voor het schadeherstel anderzijds 
kunnen elkaar niet vinden. Dat betekent dat tijdens het versterken (misschien ergens in 2021 of 
2022) de gemelde schades door mijzelf financieel voorgeschoten moeten worden wil ik ze 
gerepareerd hebben tijdens het versterken. Dit is een belachelijke zaak natuurlijk.”  
  
“De versterking van mijn woning is eindelijk  van start gegaan in maart 2020. Het traject is al 
in januari 2016 gestart via NCG, nadat ik eerder in 2015 op 
eigen kosten vooronderzoek had laten doen waaruit de noodzaak tot versterken bleek. 
De periode van januari 2016 tot maart 2020 
is opgegaan aan bureaucratie, onderhandelingen en vooronderzoeken. 
Het feitelijke versterken zal eind september of in oktober zijn afgerond.”  
  
“Waarom wordt mijn huis niet versterkt en de jouwe wel? Het huis van de buren aan de ene kant wel 
en het andere huis niet. Wie bepaalt wat? Hier lijkt sprake van rechtsongelijkheid…” 
  



 
“We hebben inmiddels voor de derde keer melding van schade gedaan. 
Ik heb al vaker aangegeven dat onze woning versterkt zou moeten worden omdat wij de indruk  
hebben dat onze voorgevel door alle schade los komt van onze woning. Omdat 
we ons niet meer veilig voelen in onze woning en vooral niet als er wederom schade geconstateerd  
wordt laten we het meer werk maar uitvoeren, ten laste van onszelf. 
Wij zouden graag zien dat onze woning goed en grondig verstevigd wordt.”  
  
“Ik maak mij zorgen over de ongelijkheid. In Overschild wordt het gehele dorp bijna afgebroken en 
opnieuw opgebouwd. Dat gaat niet gebeuren in omliggende dorpen binnen dezelfde gemeente. Dit 
zal drastische gevolgen hebben voor het verschil in waarde van de betreffende woning. In 
Appingedam bijvoorbeeld zie je het letterlijk per straat verschillen of nog erger de ene kant van de 
straat wordt wel aangepakt en de overburen niet. Wederom pijnlijk voor de waardeontwikkeling van 
de betreffende woningen.”  
  
“We hebben nog nooit iets vernomen en er is ook nog nooit iemand langs geweest voor versterking. 
Wij hebben een oud boerderijtje en het lijkt mij gezien de scheuren in 
de balken dat versterking zeker nodig is. Als ik zie wat er bij mijn overburen allemaal uit de kast  
getrokken wordt! Zij krijgen hoogstwaarschijnlijk een compleet nieuwe woning, 
maar die zijn daar ook al bijna twee jaar mee bezig. Zeer frustrerend allemaal.”  
  
“Versterken van huizen moet doorgaan. Niemand weet met zekerheid of er in de toekomst geen 
zware aardbevingen meer zullen zijn.” 
  
“Er is zo veel nieuwe schade dat ze de oude ook maar weer meenemen. De oostgevel is 8½ 
cm verzakt en vorig jaar gestut. Een maand geleden is de westgevel gestut omdat hij 17.8 
cm uit het lood stond. In drie maanden tijd wel 3cm. Wat kunnen wij doen? Onze oude schade is  
vergoed door het traject “Arbiter”  in te gaan, maar daar kunnen we geen nieuw huis 
van bouwen. De mensen van de NCG die hier waren vertelden (off the 
record) dat ze een reparatie niet meer zagen zitten en dat slopen de enige optie is. Ons leven staat al 
6 a 7 jaar op de pauzeknop, we komen geen stap verder.”  
  
4. Weinig vertrouwen meer in de overheid  
  
“Ik kan kort zijn. We staan nog altijd op hetzelfde punt. Veel gepraat, veel beloften en nog altijd geen 
duidelijkheid. Van uitstel naar afstel. Vanaf 2017 zijn we aan het lijntje gehouden en nu laten ze ons 
zakken! Ze hebben jaren de boel overhoop gehaald, loze beloften gedaan en het proces zo vaak 
vertraagd en veranderd dat ze nu niets meer hoeven te doen. Schandalige schurkenstreek, ik schaam 
me om Nederlander te zijn. De ene kant van onze wijk wordt in zijn geheel gesloopt en herbouwd en 
onze kant van de wijk (in dezelfde periode geïnspecteerd, zelfde soort huizen maar veelal ouder) zal 
waarschijnlijk buiten de boot gaan vallen.” 
 
“In 't algemeen vind ik dat de tactiek van - uitstel is afstel - nog steeds geldt. De NAM 
en overheid blijven de grote problematiek van de Groningers ontkennen. 
Het politieke en financiele spel van bewust de hulp aan gedupeerden vertragen, tot 
de Groningers het opgeven, wordt nog steeds volop gespeeld. Iedere keer worden er beloftes gedaan
die niet worden nagekomen. Zo is de nieuwe tactiek te wachten op 
het afnemen van bevingen, zodat duizenden woningen dan niet hoeven te worden versterkt.  
Er is echter geen enkele grond-
en bodemwetenschapper die kan aantonen dat door mindere gaswinning de bevingen ook minder  
worden.” 
  



 
 
“De schade aan onze huizen is op zich al rampzalig maar minstens zo erg is 
de respectloosheid waarmee we hier nu al een jaar of tien worden behandeld door het rijk en 
de partijen die voor de schadeafhandeling en versterking (zouden) moeten zorgen, de 
absolute desinteresse van de provincie Groningen, en de naar mijn gevoel ook afnemende interesse 
van de gemeente. De emotionele gevolgen worden onderzocht door de RUG en de GGD 
Groningen. Er komt uit dat Groningers in toenemende mate ziek worden van alle ellende.”  
“Mijn leefgenot is nog redelijk, omdat ik heb geleerd het van me af te zetten, maar dat is natuurlijk 
niet hoe het hoort te zijn. En hoe anders is het voor mijn vriendin die dat niet kan: zij wordt met de 
dag depressiever van de haast uitzichtloze situatie.”  
 
“Wij wonen in Overschild. Het lijkt erop dat onze woning nog dit jaar gesloopt gaat worden, 
na vijf jaar van "psychologische oorlogsvoering". 
We zijn er nog niet, er moeten nog veel zaken geregeld worden. Voor de handtekening onder het 
contract staat, zullen er waarschijnlijk nog stevige onderhandelingen plaats moeten vinden, NCG en 
de steeds veranderende procedures kennende. Hoe dan ook, 
we gaan er vanuit, dat het dit jaar nog ten goede keert in onze situatie en die 
van onze dorpsgenoten. Mijn idee: praat met de mensen en niet over ze. Wees open en eerlijk en 
de argwaan naar bewoners toe is overbodig. Afhandelen wat nodig is en niet steeds 
de spelregels veranderen.”  
 


