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Nieuw schadeprotocol geeft “boost” aan het sentiment in Groningen. Samengevat: 

- Grote afname in het negatieve sentiment van 73% naar 49% over de toekomst onder 

Groningse leden 

- 48% is (zeer) positief over het nieuwe schadeprotocol. Bij bewoners die een grote schade van 

meer dan 50.000 euro hebben openstaan is slechts 20% (zeer) positief over het nieuwe 

protocol. Een grote groep van 40% is neutraal. 

- Ook versterking en vergoeding van waardevermindering moet onder overheidsregie komen 

vindt 88% 

- De nieuwe organisatie moet schades binnen uiterlijk zes maanden oplossen, daarna houdt het 

begrip op. 

 

Achtergrond:  

Op woensdag 31 januari 2018 werd het langverwachte nieuwe schadeprotocol bekend gemaakt 

door minister Wiebes. Hier was lang over gesteggeld. De onderhandelingen mislukten steeds 

omdat de NAM zich als schadeveroorzaker ermee bemoeide. De onderhandelingen kwamen in 

een stroomversnelling na de zware aardbeving bij Zeerijp.  

In het nieuwe schadeprotocol wordt de NAM buiten spel gezet en komt de schadeafhandeling 

onder verantwoordelijkheid van de overheid. Schades gaan onafhankelijk getaxeerd worden, 

worden coulant vergoed en bewoners krijgen een zaakbegeleider. Allemaal zaken waar onder 

andere VEH jaren voor heeft gepleit. De afgelopen jaren liepen bewoners vast in een moeras 

van procedures en tegenwerking door de NAM. Vanaf 31 maart 2017 lag de schadeafhandeling 

totaal stil.  

Vanaf 19 maart aanstaande treedt het nieuwe protocol in werking. In eerste instantie wordt het 

protocol uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in afwachting van 

de oprichting van een onafhankelijk Instituut Mijnbouwschade. 

VEH heeft afgelopen weekend onder haar leden in het gaswinningsgebied (5660 leden, 

respons 829 leden, dat is 15%) een flitspeiling gehouden om de meningen over het nieuwe 

schadeprotocol te meten. Het onderzoek is uitgevoerd door Ruijgrok Netpanel.  

 

Kennen de Groningse leden het nieuwe schadeprotocol en wat vinden ze ervan? 

- 74% weet goed of een beetje wat het nieuwe schadeprotocol inhoudt. 25% weet niet wat het 

inhoudt. 

- 48% is (zeer) positief over het nieuwe schadeprotocol. Bij bewoners die een grote schade van 

meer dan 50.000 euro hebben openstaan is slechts 20% (zeer) positief over het nieuwe 

protocol. Een grote groep van 40% is neutraal. 

 

 
 

Enkele citaten: 

“De schadeafhandeling wordt nu aangestuurd door het publieke domein, waar het thuishoort. 

Eindelijk pakt de overheid haar rol.” 

 

“De afhandeling is onafhankelijker geworden, omdat de NAM uit de procedure is verdwenen, 

er geen gebiedsgrenzen gelden en omdat de procedure helder is, met mogelijkheden tot 

bezwaar.” 
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Een grote groep van 40% staat neutraal tegenover het nieuwe schadeprotocol. Dit onder het 

veelgenoemde motto “Eerst zien dan geloven!”  

Men is erg benieuwd of er geen “konijnen meer uit de hoge hoed komen” en: “Ik ben benieuwd 

naar de uitwerking van het protocol”.  

 

Stellingen: “Ik vind het versterken van woningen in het aardbevingsgebied een taak van 

de overheid” + “Ik vind het regelen van vergoeding voor waardevermindering een taak 

van de overheid”: 

Ten aanzien van beide stellingen: 88% is het er (helemaal) mee eens 

VEH: Wiebes moet nu doorpakken en ervoor zorgen dat bewoners ook als het gaat om 

versterking en waardevermindering niet langer tegenover de NAM staan. 

 

 

 

 

 
 

Enkele citaten: 

 

“De overheid heeft de activiteiten van de NAM gelegitimeerd en daar veel geld mee verdient. Ze 

heeft ook private partijen (NAM=Exxon/Shell) veel geld laten verdienen. Hiermee is de overheid 

verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Laten ze vervolgens maar kijken hoe ze 

deze schadeclaim doorspelen naar NAM's aandeelhouders.” 

 

“De opbrengst is voor een groot deel bij de overheid terechtgekomen en bovendien zou de 

overheid aan de kant vanbenadeelde burgers moeten staan. Dat kunnen we niet verwachten 

van bedrijven die er op uit zijn zoveel mogelijk winst te maken.” 

 

 

Schade status van de woningen van de respondenten: 

 

- 79% heeft schade gehad (72% heeft dit gemeld en 7% nog niet) 

- 22% heeft deze schade gemeld in 2018 (de zware aardbeving in Zeerijp is daar waarschijnlijk 

de oorzaak van, 16% in 2017 tussen april en december (dus ligt al die tijd al stil in afwachting 

van het nieuwe protocol), 11 % in januari-maart 2017, 32% in 2016, 64% voor 2016 

- 30% schat de schade in op tussen de 1000-5000 euro, 21% zit tussen 5000-10.000, en 27% 

zit tussen 10.000-50.000 euro 

- 52% van de schades is afgehandeld, maar liefst 48% is niet afgehandeld 
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Vanaf 19 maart treedt het nieuwe schadeprotocol in werking. Wat vinden leden een 

acceptabele termijn voor afhandeling van hun openstaande schade? 

 

1 maand: 13%, drie maanden: 55%, zes maanden: 25%. Als de schade meer dan 50.000 euro 

behelst dan heeft 32% nog begrip voor een afhandeling die zes maanden duurt.  

Voor een afhandeling die nog langer dan zes maanden gaat duren is bij bijna niemand nog 

begrip. Dit legt dus een zware druk op de nieuwe organisatie. 

 

 
 

 

Vertrouwen in de toekomst 

In november 2017 peilde VEH het vertrouwen in de toekomst van het aardbevingsgebied als 

geheel en voor de eigen woonsituatie. Nu, na invoering van het schadeprotocol, heeft VEH dat 

opnieuw gemeten. Een opvallende verschuiving is zichtbaar: 

- Wat is het vertrouwen in de eigen woonsituatie? In november 2017 was 32% daar (zeer) 

negatief over. Nu is dat gedaald naar 24%. 

- Wat is het vertrouwen in de toekomst van het gebied? In november 2017 was 73% daar (zeer) 

negatief over. Nu, na de recente ontwikkelingen, is dat negatieve beeld gedaald tot 49% 

 

 

 

 
 

 


