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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. 

 

 

1.2 Onderzoeksopzet 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder leden in het gaswinningsgebied. Het onderzoek is in eigen beheer via de 

onderzoekstool van de vereniging uitgevoerd. Van de 4.504 benaderde leden hebben 1.001 de vragenlijst 

ingevuld. De response is daarmee 22,2% (2019: 17,2%, 2018: 25,4%, 2017: 23,0%, 2016: 13,2%). 
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2. Vertrouwen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ruime meerderheid is negatief over de toekomst van het gaswinningsgebied (afgerond 64%). Ten 

opzichte van 2019 zijn leden wel (een klein beetje) optimistischer geworden (van 9% naar 12% gestegen). 

 

In de volgende grafieken is te zien wat de redenen zijn om positief of negatief te zijn over 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

“Er worden steeds nieuwe 
vertragingstechnieken 

toegepast.” 

“Er wordt nauwelijks iets 
klaar gespeeld. Veel 
gepraat maar weinig 

daden.” 

“Nou ja het blijft toch een 
vraag wat de toekomst 

geeft.” 

“De gaswinning stopt, de 
schade zal (uiteindelijk) 

hersteld worden” 

“Veel positieve 
ontwikkelingen” 

Alle toelichtingen 

op deze vraag 

zijn te lezen in 

hoofdstuk 6, 

paragraaf 1 t/m 

5. 
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3. Persoonlijke woonsituatie 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal Groningers dat positief kijkt naar de persoonlijke woonsituatie in de toekomst is nog steeds in 

de minderheid, maar stijgt wel van 32 vorig jaar naar 43% in 2020.  

 

 
 

2020 laat een verbetering zien ten opzichte van 2020. Desondanks geeft nog steeds 67% van de leden 

een 6 of hoger, wat betekent dat de problemen hen bezighouden. 

 

Zie hoofdstuk 6, paragraaf 11, voor toelichtingen op de gegeven antwoorden. 
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“Negatief zolang er 
aardgaswinning blijft 

toegestaan in ons gebied” 

“Gebouw is te zwaar 
beschadigd,oplossing is niet in zicht 3 

maal een aos melding gedaan en 3 
maal terecht,muren gestut” 

“We moeten afwachten of we nog 
in een versterkingsprogramma 
komen. Dat geeft een bepaalde 

onzekerheid.” 

“Het is er nou eenmaal en 
hopelijk word het voor ons 

en onze kinderen wel 
beter dan het nou is.” 

“geen reden om er anders 
tegenaan te kijken” 

Alle toelichtingen op deze vraag zijn te lezen 

in hoofdstuk 6, paragraaf 6 t/m 10. 
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Het aantal leden dat zich veilig voelt in de woning stijgt ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd stabiliseert 

het aantal dat zich onveilig voelt. Dit heeft tekenen van een tweedeling in zich. 
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Vereniging Eigen Huis | Peilstok Groningen 2020 | december 2020 | 7 van 95 

4. Versterkingsadvies 
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5. Bestuursakkoord 
 

 

In een recent bestuursakkoord is besloten dat ruim 1,5 miljard euro wordt uitgetrokken door het kabinet 

voor het versterken van huizen en versterking van het gebied. Dit budget komt boven op de bestaande 

plannen. 

 

In de woordwolken is te zien wat het meest genoemd wordt als positieve en negatieve punten. 

 

 

 

Zie hoofdstuk 6, paragraaf 12 en 13, voor alle toelichtingen. 

 

 
 

Slechts 12% van de leden is positief over het bestuursakkoord. 

 

 

Tot slot: 

- 382 leden hebben zich opgegeven voor een mailgroep van de Vereniging, waarmee we twee of 

drie keer komend jaar vragen kunnen stellen. 

- 834 leden hebben aangegeven dat zij in januari de resultaten van dit onderzoek willen ontvangen. 

De adressen van deze leden zijn gedeeld met de opdrachtgever van dit onderzoek. 

- Aanvullende opmerkingen van leden over dit onderzoek zijn te lezen in hoofdstuk 6, paragraaf 14. 
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6. Toelichtingen van leden 
 

 

6.1 Kunt u aangeven waarom u zeer positief kijkt naar de toekomst van het gebied, als u denkt aan de aanpak 

van de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen? 

 
 Groningen heeft een geweldige potentie, kijke 

bijvoorbeeld naar de vestiging van datacenters en 

waterstof fabriek in de Eemshaven en de startups in 

de stad Groningen die voortkomen uit de Universiteit. 

 Veel positieve ontwikkelingen 

 

 

6.2 Kunt u aangeven waarom u positief kijkt naar de toekomst van het gebied, als u denkt aan de aanpak van 

de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen? 

 
 1. veerkracht van de bewoners 2. het creëert ook 

nieuwe mogelijkheden, inventief en verrassend 

 Aanpak is nu beter geregeld, de afhandeling komt op 

gang. Verder wordt het woon- en leefgebied steeds 

aantrekkelijker. Ruimte en rust 

 aanpak lijkt succesvol (minder zware bevingen) en 

inwoners worden ruim voldoende gecompenseerd 

 Aanpak positief Woonomgeving positief 

 Alle maatregelen die nu worden genomen met veel 

geld op het gebied van leefbaarheid, 

schadevergoedingen, waardedaling en psychisch 

letsel. 

 Als de gaswinning stopt ga ik er vanuit dat de 

bevingen ook stoppen 

 Als gaswinning stopt en problemen schade zijn 

opgelost is het een prachtige provincie 

 Belangrijkste is dat de bevingen minder sterk zullen 

zijn of helemaal niet meer als gaswinning stopt. 

Economisch gezien moeten we afwachten of de 

overheid vervangende werkgelegenheid in petto 

heeft. 

 De aanpak biedt veel kansen (en geld) voor 

vernieuwing. 

 De aanpak is ‘ Kafkiaans’ . De Groningers zijn 

veerkrachtig, daarom ben ik positief. 

 de bevolking heeft veerkracht ondanks de slepende 

ellende 

 De gaskraan is een stuk verder dichtgedraaid en 

mensen die schade hebben aan hun huis, door de 

bevingen, zijn voor het merendeel geholpen of 

gecompenseerd met het herstel van hun huis. 

 De gaswinning stopt binnenkort. Vanuit het rijk komt 

er nu ook extra geld voor de regio. Het blijft ondanks 

de gaswinning (en problemen daaromtrent) een 

prettige woonomgeving en een prachtige provincie 

 De gaswinning stopt, de schade zal (uiteindelijk) 

hersteld worden 

 De gaswinning wordt gestopt. Oplossen van de 

schade zal nog niet optimaal zijn maar je ziet wel 

verbetering 

 De Gaswinning wordt stopgezet. De aardbevingen 

zullen voorlopig nog blijven voorkomen. Daar valt niet 

aan te veranderen. Echter van belang is dat de 

overheid samen met de NAM de kosten van de 

materiele en immateriele schade genereus blijft 

vergoeden. Als dit geschiedt zie ik het positief in. 

 de gaswinning wordt verminderd, er wordt 

geinvesteerd in duurzamere energie, mensen worden 

gecompenseerd voor waardedaling en schades, er 

wordt geinvesteerd in de leefomgeving 

 De Groningers zijn zich in het algemeen bewust van 

de schoonheid van en zetten zich in voor behoud van 

de culturele waarden. 

 De mens zal er altijd iets van proberen te maken. Dat 

zit in zijn aard. 

 De problematiek rond de gasbevingen zal in z'n 

algemeenheid niet een slechte toekomst voor het 

gebied betekenen. 

 de problemen worden toch niet opgelost dus daar 

moet je niet in blijven hangen dat kost je veel 

energie. Je kunt beter kijken naar de mogelijkheden 

en de ruimte die er is. dat geeft iedere dag veel meer 

plezier. 

 De produtie gaat om laag dus minderaardschokken 

 De verantwoordelijken lijken wakker geworden te zijn 

en er komt steeds meer geld beschikbaar. 

 Denk dat het kabinet het op dit moment beter 

aanpakt. 

 Energyvaley in de Eenshaven. Verder economische 

groei. Energyhub van het Noorden. 

 er is en blijft rust en ruimte 

 Er is geld beschikbaar voor compensatie en 

investering 

 Er is meer dan CVW,NVG,TIMG,CED,PROVICIE 

ETCETC 

 Er is nu oog voor ÉN er gebeurt wat. 

 Er lijkt veel geld beschikbaar te komen voor 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van een waterstof 

economie en windinfrastructuur. Dat is nodig om de 

wegvallende werkgelegenheid die samenhangt met 

de aardgaswinning te vervangen. 

 Er word wel degelijk aan gewerkt. Veel nieuwbouw en 

bevingsbestendig. 

 Er worden meer huizen gesloopt en herbouwd dan 

werd verwacht. 

 Er worden nu eindelijk oplossingen geboden. 

 er wordt meer geld geinvesteerd in opbouw van de 

provincie en in industrie 

 er wordt vanuit diverse richtingen gestimuleerd om 

alles af te handelen en op te lossen 

 Er zijn allerlei (financiële) mogelijkheden aangereikt 

er wat van te maken. 

 Er zijn diverse (moeizaam tot stand gekomen) 

regelingen die een goede toekomst van het gebied 

bevorderen. 

 Er zit namelijk enorm veel potentie in het gebied qua 

werk gelegenheid 

 gaskraan gaat dicht, compensatie komt op gang, 

herstel van gebied op langere termijn. 

 Gasputten sluien 

 Gaswinning stopt dus uiteindelijk de aardbevingen 

ook waardoor het gebied weer aantrekkelijk wordt. 
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 Gaswinning word gestopt. Aantal bevingen gaat naar 

beneden 

 Gebied heeft veel potentie in zich. Moet wel 

ontwikkeld worden en niet blijven hangen in 

nostalgie. 

 Gezien de afhandeling van de schade die ik zelf had 

ben ik positief 

 Groningen blijft een mooie provincie. 

 Groningen heeft kansen als het gaat om 

energietransitie 

 Groningers zijn doorzetters 

 Het gaat de goede kant op. Wel veel te traag door de 

vele ambtenaren die zich ermee bezighouden. 

 Het gebied waar ik woon is dit jaar helemaal 

herbouwd en dus aardbevingbestendig opgeleverd. 

En de plannen voor de andere plaatsen zien er goed 

uit. 

 Het heeft ongelofelijk lang geduurd voordat nu de 

gedupeerden worden gecompenseerd 

 Het IMG gaat voortvarend te werk. Versterking zal 

nog wel voeten in de aarde hebben denk ik. In 

meneer Wiebes heb ik minder vertrouwen. 

 Het is een mooi gebied, rust, mooie plaatsen, en nog 

niet overlopen door toeristen,het is nog niet zo in de 

picture. 

 Het is nu goed op de kaart gezet en ik vertrouw erop 

dat dit verder goed wordt afgehandeld. 

 Het kan niet zo zijn dat Groningen blijvend slachtoffer 

is van falend beleid 

 Het lijkt dat er iets meer schot in komt door de 

enqete., voor de erg gedupeerden Ik heb zelf voor 

lichte schade een vergoeding gehad. Er wordt nu iets 

geregeld i.v.m. de WOZ 

 hier zijn meerdere schades positief afgewerkt. 

 Hoewel we geen enkel vertrouwen hebben in een 

snelle en voor de gedupeerden afdoende afhandeling 

van de versterkingsoperatie e.d., denken we dat het 

beëindigen van de gaswinning binnen afzienbare tijd 

wel een positief effect op de regio zal hebben. we 

denken dan m.n. aan minder - e/o minder zware 

aardbevingen. 

 Hoop ik 

 hoop, dat ieder die er daadwerkelijk mee te maken 

heeft ook wordt geholpen. 

 Hopelijk heeft men lering getrokken uit de problemen 

die zijn ontstaan. Het blijft altijd afwachten of de 

gaskraan echt dicht kan. 

 hopelijk kunnen we alles achter ons laten nu de 

gaswinning is gestopt, er zijn nieuwe kansen, zoals 

de waterstof economie. en het is hier fantastisch 

wonen 

 ik ben een optimist! en de woningnood, zelfs in noord 

en oost groningen is de vraag naar huizen groot. 

mensen willen hier kennelijk toch wonen. 

 ik ben positief ingesteld en groningers zijn koppig en 

sterk, geen zeurders. als ik aan de politiek denk, ben 

ik minder positief 

 Ik denk dat de aanpak langzamerhand beter wordt 

dan voorheen. 

 ik denk dat het goed geregeld word 

 Ik denk dat mensen zelf ook creatief genoeg zijn om 

er het beste van te maken. En het gebied is natuurlijk 

groot en niet iedereen heeft zware schade aan zijn 

huis. 

 Ik denk dat ze op de goede weg zijn. Het extra geld 

kan een positieve invloed zijn. En mbt de versterking 

krijgt de burger meer inspraak en wordt er meer 

gebiedsgericht gewerkt. Maar de burger én politiek 

moeten de vinger aan de pols houden. 

 ik hoef geen angst meer te hebben voor schades, 

hoop ik. 

 Ik hoop dat alle schades worden opgelost en 

Groningen weer een mooie provincie wordt. 

 Ik hoop dat de politiek terug komt op het stoppen 

van de gaswinning en dat ze het oplossen met de 

Groningers net als wat gebeurt is met de bewoners 

van Schoonebeek het Slochteren gasveld moet open 

blijven in goed overleg 

 Ik kijk nu positief omdat in mijn plaats Appingedam 

zeer veel huizen worden gesloopt en er nieuwe 

energie neutrale huizen worden gebouwd. Veel 

eigenaren van huizen krijgen vergoeding voor de 

waardedaling van hun huizen. 

 Ik verwacht dat er minder gas gewonnen gaat 

worden en dat de overheid zijn verantwoordelijkheid 

gaat nemen. 

 Ik woon nu 2 jaar in Groningen dus ik kan er niet 

echt een mening over geven,ik baseer mijn mening 

op nieuwsberichten en de media. 

 In de toekomst is het verleden voorbij. 

 je moet er zelf wat van maken , van een ander of een 

instantie hoef je niet veel te verwachten.Nota bene 

moet je zelf woz compensatie aanvragen ipv dat dat 

gewoon op basis van de bekende woz-gegevens 

wordt uitgekeerd! 

 Kennelijk heeft de inzet van de nieuwe Commissaris 

van de Koning en enkele parlementsleden naar 

Wiebes en Nederland duidelijk gemaakt dat het 

praten en construeren van overlegstructuren en cie's 

niet voldoende is om het probleem op te lossen. 

 Kijk positief, daar ondanks de problemen met de 

aanpak, de stroperige ambtenarij, leugenachtig 

gedrag van verantwoordelijke politici, de Groningers 

trots en zelfverzekerd zijn. Den Haag krijgt ons er niet 

onder!!!! 

 Minder bevingen. Huizenmarkt weer beter. 

 Na moeilijke jaren, gaat de afhandeling nou beter 

vooruit. Maar nog niet snel genoeg 

 na stoppen gaswinning zullen de problemen niet 

groter worden. 

 Na stoppen meer rust en betere woningmarkt 

 Nee 

 Nieuwe ontwikkelingen bieden ook weer nieuwe 

kansen 

 Om dat wij trots zijn op onze provinc. L wij zullen ons 

best doen om het positief te houden 

 Omdat gaswinning al minder wordt en problemen 

met huis wordt aangepakt 

 omdat hier veel gedaan wordt om de leefbaarheid te 

verbeteren. 

 Ondanks de gebrekkige aanpak van de problemen is 

een goede toekomst goed mogelijk 

 Onze regering zorgt dat alle problemen worden 

opgelost. 

 Ooit komt het goed 

 Positief vooral voor de toekomst van de regio 

 Positief, d.w.z. dat de problematiek voorbij gaat en er 

(dan) nieuwe uitdagingen komen! 

 Prachtig gebied met vele mogelijkheden 

 Problemen van bevingsschade zijn bij mij persoonlijk 

in voldoende mate opgelost. Dat geldt helaas niet 

voor alle burgers, maar er zit nu wel meer schot in 

dan enkele jaren geleden. 

 Problemen zijn in ons geval tot nu toe goed geregeld. 

Door het op termijn stoppen van de gaswinning zal 
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de bevingsproblematiek op termijn stoppen. Verder 

zijn voor het gebied goede plannen in ontwikkeling. 

 Ruimte landelijk gebied mits .... de windmolens 

wegblijven Nabijheid stad Groningen en spoorlijnen 

 Schaarste in gas activiteit leidt tot innovatie op 

duurzaam 

 Schademeldingen worden snel opgelost en de 

gaskraan gaat dicht 

 Teveel bevingsschade door gaswinning. 

 Uiteindelijk zullen ze worden opgelost 

 Vanuit de EU wordt bijna 500 miljoen geïnvesteerd in 

het gebied. De gaskraan gaat dicht 

 Veel nieuwe voorzieningen in de regio 

 Vergeleken met de aanpak van jaren geleden heb ik 

er nu iets meer vertrouwen in. Er wordt beter 

geluisterd en er is snellere duidelijke feedback. 

 Verwacht dat problemen naar behoren worden 

opgelost 

 Volgens de laatste berichten wordt een en ander nu 

eens goed opgepakt 

 Vorige woning verkocht aan de NAM. Nieuwbouw 

gedaan in Loppersum nieuwe woning, 

bevevingsschade keurig hersteld 

 Waardedalingsregeling 

 We hebben vertrouwen in de toekomst 

 we hebben zelf niet veel schade, het blijft een 

moeilijke kwestie 

 We moeten ook vooruit kijken 

 Why not! Het is hier svhitterend 

 wij hebben zelf niet veel schade gehad en alles is 

goed opgelost. 

 Wij zitten in het traject van sloop en nieuwbouw. Vele 

woningen in Appingedam worden gesloopt en 

opnieuw gebouwd. 

 Wordt deels gecompenseerd, er is nu veel geld 

beschikbaar voor stimulering in het Noorden 

 Zaken worden tegenwoordig voortvarender 

aangepakt. 

 ze werken eraan 

 

 

6.3 Kunt u aangeven waarom u neutraal kijkt naar de toekomst van het gebied, als u denkt aan de aanpak van 

de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen? 

 
 Aanpak gaat veel te langzaam en loopt al jaren niet 

goed. 

 Ach het loopt toch altijd anders dan verwacht. Ergo ik 

maak me er niet zo druk om, verspilde energie. 

 alle goede berichten in de 1e en 2e kamer ten spijt 

aan het probleem wordt niets gedaan. we moeten 

blijven vechten voor ons gelijk en voldoende geld om 

te herstellen. 

 alle problemen worden op de zeer lange termijnn\ 

geschoven en de meeste kosten worden besteed aan 

onderzoeken en management en 

overheidscommissies 

 Alleen het stoppen van d3 winning van aardgas lost 

het probleem niet op. De verzakkingen zullen 

doorgaan 

 Alles hangt af van de manier waar de overheid hier 

verder mee omgaat: sloop/herbouw, 

bewonersparticipatie, schadevergoedingsprocedures 

die nu soms jarenlang duren. Het vertrouwen van 

veel Groningers in 'Den Haag' is flinterdun geworden. 

 Als het er ooit van komt, dan zien we het dan wel 

weer, het duurt veel te lang, kan wel 10 jaar duren 

voordat er duidelijkheid is, schandalig 

 Als ik denk dat IMG een fout maakt ter waarde van 2 

mln euro en dat maar laat zitten of min of meer 

genoodzaakt om dat te laten zitten, dan wekt dat niet 

al te veel vertrouwen. Ook komen de plannen voor 

versterking maar niet van de grond of alleen zeer 

langzaam. Waar moeten wij van uit gaan dat alles 

versterkt en afgewerkt is. Dat gaat nog jaren duren. 

Daarom ziet de toekomst er nog steeds twijfelachtig 

uit. Mvg *** 

 Als ik nu kijk wat er opgeknapt wordt ben ik positief, 

maar ben bang dat er straks een stap terug gedaan 

wordt. 

 Ana de ene kant doen ze goede dingen (vergoeden 

van kleine schades, aan de ander kant worden 

mensen met soms sxistentiële problemen in de kou 

gelaten 

 Ben niet positief, maar wil ook niet al te negatief zijn. 

 Bevingen zullen verminderen, maar niet alle schade 

zal zijn opgelost 

 Bij rondvraag in mijn omgeving geen over-dreven 

negatieve reactief ontvangen en dit is ook mijn 

ervaring 

 Blijft hoe dan ook achter tov de rest van Nederland 

..!!! 

 c 

 daadkracht overheid ontbreekt 

 De aanpak gaat niet snel genoeg en niet iedereen 

wordt op de juiste manier geholpen. 

 de aanpak is mijn inzien een puinhoop 

 De aanpak van de problemen rondom de gaswinning 

laat nog steeds ernstig te wensen over. Er is nog 

steeds geen sprake van een pragmatische aanpak, 

maar van een ambtelijke aanpak. Daardoor is en 

blijft het een woud van regeltjes waarop elke 

uitzondering moet worden aangevochten. Waardoor 

velen nog steeds kopzorgen hebben over schade, het 

oplossen daarvan en de gevolgen ervan. 

 De aanpak van de problemen verloopt zo tergend 

langzaam en het duurt veel te lang voordat er 

concrete beslissingen worden genomen en schade 

wordt afgehandeld. 

 De aardbevingen zijn minder geworden door het 

verminderen van de gaswinning. Persoonlijk heb ik 

weinig schade meer. Misschien nog waardedaling, 

maar Hier is een compensatieregeling voor. 

 De afwikkeling is mateloos ingewikkeld. Dat moet 

ergens wel weer fout gaan. 

 De gaswinning is verminderd dus dat is positief. Ik 

betwijfel alleen of we nu al kunnen aangeven wat 

voor resultaat het gaat geven in de toekomst mbt de 

gaswinning die we al gedaan hebben. 

 De gaswinning wordt wel gestopt maar de bevingen 

en bodemdalingen houden hiermee niet direct op. Dit 

gaat zeker nog decennia 's duren. Als de NAM hier 

weg is bij wie kunnen wij dan aankloppen!! Het is nu 

al een crime om de schades vergoed te krijgen en 

iedere keer veranderen de regels. Oude reparaties 

komen er weer door en er komen nog steeds 

schades bij. Die je vervolgens weer op kunt geven, 

wachttijd 12 tot 16 maanden!! Bij mij zelf is er nog 

niets gerepareerd vanaf 2014. Heb een arbitrage 
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zaak gehad en gewonnen. Komen zij met een 

begroting van de reparatie daar krijg ik geen 

aannemer voor om de schade te repareren. Er wordt 

geld uitgegeven maar het merendeel gaat op naar de 

grote coöperaties, die varen er wel bij! 

 De onzekerheid van de aardbevingen, je weet niet 

hoelang de aarbevingen nog blijven, verzakkingen 

blijven 

 De oplossing voor de problemen ligt nog ver voor ons. 

Zoals: eerst zien en dan geloven dus. 

 de organisatie van het oplossen van oa 

bevingsschade kost handenvol geld en is inmiddels 

toe aan een 3e bedrijf. de politiek heeft niet de 

kunde en macht om dit grootschalig project goed en 

adequaat te organiseren. als je kijkt wat dit proces 

heeft gekost dan hadden daar veel mensen mee 

geholpen kunnen worden. het verhelpen van schade 

moet ruimhartiger worden beoordeeld. het proces om 

te komen tot het toekennen van schade vergoeding 

moet veel sneller. in mijn beleving hebben politieke 

krachten (met wiebes als verantwoordelijk minister) 

er voor gezorgd dat heel veel mensen lang in 

onzekerheid hebben gezeten en nog steeds zijn er 

mensen met schade niet niet of nauwelijks goed 

geholpen worden. na een, soms lange, periode van 

frustratie en moedeloosheid zijn veel mensen nu in 

een fase van berusting en mindset van "we moeten 

het zelf maar oplossen" 

 De politieke bestuurders vullen grotendeels alles in. 

De vraag is wat er voor de bewoners/gedupeerden 

wordt gedaan 

 De problemen ontstaan door de geldsmijterij aan 

onderzoekjes.Betaal snel uit.En knap werkelijk je 

huis op.Dat geeft werkgelegenheid .! 

 De problemen zijn aanzienlijk. Er is nu wel voldoende 

aandacht voor. Daarom is het van negatief naar 

neutraal gegaan. 

 De problemen zijn nog lang niet opgelost. 

 De spelregels veranderen voortdurend en dat geeft 

veel afgunst, teleurstelling, etc. 

 De toekomst van het gebied is een ruim begrip. Die is 

(gelukkig) niet alleen afhankelijk van de aanpak van 

de gaswinningsproblematiek. En ik heb de hoop nog 

niet opgegeven dat we met zijn allen voor het gebied 

en onszelf opkomen en zo uiteindelijk een goede 

aanpak afdwingen. Want afdwingen, dat is wat er 

nodig lijkt te zijn. Vanuit de gaswinnaars zelf is tot nu 

toe geen moreel redelijke aanpak gekomen. Geld lijkt 

de enige drijfveer te zijn. Mijn vertrouwen in een 

goede aanpak is daardoor gedaald. Maar ik geef 

natuurlijk niet mijn positieve beeld voor de toekomst 

op. 

 deskundige personen blijven je op de hoogte 

houden, die zijn in de toekomst niet optimaal. 

 DIt komt door de tegengestelde berichtgeving in de 

media 

 E r is aandacht maar er gebeurt niets. 

 Een beperkte mogelijke gaswinning in Groningen is 

vlgs mij wel mogelijk. 

 Een zinnige voorspelling doen, is niet mogelijk. 

Overheid is volstrekt onbetrouwbaar en 

onvoorspelbaar en aardbevingen zijn eveneens 

onvoorspelbaar. 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien Dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven Veel beloven weinig geven 

doen een gek in veugde leven. 

 Eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. Er zijn al zoveel beloftes 

gedaan 

 Eerst zien dan pas geloven. Er worden miljarden 

verdient uit die gasbel, maar compensatie voor de 

gedupeerden “ho maar”. Hoeveel instanties zijn er 

geweest en weer ten onder gegaan. We worden niet 

aan een lijntje gehouden, maar aan een kabel. Voor 

veel Nederlanders ligt Groningen vlak vóór 

Kopenhagen links af, maar ook wij zijn gewoon 

Nederlanders. Het ene onderzoek slaat de ander, 

pfffff. 

 Eerst zien of alles nagekomen word dat de afgelopen 

jaren beloofd is. 

 Eerst zien of het rijk hun afspraak nakomt en niet 

tussen tijd de spelregels gaat wijzigen 

 Eerst zien wat ze beloven 

 Eerst zien, dan geloven! 

 er gebeuren al goede dingen, maar er zijn ook dingen 

waar geen schot in lijkt te zitten 

 Er gebeurt wel wat op versterkings en herbouw 

gebied, maar nog te weinig en in een te traag tempo. 

Er komen genoeg gelden beschikbaar, maar hoe het 

wordt besteed is onduidelijk 

 Er gebeurt wel wat: windmolenparken,zonneparken, 

waterstofproductie, energie slurpende datacenters. 

En over afspraken van aardbevingsschade. Daar 

lusten de honden geen brood van, een hoop geklets, 

afspraken die niet worden nagekomen. Woningen 

van woningverenigingen worden afgebroken of 

verstrekt. Maar wat gebeurt er voor de particuliere 

eigenaren? Niks. 

 Er is al zo veel uitstel geweest! 

 Er is almaar sprake van nieuwe regels en het 

oprichten van nieuwe instanties. 

 Er is erg veel ellende, maar er wordt flink 

geïnvesteerd, afwachten hoe het uiteindelijk wordt 

 Er is gelukkig veel aandacht voor de problematiek, 

daardoor blijft het goed op de radar. Echter ben ik 

bang dat de geboden oplossingen niet voortkomen 

uit wat het beste is voor de gedupeerde 

huiseigenaren en bewoners, maar vooral door 

politieke en commerciële belangen 

 Er is nog te veel onduidelijkheid wat betreft de 

concrete aanpak en over op wat voor termijn wij gaan 

zien dat er inderdaad stappen worden genomen. Ik 

wacht af.... 

 Er is teveel leed en schade. Dit duurt jaren voordat 

het gebied weer leefbaar wordt voor bewoners en 

buitenstaanders 

 er is veel gedoe , maar voor de toekomst van het 

gebied heeft dat weinig of geen impact , denk ik 

 Er is veel tijd en geld besteed aan overlegstructuren, 

inventarisatie ed., terwijl de uitvoering van 

afgesproken versterkingen en reparaties sterk achter 

blijft. De tijd zal leren of er echt gerealiseerd zal 

worden wat is afgesproken. 

 Er komt steeds problemen 

 Er lijkt een beweging naar boven te zijn ingezet maar 

het is nog te pril en onzeker Meer afwachtend dus... 

 Er moet nog veel hersteld worden. Zowel materieel 

als immaterieel. Bovendien dreigen we nu het 

nationale windmolenpark van Nederland te worden. 
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Nu dus ook aantasting van wat er boven de bodem 

is. Het biedt ook kansen vandaar neutraal. 

 er moet nog veel water door de Rijn voor het gebied 

en zijn bewoners weer zorgeloos kunnen wonen 

 Er ontstaat grote ongelijkheid in compensatie in het 

aardbevingsgebied. Onze woonplaats Delfzijl krijgt 

relatief weinig compensatie voor de waardedaling. 

Komt ook vreemd over dat alle bewoners van een 

wijk een halve kilometer verderop een compleet 

nieuw huis krijgen en andere maar een compensatie 

van 3% van de WOZ waarde. 

 Er wordt al jaren over de aanpak van de beschadigde 

huizen gepraat. Meerdere organisatie zijn in beeld 

geweest iets te doen hoe het aangepakt moet 

worden. Dan komt Wiebes weer met andere uitgang 

punten. Veel vragen blijven liggen. De kosten van de 

organisatie die zich er mee bemoeien zijn groter dan 

de reparatiekosten van de huizen. Iedere keer weer 

andere plannen en het werk schiet niet op. De 

Groningers zijn veel te bescheiden. Zeg het maar. 

Weet u het? 

 Er wordt al weer volop misbruik gemaakt van dit lege 

stukje land met windmolens, kolencentrales. Veel 

geld gaat naar bureaus, infrastructuur, riskante 

initiatieven etc. Kortom: niets nieuws onder de zon. 

 Er wordt een hoop gezegd en geroepen maar tot nu 

toe zijn het alleen maar woorden en verrekte weinig 

handelingen. Eerst zien en dan geloven is hier echt 

van toepassing. 

 Er wordt nu wel veel geïnvesteerd in het gasgebied. 

De vraag is natuurlijk waar dat geld landt. Voorheen 

veel te veel in procedures en ondersteunend 

personeel. Nu lijkt het er op dat bewoners meer zelf 

kunnen gaan doen. Het blijft afwachten of de 

regelneven zich in kunnen houden. 

 Er wordt veel toegezegd, maar de praktijk is vaak 

anders alles duurt erg lang. 

 er wordt wel wat aangepakt, maar het gaat erg traag. 

als huizen zijn opgeknapt komt de gemeente nog 

met rioleringswerkzaamheden. Het is heel moeilijk 

om dingen goed op elkaar aan te laten sluiten omdat 

je te maken hebt met heel veel partijen 

 Er zijn allerlei plannen die positief kunnen uitpakken, 

maar het duurt allemaal zo lang. Voor mijn gevoel en 

van wat ik verneem worden de burgers hier te weinig 

betrokken of te weinig naar geluisterd om veel 

vertrouwen te hebben. 

 Er zijn genoeg positieve ontwikkelingen, er zullen ook 

mensen zijn die hard aan de oplossingen werken, 

maar er zijn nog talrijke problemen NIET opgelost, de 

mensen wachten (jarenlang) op een beslissing, er is 

geen vertrouwen in welke organisatie dan ook, grote 

verschillen in behandeling, huizen die op instorten 

staan, enz. enz. ik word bijna weer negatief ipv 

neutraal! 

 Er zijn in de loop der jaren heel veel beloftes gedaan. 

Heel weinig is waargemaakt. De afwikkeling van 

schade verloopt dramatisch traag, hemeltergend. Het 

vertrouwen in de Haagse politiek tav zowel de 

genoegdoening als de ontwikkeling naar de toekomst 

is zéér laag. Mn min. Wiebes heeft dat veroorzaakt. 

Veel mooie woorden, nul resultaat. 

 Er zijn mooie plannen (trein, waterstof) maar die zijn 

nog (lang) niet aangenomen 

 Er zijn mooie plannen en veel geld voor de toekomst, 

maar prive hebben wij er niets aan. Nog steeds 

gebeurt er niks met versterking en nog steeds is de 

"oplossing" weer een ander groepje dat de boel over 

neemt. Ik ben zeer negatief over eigen toekomst. We 

willen groot onderhoud plegen maar is geld 

weggooien als we wel moeten versterken. Advies was 

klaar in 2019 en nog steeds geen idee wanneer er 

iets gaat gebeuren. Huilen, dat is mijn toekomst. Het 

huis gaat van ons af en we komen geen steek verder. 

Het beloofde geld is een subsidie. Dus kan ik niets 

doen want dan is alles al betaald en krijg ik achteraf 

niets terug. Help!!!@ 

 Er zijn veel kansen en er is oprecht aandacht en 

focus op de problematiek. Echter blijven we 

vastlopen in ambtelijke aanpak, verdrinken we in 

regelgeving en wordt er veel over maar weinig met de 

bewoners van gedachten gewisseld. Met name de 

door de bestuurders bedachte en doorgedrukte en 

opgelegde kans ‘energietransitie’ gaat wederom ten 

koste van de inwoners van het aardbevingsgebied. 

Veel en en enorm grote zonneparken, windparken 

ten koste van het toch al vernietigde gebied. 

 Er zijn veel nadelen en vervelende situaties, maar 

uiteindelijk komt het goed 

 Er zijn wel acties ondernomen, denk aan stopzetten 

gaswinning en versterking huizen, maar het is nog 

helemaal niet duidelijk of de genomen acties de 

gewenste uitkomst hebben. 

 Er zijn, eindelijk, stappen gezet. Dat is positief. Het 

daadwerkelijk aanpakken is lastig gebleken. Vandaar 

uiteindelijk neutraal gekozen. 

 Gaat lang duren voordat er echt iets verandert. Het is 

ver weg van Den Haag. 

 gaswinning wordt afgebouwd. In het algemeen is het 

gebied een krimpregio. Dus of e.e.a. nu door 

aardbevingen komt of door demografische 

ontwikkelingen maakt niet zoveel uit. 

 Geen idee 

 Geen idee hoe snel de ontwikkeling verlopen, gelet 

op het verleden 

 Geld dat dom is maakt recht wat krom is! 

 Groningen is alleen maar goed voor de opbrengsten, 

zoals gas,zout,en vroeger turf. En verder hebben ze 

niet zoveel met Groningen.Dat is altijd al zo geweest 

en dat blijft ook zo. 

 Groningen is een provincie waar in streken de 

armoede de boventoon voert. Gewoonlijk wordt er 

kapitaal gestuurd e minder gekeken naar de 

oorzaken van de armoede. Als je kijkt naar de 

geschiedenis kijkt zieke een matige opgang en 

daarom denk ik dat dekveranderingen hel langzaam 

gaan 

 Groningen is te ver van Den Haag. Men ziet m.i. 

Groningen alleen als een kostenpost. Men zal geen 

extra moeite voor ons doen. 

 groot verschil in versterken Het lijkt erop dat het een 

vernieuwings slag is voor de woningstichtingen 

 Heb er nog geen zicht op. 

 Heb geen idee wat de gevolgen voor de toekomst 

zijn. Als de gaskraan dichtgaat, wat heeft dat dan nog 

weer voor gevolgen? 

 Heb geen vertrouwen in de politiek om dit dossier 

naar de wensen van de inwoners uit te voeren 

 Heel veel gepraat, maar nauwelijks aktie, en alles 

duurt zoooooooo lang 

 Herstel en sloop/nieuwbouw gaat veel te traag. 

 Het afhandelen van alle zaken verlopen nog steeds 

traag.Het kabinet en de NAM hebben de touwtjes 

nog stevig in handen.Maar ik hoop nog altijd op een 

positieve afloop ten gunsten van de Groningers. 

 Het blijft allemaal onduidelijk. 
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 Het blijft ambtenaren werk en de politiek blijft maar 

beloven 

 Het duurt allemaal erg lang. Mooie beloften maar 

geen daden. Als er wat meer zou worden doorgepakt 

zonder getreuzel, uitstellen of steeds maar weer 

voren aan beginnen. Politiek toon geen daadkracht. 

 Het duurt allemaal lang van opname in 2017 tot nu 

nog niks gehoord. Dus #duurtlang. En wat er nu al in 

gang is valt onder een oude regeling. Per jaar worden 

de versterkingen kariger en de 'niks aan de hand met 

uw huis' gevallen steeds meer van toepassing 

 Het duurt allemaal lang, ik weet echt nietige we hier 

over pak hem beet 20 jaar op terugkijken 

 Het duurt allemaal veel te lang. 

 Het duurt allemaal veel te lang. We hebben het 

gevoel ,dat er wordt Getraineerd. Er wordt niet 

serieus met ons omgegaan 

 Het duurt te lang 

 Het gaat allemaal nog veel te langzaam, al jarenlang 

! 

 Het gaat om de poen en daar is alles om te doen 

 Het gaat soms de goede kant op en vaak ook de 

verkeerde kant op, heb het idee dat veel mensen aan 

het lijntje worden gehouden 

 Het gebied is nog steeds niet aantrekkelijk voor 

buitenstaanders, terwijl bewoners liever weg gaan 

dan blijven. Dit is slecht voor een regio die tegen 

krimp aanleunt. De waarde van woningen daalt 

waardoor verdere achterstand met de rest van het 

land wordt opgelopen'. De geboden compensaties 

zijn niet adequaat, maar moeilijk aan te vechten. 

 Het is afwachten of de bevingen minder worden, en 

niet heviger worden 

 Het is allemaal nog afwachten. 

 Het is allemaal nog koffiedik kijken. 

 Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de 

afhandeling gaat gebeuren. De schade wordt divers 

beoordeeld. Ruimhartig zeker niet. 

 Het is onbekend hoeveel schade er nog ontstaat 

door eventuele bevingen. Ik denk dat het het klimaat 

meer van ons vraagt dan de aardbevingen alleen. 

 het is zo lastig om er wat van te vinden. HEEEEL veel 

sociale huurwoningen worden aangepakt. en 

mondjesmaat de huizen. er komt een verschil in het 

dorp van zij wel ik niet verstevigd (en dus vrijwel alles 

nieuw) hele wijken bij ons in Loppersum gaan op de 

schop, mensen moeten 2 jaar hun huis uit... dat is 

ook weet niet alles. het zal nog even duren voor er 

rust komt in de toekomst 

 Het kan 2 kanten uit 

 Het kan alle kanten op met de politiek. Veel beloven 

en weinig geven, enz. 

 Het kan wel goed uitpakken voor het gebied als de 

Politiek maar eens op 1 lijn ging zitten!!! 

 Het schiet allemaal niet erg op 

 Het verleden speelt natuurlijk een belangrijke rol. 

M.a.w. het geschonden vertrouwen is niet zo maar 

weer herwonnen. Er is reden genoeg om de grote 

spelers te wantrouwen wat men belooft is niet altijd 

in overeenstemming met de werkelijkheid. 

 het zal langer duren dan gewenst maar op langere 

termijn kan het beter gaan 

 Hoewel het zeker niet voor alles geldt, heeft de 

rijksoverheid veel toezeggingen in dit dossier niet 

waargemaakt 

 Hopen dat er vanaf nu geen bevingen meer komen 

 I.v.m corona hoor ik weinig over plannen die het 

gebied kunnen ontsluiten (bereikbaarheid) en 

compensatie waarde vermindering woningen. 

 Iedereen kijkt weg en alles wat er wordt gedaan is 

een doekje voor het bloeden. Zoethoudertjes! De 

miljarden zijn besteed in het westen en met mooie 

woorden wordt gezegd dat Groningen goed wordt 

gecompenseerd. Eerst zien ..... Het is al zo vaak 

beweerd..... 

 Ik ben neutraal omdat ik zie dat er er iets meer 

beweging zit in het herstel/versreviging van 

woningen. Echter is er nog heel veel te doen tot alles 

gereed is. Het dorp Overschild, waar eensgezind is 

begonnen met bouw werkzaamheden, dreigt nu weer 

verdeeld te raken omdat er weer is/wordt getornd 

aan de eerder gemaakte afspraken. 

 Ik denk dat er geen blijvende focus vanuit de 

overheid op dit punt is 

 Ik denk dat er niet veel verandert. 

 ik denk dat het alemaal goed komt,maar het duurt 

nog vele jaren en met het extra geld 1,5 miljard moet 

er toch iets van te maken zijn 

 Ik denk niet dat er veel gaat veranderen door minder 

of geen gas te winnen, het gas is al uit de grond dus 

ruimte in de grond dus waarschijnlijk nog wel 

bevingen. En door de komst van steeds meer 

zoneparken en mega windmolens wordt het 

landschap er niet mooier op. 

 Ik heb de indruk dat er een redelijke balans is tussen 

enerzijds de problematiek en anderzijds de inzet die 

gepleegd wordt de problematiek op te lossen 

 Ik heb er geen invloed op en ben overgeleverd wat de 

overheid beslist. Ben blij dat er organisaties zijn zoals 

jullie die de zaak de aandacht geeft die het verdiend 

 Ik heb hoop dat er wat gaat veranderen. Heb er nog 

geen vertrouwen in. 

 Ik heb niet het idee dat het noorden of de gaswinning 

problemen hoog op de agenda staan. Het kost geld 

en dat is een dingetje is mijn indruk. Ontwikkeling 

van het noorden is daardoor ook onderbelicht. 

 Ik heb nog steeds hoop dat er als tegenbeweging 

tegen de aardbevingsellende tgv de gaswinning 

initiatieven ontplooid worden om de getroffen 

gebieden vooruit te helpen: alternatieve 

energiebronnen (waterstof) aanleg spoorlijnen 

(Lelylein) aandacht voor natuur en milieu 

 Ik heb zelf geen last van aardbevingsschade en ik 

weet niet of de nu gemaakte beloftes, door de 

politiek, waar gemaakt gaan worden 

 ik kan niet inschatten wat de gevolgen zijn van de 

maatregelen voor het gebied. Nu komt er veel geld 

onze kant op, maar wat komt ervan terecht...te vaak 

beloftes en weinig daadkracht. Maar ik wil ook niet 

vervallen in sarcasme, dus ben ik neutraal 

 Ik mis de betrokkenheid bewoners en politici kennen 

alleen hun eigen belang ondanks dat ze het 

verwoorden als het algemeen belang. 

 Ik moet het allemaal nog zien, we krijgen nog een 

versterkingsadvies en ik vind de onzekerheid rondom 

de te verwachten bevingen erg groot. Daarvan is ook 

de toekomst van het gebied afhankelijk, al zal dat 

niet onze toekomst zijn aangezien we op termijn weg 

willen. 

 Ik vertrouw de overheid niet meer en daarom ben ik 

sceptisch over de aanpak die maar amper van de 

grond komt. 

 Ik verwacht niets van de centrale overheid Wiebes 

maakt niets waar van al zijn beloften. Anderzijds ben 



 

Vereniging Eigen Huis | Peilstok Groningen 2020 | december 2020 | 15 van 95 

ik positief over de kracht die hier in weerwil van alles 

bestaat. We gaan door maar we hebben de wind niet 

mee. 

 Ik vind de aanpak van de problemen heel slecht, 

maar dat wil nog niet zeggen dat ik geen toekomst 

zie voor Groningen 

 Ik vraag me af wat de gevolgen op de langere termijn 

zijn. Ik vind dat de overheid ons voor de gek houd 

 ik weet dat mensen problemen hebben. Ik zelf ben 

nog steeds goed geholpen bij schade. 

 Ik weet niet waar het eindigt. Komt geen einde aan, 

de toekomst blijft onzeker. 

 Ik weet niet wat ik moet en kan verwachten. 

 Ik wil eerst afwachten wat dit kabinet concreet in het 

aardbevingsgebied gaat doen. Nu zijn het alleen 

maar mooie woorden. 

 Ik wil mij er niet druk om maken. 

 Ik zie nog geen reden om er positief naar te kijken. 

 ik zie nog weinig positieve aanknopingspunten dat 

het allemaal goed komt 

 In een aantal gebieden zijn de problemen, kleine 

schades goed opgelost. In bepaalde gebieden zijn 

echter ook gevallen die sinds 2013 nog steeds niet 

zijn opgelost. Mensen weten nog steeds niet of hun 

woning wordt gesloopt, of dat er versterking plaats 

zal vinden. positief is dat de vergoeding van de 

waardedaling voortvarend wordt aangepakt. 

 Je kunt niet weten wat er nog gaat gebeuren 

 je weet niet wat de toekomst brengt het duurt al 

jaren voordat men actie onderneemt de regering 

besteed er nu wat meer aandacht aan 

 Je ziet dat sommige huizen opnieuw worden 

gebouwd de schuren worden NU goed vergoed Alleen 

het gaat nog moeizaam,vooral de eerdere schade die 

toen nog bij de Nam in behandeling zijn/waren.is nog 

steeds een groot probleem die oude schade moeten 

eigenlijk opnieuw beoordeeld worden 

 Kan goed komen maar ook niet. 

 Kan niet in de toekomst kijken he 

 Met het versterken van de woningen en de afbouw 

van de gaswinning zal het op langere termijn wel 

goed komen. Wat niet snel verandert is de aandacht 

voor de provincie (van overheidswege gaat heel veel 

aandacht uit naar de randstad en niet naar perifere 

gebieden, zoals Groningen. Voor de rijksoverheid is 

de randstad de kern van Nederland t.a.v. wonen en 

werken). Met wat 'afkoopbedragen' denkt men 

voldoende te hebben gedaan en kan men zich weer 

concentreren op 'randstadzaken'. 

 Mijn eigen ervaring: Wij hebben in mei 2018 een 

uitgebreide inspectie gehad van onze woning. Het 

rapport is in september j.l. uitgebracht en besproken 

met het bureau impuls. Er is volgens de inspectie 

sprake van een verhoogd risico bij een aardbeving. In 

het rapport wordt een aantal voorstellen tot 

versteviging gedaan. Onze woning maakt onderdeel 

uit van een zestal woningen van dezelfde bouw. Op 

dit moment wordt door de img (instituut 

mijnbouwschade Groningen) bekeken in hoeverre op 

een efficiënte manier de versteviging moet worden 

aangepakt. Probleem daarbij is dat niet alle 

eigenaren op een lijn zitten. Daarover is men nog in 

overleg. De laatste berichten zijn dat we in januari 

2021 daarover een brief van het Instituut 

mijnbouwschade krijgen. Wordt vervolgd dus. 

Overigens hebben wij geen negatieve ervaringen met 

de organisatie. Voordeel van de twijfel. 

 misschien bij minder gas word het beter 

 Na al die jaren is er nog nauwelijks voortgang in het 

schadeloosstellen van de ernstig gedupeerden. 

Volgens belofte van de overheid komt dat spoedig in 

orde, maar dat spoedig duurt bij de overheid een 

eeuwigheid en voor de gedupeerden loopt de stress 

met de tijd meer op. 

 Nadat er jarenlang zoveel problemen zijn geweest ,en 

een behoorlijke behandeling daarvan heel lang op 

zich heeft laten wachten, heeft het vertrouwen een 

gevoelige deuk op gelopen. er blijft wel hangen dat je 

nu wordt gecompenseerd ( afgekocht),maar dat je bij 

toekomstige schade het zelf mag uitzoeken. 

 nee 

 Negatief denken is niet goed voor je gezondheid. Er 

van maken wat er van te maken valt en kansen 

pakken die er liggen en er van uitgaan dat instanties 

graaiers zijn en de overheid geen enkele afspraak 

nakomt en onder 1 hoedje speelt met de instanties 

en veroorzaker. Ze maken er een grote puinzooi van 

en laten ons straks voor eigen rekening weer 

opbouwen als ons geld niet inmiddels verdampt is 

door inflatie vanwege de corona-geldmachine waar 

ook weer de graaiers van profiteren 

 Neutraal 

 Neutraal vanwege de nog steeds grote 

onduidelijkheid rond de gaswinning. 

 Niemand weet wat de toekomst brengt.Slechte 

ervaringen uit hetverleden zijn voorbij 

gekomen.Positief benaderen geeft misschien 

perspectief . 

 Nieuwe verkiezingen. Wat wordt de nwe regering met 

welk beleid 

 Nog lang niet alle schade is vergoed.Er komen steeds 

weer nieuwe scheuren. Je blijft dus bezig 

 Nou ja het blijft toch een vraag wat de toekomst 

geeft. 

 Nou naar gezien de tijd die wij er in moeten steken, 

en de lange verwachtingen die ons steeds worden 

beloofd door de regering, en de toewijzing er van, zijn 

wij zeker teleurgesteld. 

 nx 

 Omdat de versterking het meest wordt uitgevoerd bij 

de woningstichtingen 

 omdat de waardeverminderingregel nu wordt 

uitgevoerd wordt een eventuele schade later 

mogelijk een probleem om vergoeding te krijgen. Het 

verleden heeft geleerd dat het een lang traject is om 

zaken met de NAM/overheid te regelen. 

 Omdat er tot dusver veel beloofd is maar nog niet 

zoveel nagekomen. Ook kloppen tijdplannen niet 

 Omdat er veel beloofd wordt maar de uitvoering voor 

niet georganiseerde Groningers te wensen overlaat 

 Omdat er vlgs ons al heel veel geld naar allerlei 

instanties is gegaan en er nog steeds heel veel 

ménsen op schadeherstel zitten te wachten. Ons 

inziens had het geld daar dus veel eerder naar toe 

moeten gaan. Vragen ons af wanneer er voor deze 

groep mensen eindelijk licht in de duisternis komt. 

 Omdat het zoals het de afgelopen jaren telkens 

veranderd. Er worden afspraken gemaakt en daarna 

passen ze het net zo makkelijk weer aan. 

 Omdat ik hier pas recentelijk ben komen wonen heb 

ik me nog me nog niet een goede mening kunnen 

vormen 

 Omdat ik niet naar vooruit kan kijken hoe het 

verloopt in de toekomst 

 onbetrouwbare overhied , er kan nog zoveel 

veranderen 



 

Vereniging Eigen Huis | Peilstok Groningen 2020 | december 2020 | 16 van 95 

 Ondanks alle problemen die er zijn, zijn er ook goede 

ontwikkelingen gaande, waardoor we de hoop niet 

hoeven op te geven. 

 Ondanks dat ik de media goed volg is het mij niet 

helder hoe de beschikbaar gestelde gelden bijdragen 

aan een positieve toekomst in dit gebied. 

 Onduidelijk over methode berekening 

waardevermindering. 

 Ongelijkheid 

 Onze bevingschade heeft niet veel impact. 

 Onze overheid heeft ontzettend veel praatjes. Ik 

moet alles eerst zien en dan pas geloven. Het geloof 

in de overheid heeft de laatste jaren wel een knauw 

gekregen. 

 Ook na het stopzetten van de gaswinning blijven 

aardbevingen nog mogelijk 

 Op den duur zal het wel goed komen. Maar dan 

spreek ik over een periode van 10 tot 20 jaar. 

 Op een correcte afwikkeling van de gasellende heb ik 

amper zicht meer. Dat het een kwestie is van zeer 

lange adem, wreekt zich. We hebben hier ook te 

maken met windmolens en zonneparken en andere 

bedreigingen van het gebied en vooral het 

landschap. Ik hoop dat deze regio toch krachtig 

genoeg is om al die aanslagen te boven te komen. 

 Oplossen en met name het daadwerkelijk repareren 

van gebouwen gaat nog steeds erg langzaam. In 

Borgercompagnie willen ze gewoon een nieuwe 

zoutwinnings mijn starten. Ondanks eerdere 

problemen met het gewroet in de grond. 

 Plannen zijn positief, maar tot nu toe is er in de 

praktijk nog niet veel gerealiseerd. 

 Problemen worden niet echt aangepakt in mijn ogen . 

Hoop ggeschreeuw weinig wol. 

 Sfeer van voorheen verdwijnt 

 slechte communicatie / onduidelijke overheid / 

slechte minister ( eric Wiebes = een cwiebes ). 

 sommige mensen worden goed geholpen, anderen 

niet 

 Te trage voortgang in de afwikkeling belemmert het 

vooruit kunnen kijken van betrokken. 

 Te weinig aandacht voor de gevolgen voor de 

mensen en speciaal de kinderen en te veel aandacht 

voor economie en industriële groei van het gebied. 

 Tot dusver is in ons gebied voornamelijk beschadigd 

en geplunderd. Nu zijn hier en daar activiteiten 

zichtbaar die tot verbetering / vernieuwing moeten 

leiden. Het is nog de vraag of wij er netto iets mee 

opschieten. 

 Tot nu toe veel geld naar afhandeling van processen 

en weinig bij gedupeerden. Beloofde miljardensteun 

beloofd andere fase te komen. 

 Tot nu tot zijn er nog grote achterstallige problemen 

die eerst moeten worden opgelost voor er weer een 

toekomst is. Daarna is het een geweldige provincie 

met veel potentieel op allerlei terreinen. 

 Uiteindelijk zal de materiële (en immateriële?) 

schade wel worden vergoed. Langzamer dan gehoopt 

en gewenst, maar toch. Waar ik me zorgen over 

maak is het perspectief op de lange termijn. Krijgt 

Groningen nu eindelijk die impuls die de 

economische achterstand doet inlopen. Ik weet, er is 

net veel geld deze kant op gekomen. Maar het is een 

schijntje bij wat uit de grond is gehaald en wat er 

nodig is. 

 Vandaag wordt ons dit verteld en morgen dat Dan 

door die commissie en dan weer door een andere 

instantie. Zeg het maar........hoe moeten we dit in 

vredesnaam in goede banen leiden. We zitten in de 

shit en dat duurt nog jaren. Voor de 1 positief voor de 

ander negatief .en ik weet het nog niet. 

 Veel beloofd weinig nagekomen 

 veel plannen maar uitvoering nog steeds zwak 

 Vertrouwen geheel weg in instantie die versterking 

moet regelen. 

 Verwacht niet dat door geen of minder gas te winnen, 

de aardbevingen stoppen, omdat er ingevulde ruimte 

in de aarde zit en er nog wel zout gewonnen mag 

worden 

 volg het niet 

 Volg het nieuws daaromtrent sporadisch. Wacht af en 

zie wel. 

 Volgens mij is de ontwikkeling niet afhankelijk van de 

gevolgen van de gaswinning. 

 Voorlopig afwachten 

 Waarschijnlijk komen er nog wel een aantal 

aardbevingen. Hoe de toekomst er uit gaat zien 

kunnen we aalleen maar raden. 

 wat de overheid wil en niet wil is erg onduidelijk 

 WE lezen de negatieve verhalen, maar hebben zelf 

positieve ervaringen met het vergoeden van de 

schade. 

 we wachten af wat er gaat gebeuren met de energie 

transitie 

 We zijn al jaren door de instanties, met een kluitje 

het riet ingestuurd. Maar ik blijf positief. 

 We zitten al jaren in deze situatie. Als je ook nog 

negatief gaat denken kom je nog verder in de put te 

zitten. 

 welke beslissing er ook wordt genomen, maakt niet 

uit. Bij de een wordt de werk gelegenheid sterk 

minder en de andere geeft veel sociale problemen 

 wij hebben zelf geen ervaring met 

aardbevingsschade. We hebben destijds (1990)voor 

houtskeletbouw gekozen en achteraf is dat een 

goede keus geweest 

 wij kannen er tocht niest mee. 

 Wij weten op dit moment niet wat ons nog staat te 

wachten en daar komt bij dat een aantal zaken nog 

in behandeling zijn en hoe die worden afgehandeld is 

de vraag! 

 Wij zijn goed geholpen en 3 wk uithuis geweest.rijden 

we door de provincie zie je zoveel in de steigers 

staan en hoor je zulke schrijnende berichten en het 

duurt en duurt. Al die mensen is alles ontnomen 

geestelijk kapot en geen toekomst meer en zeker 

geen vertrouwen. 

 X 

 zaken worden aangepakt maar te traag en te 

bureaucratisch 

 Zal geen verbetering geven 

 Zal uiteindelijk wel eens een keer opgelost worden. 

Zonder de gaswinningsproblematiek zou ik positief 

naar de toekomst van het gebied kijken. 

 Ze bedenken steeds weer nieuwe regelingen terwijl 

de zaken nog steeds niet afgewikkeld zijn.Er is een 

hele dure organisatie opgezet met heel veel externe 

experts,terwijl de schade afwikkeling hierdoor 

ellenlang duurt .Ik heb zelf schade gemeld , volgens 

expert lag het aan allerlei andere oorzaken ,maar 

niet aan de aardbevingen.Ik ben daarna af gehaakt 

en de schade zoveel mogelijk hersteld,ik wil er niet 

wakker van liggen 

 Ze doen hun best 

 Zie boven 
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 Zie het niet meer zo negatief, maar positief is het ook 

nog niet. 

 Zoals aangegeven door jullie dat er al min 6 jr op rij 

deze enquête wordt gehouden en de geboekte 

resultaten tot nu toe kom ik tot deze neutrale keuze, 

er is wel het eea " bereikt" in de afgelopen tijd maar 

worden er nog steeds veel teveel "buitenstaanders" 

(oa ingenieursburos) ingehuurd en steeds weer nw 

commissies samengesteld met ook steeds weer ??? , 

die reeds vele malen eerder aan de orde zijn 

geweest. 

 Zoals het nu gaat, gaat het de goede kant op naar 

mijn idee daar staat tegen over dat door het stoppen 

van de gaswinning een hoop mensen zonder baan 

komen te zitten 

 Zolang er geen goeie compensatie en versteviging 

wordt doorgevoerd. Kan het alle kanten nog op. 

 Zorgelijk dat de aanpak voor schadebehandeling nog 

steeds moeizaam verloopt, en daar nu weer het 

versterkingsproces achteraan komt. Nu is aan de 

orde dat veel huizen niet versterkt hoeven te worden, 

terwijl dat eerst wel noodzakelijk was. Erg 

verwarrend, en het geeft een onveilig gevoel. Je huis 

is je “Home”, je veilige plek, maar is dat dan wel zo, 

of is het het kostenplaatje? Bijkomend voordeel is 

dat, nu veel werk wegvalt In de gaswinning, er 

gezocht wordt naar alternatieve manieren van 

energievoorzieningen, waar we weer verder mee 

kunnen in de toekomst, meer klimaatneutraal. 

 

 

6.4 Kunt u aangeven waarom u negatief kijkt naar de toekomst van het gebied, als u denkt aan de aanpak van 

de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen? 

 
 `vertrouwen komt te voet en gaat te paard`, er is te 

veel van te voren gebeurd, die vertrouwen heeft 

geschaad. Om vertrouwen weer terug te krijgen in het 

'systeem', zal lang duren. 

 1 het duurt veelste lang dat alle gevallen in kaart zijn 

en worden gebracht 2 het onderzoek neemt te veel 

tijd in beslag 3 de regering en alle betrokken partijen 

doen er te weinig aan om tot een goede oplossing en 

vergoeding te komen 4 dit blijkt maar weer uit het 

feit dat het al het 6 jaar achter een is dat dit wordt 

gevraagd 

 Aangezien we in een gaswinningsgebied wonen zal 

een eventuele verkoop over een jaar of 10 een 

probleem worden. We verwachten dat door de 

aardbevingen die hebben en nu nog steeds plaats 

vinden de waarde van de woning niet ten goede 

komt. In heel Nederland en tevens in stad Groningen 

stijgen de prijzen explosief, echter blijft het in het 

"Noordoosten" achter. De minister van economische 

zaken dhr. E. Wiebes is volkomen onbetrouwbaar in 

de uitvoering van een compensatie voor de 

gedupeerden. 

 Aanpak aardbevingschade stagneert doordat 

personeel bij NCG slecht wordt geschoold en mede 

daardoor veel frustratie en personeelsverloop en 

vertaging. Ook is de samenwerking tussen NCG en 

afdeling versterking met Binnenlandse zaken 

gebrekkig. Zelf liep het vroeger met NAM / CVW 

beter. Wij als groep Eigen Iniatief en Heft in Eigen 

Hand ( 280 woningen) hebben met hulp van 

kamerleden en een zwartboek, afgedwongen we nu 

communiceren sinds kort met NCG. Onze 

bouwbegeleider is b.v. ontslagen omdat hij te veel 

voor de bewoners opkwam, weer een vertraging. Bij 

nieuwbouw is een groot struikelblok het Budget, 

meestal moet je zelf boven de E 50.000 bijbetalen of 

voor een kleiner huis kiezen. Dit hoor je pas als de 

weg naar versterken is afgesneden. De meesten zijn 

4 tot 6 jaar bezig en velen met een drukke baan 

houden dit niet vol. Wij zijn de groep die het nu 

"bejubelde een op een systeem" met bouwbegeleider 

en aannemer toepassen, maar ook dit proces is erg 

stroperig. Men heeft hier ook niets van geleerd, 

ondanks dat het uitgangspunt goed was. 

 Aanpak blijft geld probleem 5 jaar geleden zei ik al 

dat 1 tot 1,5 zoniet 2 miljard nodig was dmv 

gaskraan sneller dicht te draaien hoopt men politiek 

gewin te krijgen EN geld te besparen om te beweren 

dat de trillingen minder zullen worden. Helaas de 

trillingen zullen nog wel en tijdje door blijven gaan. 

Immers de verzakkingen in de bodem is nog maar 

net (geologisch gezien) begonnen. 

 Aanpak duurt veel te lang, Aanpak van versterking 

wordt steeds minimaler en veel huizen komen 

helemaal niet meer in aanmerking, tegen de beloftes 

in. De bevingen zullen niet zomaar ophouden, hoe 

klein ze ook zijn: ze brengen schade aan bij de reeds 

aangetaste huizen. Er blijft straks een geschonden 

gebied achter waar de daders hun handen van 

aftrekken. 

 Aanpak gaat langzaam .er worden in hoog tempo 

allerlei organisaties opgetuigd. NCG kan groeien naar 

450 Fte a 70.000 tot 90.000 euro per fte per jaar . 

Het zijn overheids organisaties die roomser dan de 

paus moeten zijn als het gaat om rechtmatigheid. 

Dus ruimhartig kan niet. 

 aanpak is slecht, langzaam en eenzijdig (beetje 

versterken van huizen). regering zou meer invloed 

moeten uitoefenen op NAM om de rechtszaak die 

tegen hen wordt gevoerd door de stichting WAG niet 

te traineren. Hierdoor blijft hulp en financiële 

compensatie te lang achterwege voor alle 

deelnemers met als gevolg dat mensen ongelukkig 

zijn in hun huis waar ze nog niets mee kunnen doen 

(niet verbouwen, niet verkopen etc) 

 aanpak lijkt zich te richten op prestige-projecten, 

waardoor de schades en alle ellende die daarmee 

gepaard gaat ondersneeuwt. 

 Aanpak van de problemen duurt veel te lang. Als ze 

al wat doen . Het is alleen maar voor zich 

uitschuiven. Als je de verhalen hoort hoelang 

sommigen moeten wachten , heb ik er niet veel 

vertrouwen in. 

 Aanpak verloopt traag en stroperig. Tegelijkertijd 

worden er t.b.v. de energietransitie enorme 

zonneparken en windmolens geplaatst, weer 

aantasting en verrommeling van het al getroffen 

gebied 

 Aardbevingen zal niet direct ophouden. 

Waardevermindering huizen zal nog heel lang blijven 

 Aardbevingsprobleem niet opgelost en overal komen 

windmolens en zonneparken. 

 Achter geschoven kindje. Krim gemeenten. 

 Adhoc beleid, geen continuiteit in de aanpak. 
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 Afgelopen jaren is er al veel beloofd, maar er is 

(relatief) weinig gedaan. Wel veel geld uitgegeven 

aan rechtszaken, kantoren e.d. 

 Afschuiven van verantwoordelijkheden en het 

noorden zien als wingewest Zie het verleden, alleen 

als de randstad er beter van wordt kan er wat 

veranderen, verder moet het noorden het doen met 

een doekje voor het bloeden 

 Afspraken worden niet nagekomen door de overheid. 

 Alle acties lopen vertraging op. Ik verwacht niet dat 

dat in de toekomst beter zal zijn. 

 Alle beloftes zijn niet of met grote vertraging 

uitgevoerd 

 Alle maatregelen vanuit de overheid gaan niet van 

harte maar na lang aandringen en onder grote druk. 

Als ze er (deels) onderuit kunnen komen dan gebeurt 

het ook. 

 Alle processen die in gang gezet worden zijn zeer 

tijdrovend. Van melding schade tot compensatie, Ook 

zijn er veel mensen die tussen wal en schip vallen bij 

compensatieregelingen 

 Alle tot nu toe genomen maatregelen zijn 

lapmiddelen, middelen om de problemen optelossen 

zijn allemaal van korte duur, daar men denkt dat bij 

het einde van de gaswinning de problemen 

ophouden. 

 Alle vertrouwen in de aanpak verloren. 

Rechtsongelijkheid: mensen van wie het huis al 

verstevigd is en mensen met vergelijkbare huizen 

waarmee waarschijnlijk niets meer mee gebeurt. 

 alle, tot nu toe, gedane beloften zijn nagenoeg geen 

van allen nagekomen. Hierdoor zijn zeer veel 

inwoners overspannnen. Daarnaast komt, m.i. nog 

een probleem. Al die jaren is er voor ik weet niet 

hoeveel miljard kubieke meters gas uit de grond 

gehaald. Al die ontstane ruimte zal langzaam 

aangevuld worden door schuiven van de grond. Dus, 

is mijn amateur idee dat er nog veel meer bevingen 

komen. Kijk maar naar Limburg. 

 Alleen grote partijen gemeentes scholen en woning 

corporaties krijgen schades gerepareerd of vergoed. 

Particulieren krijgen onfatsoenlijk weinig vergoed. 

Worden grof en onfatsoenlijk behandeld. 

 alleen maar praten, regeltjes bedenken, van de ene 

organisatie naar de andere, ontzettend veel 

overheadkosten, getroffen mensen krijgen een fooi!!! 

 Alleen maar uitvluchten en traineren 

 alleen maar woorden geen daden, beloftes maken 

schuld 

 allerlei toezeggingen die worden gedaan komen niet 

of zeer moeizaam van de grond er blijft een woud 

aan organisaties zich mee bezig houden wat er niet 

transparanter door wordt 

 Alles draait om geld en macht en niet om de natuur, 

de dieren en de mensen. 

 Alles duurt heel lang, zoals verkeerde 

schaderapporten die moeten en zijn herzien. 

Beroepszaak m.b.t. de versterkingsoperatie die zaak 

loopt inmiddels eer als 3 jaar en nog geen uitspraak. 

 Alles duurt nu nog net zo lang als een paar jaar terug. 

na schademelding duurt het bijna een jaar voor ze op 

komen nemen. 

 alles duurt te lang , veel beloftes, maar daarna een 

grote stilte. 

 alles duurt te lang. er vinden meer onderzoeken 

plaatst dan dat de inwoners daadwerkelijk worden 

geholpen. Al deze onderzoeken kost geld dat niet 

naar de gedupeerden gaat. overheid roept 'het moet 

sneller'-> er gebeurt echter weinog 

 Alles duurt veel te lang 

 alles duurt veel te lang 

 Alles duurt veel te lang en er is een veel te grote 

bureaucratie opgetuigd. Ze hebben nu al de vierde 

organisatie ingericht. Dan moet er weer van alles 

overgedragen worden en opnieuw bekeken. Iedereen 

moet er dan weer wat van vinden. Bovendien 

veranderen de uitganspunten ook telkens. Daar kun 

je niet op bouwen. De overheid toont zich weer eens 

onbetrouwbaar. Als je toezeggingen doet, kom ze dan 

na. 

 Alles duurt veel te lang en het geld wat er aan wordt 

besteed komt niet ten goede van de 

verstevigingsmaatregelen. 

 Alles duurt veel te lang, besluiteloosheid en 

bureaucratisch geharrewar. Veel 

organisatiewijzigingen die tot niets leiden, veel te 

veel overhead en daardoor kosten (vijf! bezoeken om 

mijn schoorsteen eraf te halen) maar antwoorden 

waar het echt om gaat (wat gebeurt er met mijn huis) 

worden niet gegeven ondanks beloftes. Wel 

nietszeggende algemene folders sturen waar ik niet 

op zit te wachten. 

 Alles gaast veel te langzaam, te ingewikkeld en over 

veel te veel schijven. Men wordt te veel van het 

kastje naar de muur gestuurd. 

 Alles gaat op de lange baan, echte oplossingen zijn 

er niet en de politiek doet aan afschuiven van 

schuldvragen en constructief denken 

 Alles gericht op krimp. Ga omdenken en ga beleid 

maken hoe je komt aan groei. Verlicht de randstad 

en spreid over het land. 

 Alles heeft tijden stilgelegen en men stop al het geld 

in organisaties die later weer worden ontmanteld. 

Zou dit in de toekomst beter GAAN?????? 

 alles word maar uitgesteld, geen verstevigen van 

huizen 

 Als de gaskraan dicht is, zal Den Haag geen 

belangstelling meer voor Groningen hebben. De 

randstad is altijd al een groter middelpunt geweest. 

Rijk geworden van het Groninger gas 

 Als de gaswinning stopt, stopt de geldstroom en 

verwacht ik dat wij groningers met de zooi blijven 

zitten 

 Als het nodig is gaan ze toch weer gas winnen. Dit 

kan weer zorgen voor meer en zwaardere bevingen 

 Als ik kijk naar m'n eigen schadeafhandeling van ons 

huis en de voortgang het versterkingsprogramma van 

ons huis ben ik negatief gestemd. In mijn directe 

omgeving zie ik mensen die ten einde raad zijn. 

 Als ik naar onze persoonlijke situatie kijk, ben ik 

negatief omdat we 3 jaar geleden al een volledige 

inspectie van ons huis hebben gehad en inmiddels in 

een versterkingstraject zitten. Het enige officiële is 

een brief vd gemeente in mei dit jaar, dat we in de 

plan van aanpak 2020 zitten. (was eerder 2019). Het 

versterkingsplan op basis ve rapport van 19-1-2019, 

ligt bij een ingenieursbureau, maar tot op heden is 

nog nergens overleg met ons, als eigenaren, 

geweest. Er wordt pas in de eindfase met ons 

overlegd, dat betekent dat als wij niet akkoord gaan, 

alles weer opnieuw moet worden bekeken en dan 

zijn we zo weer een jaar verder. 

 Als ik zie dat wij in onze aardbevingsbestendige van 

2016 nu al weer voor duizenden euro's schade heb. 

Dan hebben we hier nog jaren mee te maken. Kijk je 
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dan naar de waarde verminderingsregeling, dan geld 

dat dus niet voor huizen die nadien gekocht zijn. Niet 

echt een nette manier van handelen. 

 Als ik zie wat er in korte tijd door de regering aan 

coronaschade is uitgegeven en hoe weinig nog maar 

aan de aardbevingsproblematiek, terwijl daar 

miljarden aan zijn verdiend, dan kan ik daar alleen 

maar ZEER NEGATIEF naar kijken. 

 Als je kijkt naar de vorderingen en het tijdsbestek 

waarin deze zijn doorgevoerd, heb ik er geen 

vertrouwen in. Ze vinden in Den Haag altijd wel weer 

een excuus om het uittestellen, kijk alleen maar naar 

de toeslagen affaire. Nee, de overheid doet waar het 

zelf het beste mee gebaat is en dat gaat over de 

ruggen en portemonnees van anderen. 

 als je schade had is die wel gerepareerd maar meer 

kosmetisch dan constructief. we blijven zitten met 

een uitgestuct huis. die niet meer versterkt wordt. als 

je toevallig geluk had als particulier eigenaar heb je 

een versterkingsadvies gekregen en vang je nog 

30.000 maar dit staat los van schade of toestand 

eigen woning en was xsterk afhankelijk van welk 

dorp als eerste aangepakt werd en van HRA 

uitkomst. val je daar toevallig buiten dan vang je 

niks. vooral ruitjeswoningen hebben gelukt en zijn 

vaak aangepakt. part. en vrijstaande huizen was niet 

grootste risico dus waren nog niet aan de beurt. 

 als we kijken naar de afhandeling van de schade als 

gevolg van bevingsschade en de compensatie van 

het leed dat de Groningers hebben moeten leiden, 

dan duurt het veel te lang en is het systeem erg 

ondoorzichtig. Heel erg onmenselijk hoe het rijk 

hiermee omgaat. Te triest voor woorden. 

 beleid den haag niet te volgen 

 bestuurlijke chaos veel commissies, bemiddelaars, 

adviesbureautjes. Het lijkt alsof er chaos wordt 

gecreëerd zodat een deel van de partijen er beter 

van kan worden. 

 bevingen blijven komen en herstel duurt decennia, 

dus altijd in onzekerheid, altijd wonen in een 

opgebroken dorp 

 bevingen kunnen nog jaren blijven IMG neemt 

vreemde beslissingen versterkingsoperatie begint 

een lachertje te worden erfgoed gaat teloor veel 

herstel is lapwerk en zo voort 

 bewoners met concrete problemen worden niet echt 

serieus genomen 

 Bij de besprekingen van de tegemoetkoming 1,5 

miljard voor Groningen zijn belangrijke 

maatschappelijke organisaties als Gasberaad en 

Groninger Gasbeweging buiten spel gezet. Juist bij 

die organisaties zit veel kennis over het gasdossier 

maar ook visie over oplossingsrichtingen. 

 Bureaucratie, traineren, nietsdoen 

 De aanpak is al jaren rommelig en gebaseerd op 

willekeur. Huiseigenaren zijn een verdienmodel, voor 

onderzoeksbureaus en aanverwanten. Miljoenen 

overhead en als schadehouder moet je het herstel 

van he huis bevechten. 

 De aanpak van de problemen is vaak ronduit 

verschrikkelijk. Jarenlange toestanden, traineren etc. 

Terwijl er zo lang geprofiteerd is van het gas. 

 De aanpak van het herstel van de schade door 

bevingen is nog steeds ver onder de maat. Dat heeft 

een negatieve invloed op het leven hier in dit gebied. 

Ik zie ook niet dat daar spoedig verandering in komt. 

 De aardbeving problematiek had allang geregeld 

moeten zijn. 

 De aardbevingen gaan maar door en bewoners zijn 

ernstig gedupeerd, niemand neemt de 

verantwoordelijkheid! 

 De aardbevingsmogelijkheden blijven nog een 

decennium of langer mogelijk. En de reacties daarop 

van de rest van Nederland zijn lauw men onderkent 

de gevoelens niet. En het economisch belang van de 

overheid is voorbij. De buit is binnen en allerlei lasten 

achteraf, nou nee, we (overheid) fixeren meer op 

economie in de randstad en Brabant daar valt verder 

te verdienen..... 

 De aardbevingsproblematiek door gaswinning is al 

een zeer lang bekend probleem. Sinds de beving bij 

Huizinge is de overheid opgeschud. Echter, dit loopt 

al 6 jaar en er is nog maar mondjesmaat hersteld. 

Veel procedures en ambtelijke vehikels opgetuigd 

maar concreet weinig voortgang 

 De afhandelingen duren veel te lang. 

 De beloofde compensatie is voor de gehele straat 

afgewezen... uitleg krijg je niet. 

 De bestaande schade is en wordt duidelijk niet op de 

juiste manier op en aangepakt. 

 De bevingen zullen nog jarenlang doorgaan en de 

schadeclaims ook 

 De burger wordt in de steek gelaten. De schade is 

groot, in meerdere opzichten. 

 De economie had zich beter ontwikkeld zonder de 

aardbevingsproblematiek. 

 de eigenaren van woningen waaraan schade is 

ontstaan worden niet op een acceptabele behandeld. 

schade en versterking betreft hetzelfde huis, maar 

de juridische afhandeling ligt op twee fronten. het 

proces wordt door overheid niet fair gespeeld. 

vetragen, belazeren, vals voorlichten, etc etc. 

eigenaren blijven met soms hoge schadekosten 

achter en dat vindt de (rijks)overheid prima! dat is 

geen pré voor een goede ontwikkeling voor het 

gebied 

 De gaskraan gaat "dicht" en ik ben in de overtuiging 

dat het een kwestie wordt, en nu ook al is , van 

pappen en nat houden. Met andere woorden wij 

worden aan het lijntje gehouden en als dan straks de 

kraan dicht is wordt er door de instanties geroepen : 

De gaskraan is ja dicht wat lopen jullie nu te zeuren ? 

En dat (K)Wiebes daar op de TV is met het sluiten 

van 1 gasputje dat zegt natuurlijk helemaal niets. 

Want nog geen 500 meter verder is de volgende gas 

put waar het gas van de "gesloten put" wel omhoog 

wordt gehaald, De Groningers worden besodemieterd 

tot en met!!! 

 de gaswinning is aangepakt, maar weinig vertrouwen 

in de afwikkeling schades. Ik zie om mij heen soms 

gaat het goed, en soms helemaal verkeerd. 

 De gaswinning stopt wel maar betekent dit ook dat 

de bevingen stoppen. Momenteel ook minder 

gaswinning maar wel even veel bevingen. 

 de gaswinningsproblemen worden slechts langzaam 

opgelost. Het gebied wordt nu volgezet met 

windmolens. 

 De gedupeerden worden niet gehoord. Alles vanuit 

de lijn van de vergoeding werken ontmoedigend, 

vertragend. Na 6 a 7 jaar strijden word je moe.In ons 

geval tijdens de verhuizing moesten wij een 

vastelling overeenkomst tekenen waarin je akkoord 

gaat met volledige kwijtig. Dus geen recht meer op 

waarde vermindering.€12.000 euro. We zijn toen 

akkoord gegaan omdat je wilt dat ze beginnen met 

het versterken van je huis,je bent moe en emotioneel 
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uitgezogen dus ga je er maar mee akkoord. Maar 

rechtvaardig voelt het niet. Toch ben ik dankbaar en 

blij dat we de deur hebben kunnen sluiten en ons 

eigen leven weer hebben kunnen oppakken. Ik heb 

toen de tijd blogs geschreven vor jullie vereniging 

eigen huis tijdschrift. daarin kunt u misschien wel in 

terug lezen. Hartelijke groet Hanneke Hoeksema-

schaap 

 De gemaakte afspraken Komen ze niet na 

 De gemaakte beloftes worden niet waar gemaakt. Er 

is constant wisseling van een nieuw 'loket' voor 

schadeafhandeling en die komen er ook niet uit. En 

ga zo maar door. 

 De gevolgen van de bodemdaling zullen op veel 

terreinen zeer schadelijk zijn. En dat zal steeds weer 

worden onderschat. 

 De grote aardbeving was in 2012. Nu 8 jaar later 

weten wij nog steeds niet of ons huis veilig is. 

 De img afkoopsom is discutabel. Je krijgt eenmalig 

een correctie op woningwaardedaling. Toekomstige 

schades worden wel hersteld, maar je kunt door 

eventuele toekomstige bevingen geen aanspraak 

meer maken op verdere waardedaling..... 

 De infrastructuur wordt niet goed aangepakt. Het 

geld gaar vnl naar het onderzoekbureau. Teveel 

instanties profiteren, niet de mensen of gebied. 

 De langslepende procedures en claims geven de 

burger weinig moed 

 De materiële schade is/ komt nog steeds, maar 

wordt steeds minder toegekend. De immateriële 

schade is nauwelijks weer weg te werken (kapotte 

levens/ levens on hold). 

 De NAM, Shell en overheid lopen weg voor hun 

verantwoordelijkheid!! Miljarden verdiend en dat over 

de rug van inwoners Groningen en Drenthe. Als er 

ook maar één huis verzakt in A’dam (lees: Noord-

zuidlijn) staat heel Nederland op de achterste poten. 

Psychische nood is hoog. Vergoeding laat en laag. 

Schandelijk is de handelswijze van de overheden!! 

 de Nederlandse overheid handelt de problematiek 

rond de gaswinning onrechtmatig en onzorgvuldig af. 

Dit betekent dat de Groninger bevolking steeds 

verder verdeeld zal worden in een groep die er nog 

enigszins redelijk uit komt en een groep die steeds 

meer zal merken dat ze in de afhandeling zwaar zijn 

benadeeld en dat zullen merken in restschulden bij 

verkoop, toenemend verval van de woning. 

 de oorzaak bodemdaling blijft nog jaren 

 De organisatiechaos. Er wordt niet doorgepakt. 

 De overheid geeft er nog steeds geen echte blijk van 

schade te herstellen. Via CVW optisch herstel 

middels aannemer die opgelegd werd. Onder TCMG 

na zeer veel vertraging wat geld ontvangen, en verder 

succes ermee. Aannemers die gebruikt waren door 

TCMG als prijsreferentie wilden niet aanbieden of 

niet vrijblijvend. Na jaar maar via eigen aannemer 

geregeld, zonder offerte vergelijk. Weer weken in de 

rommel. Gasproductie nu omlaag, maar elke schok 

kan toch weer schade veroorzaken en ook eerdere 

scheuren trekken weer open. Bedragen die nu 

genoemd worden komen ten gunste aan het 

algemeen belang. Niet aan de individuele burger als 

huurder en/of koper. Kerstwens: dat dat ooit nog 

mag gebeuren. Echte hulp voor echte mensen, die 

hier hun leven hebben. 

 De overheid heeft ons, de bewoners, te lang in het 

ongewisse gelaten cq met kluiten het riet ingestuurd 

en beloftes niet nagekomen. Nu lijkt er met de 

waardedalingregeling schot in te komen. 

 De overheid i tot nu toe niet in staat gebleken om de 

aardbevingsproblematiek efficiënt aan te pakken. De 

oorzaak is volgens mij dat de overheid probeert 

oplossingen vanuit den Haag aan te sturen, terwijl al 

jaren blijkt dat dit niet werkt in de praktijk. Het gevolg 

hiervan is dat de aanpak steeds weer opnieuw 

verzand door het grote verschil tussen theorie en 

praktijk. De mensen leven al jaren in onzekerheid en 

hebben nog geen steeds geen perspectief op een 

duidelijke aanpak. Dit leidt o.a. tot stress en 

gezondheidsproblemen bij bewoners van dit gebied. 

 De overheid is niet te vertrouwen. 

 de overheid trekt zich nu in versneld tempo terug. De 

versterking is nauwelijks op gang gekomen en wordt 

nu al afgebouwd. Versterking beperkt zich tot near 

collapse. Vele huizen blijven met structurele zwaktes 

zitten en zijn kwetsbaar voor schade voor de vele 

bevingen die nog zullen volgen, ook na dichtdraaien 

van de gaskraan. Teveel mensen leven nog in 

onzekerheid over wat er met hun huis wel of niet 

gaat gebeuren. Het tempo is veel te laag, de 

informatievoorziening slecht en de kaders wisselen 

telkens weer. Schadeherstel werd door de TCMG 

goed opgepakt, maar inmiddels komen er steeds 

meer berichten dat schades niet of ten dele erkend 

worden. Het bewijsvermoeden staat onder druk. Dat 

komt vanwege de strikt juridische werkwijze van het 

IMG dat zich baseert op deskundigenrapporten 

opgesteld door deskundigen die destijds ook voor 

NAM en CVW werkten en nog steeds redeneren 

vanuit de trant dat vast moet staan dat 

bodembeweging de oorzaak is. 

 De politiek en Nam heeft ons zo getraineerd dat we 

het beu zijn en zeer negatief worden op alles wat uit 

Den Haag komt. De rego zal hetz elf moeten doen, 

maar het vertrouwen en optimisme wordt een zaak 

van zeer lange adem 

 De problematiek is een aanslag op de leefbaarheid 

van hetgebied en de voorgestelde maatregelen zijn 

'too little, too late', chaotisch en weinig 

vertrouwenwekkend. De afkoopsom - een 

voortrekkersrol bij energietransitie - dreigt te 

ontaarden in een nieuwe aanslag in de vorm van 

windturbineparken, hoogspanningsleiding en zonne-

enrgievlaktes. Opnieuw het wingewest van de rest 

van Nederland. 

 de problematiek is erg omvattend en complex, en de 

aanpak ervan te traag, te bureaucratisch en vaak 

ongeschikt om oplossingen te vinden die zijn 

toegesneden op de problemen 

 De problematiek sleept zich voort. Alles is stroperig. 

Kleinere schade wordt redelijk snel geregeld. Het is 

zuinigheid en onwil alom. 

 De problematiek stopt niet na het dichtdraaien van 

de gaskraan en zolang de overheid geen oplossingen 

biedt aan het gebied zal de problematiek voor de 

inwoners blijven 

 De problemen van nu zijn nog lang niet opgelost en 

er zullen steeds problemen bijkomen de komende 

jaren. 

 De problemen worden grotendeels niet opgelost 

maar verdoezelt. 

 De problemen worden mondjes maat opgelost. Naar 

o zo veel wordt steeds opgeschoven. Ik denk dat het 

in de toekomst niet veranderd en het zo lang wordt 

getraineerd dat het in de doofpot verdwijnt met alle 
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persoonlijke ellende en drama met gevolg. Minister 

Wiebus gaat echt niets doen en al het geld wat er 

was gaat op aan commissie dit en werkgroep dat 

maar niet naar de mensen van wie de huizen kapot 

gegaan zijn. 

 De problemen worden niet goed aangepakt. Veel 

onduidelijkheid en je wordt vaak van het kastje naar 

de muur gestuurd. Ook de compensatie is triest. 

 De problemen zijn en worden amper aangepakt. Er 

zitten veel mensen in allerlei problemen. Mensen zijn 

murw. De dreiging van een zware beving is niet weg. 

De schadeafhandeling door IMG is een farce. Huizen 

zijn afgetakeld. 

 De problemen zijn heel groot. Woningen zijn 

onverkoopbaar. De huidige maatregelen, zoals 

nieuwbouw zijn niet omvangrijk genoeg of de 

procedure is te stroperig 

 De problemen zijn nog lang niet opgelost en zullen in 

de nabije toekomst minder in beeld zijn. Alles is toch 

opgelost? 

 De randstadoverheid doet het maximale om 

genoegdoening voor de Groningers van de geleden 

schade te minimaliseren. 

 De regels en de uitvoerende instanties veranderen 

steeds Ik heb het idee dat ze het zo op de lange baan 

schuiven en dat de versterking daardoor niet van de 

grond komt 

 De regels wijzigen bijna per maand. Er is geen 

voortgang bij schademeldingen 

 De Rijksoverheid met andere verantwoordelijken 

weten onderzoek na onderzoek te laten plaats 

vinden, die weer in diepe laden verdwijnen. Andere 

mannetjes op in andere instellingen/instanties die 

weer een beoordeling of hamerslag moeten geven op 

schadevergoeding, mogelijkheid vergoeding schade, 

onderzoek naar mogelijke schade en wat is 

aardbeving/aardverschuivingsbevingen of is gewoon-

slecht-onderhoud onroerend goed. Rapporten niet 

beoordelen, te laat beoordelen, niet kunnen 

beoordelen door niet aanwezig personeel, kwijt raken 

van personeel, te beoordelen rapporten etc Gewoon 

rekken-en-erbij-blijven. Noord Nederland ligt een 

heeeeeeeel eind van de Randstad. 

 De schade die is ontstaan is niet te herstellen. De 

overheid pompt ons geld in het gebied en van de 

Nam hoor je niet meer. De huizen hebben veel meer 

schade dan ze erkennen. Ik voel me ook door 

vereniging in de steek gelaten 

 De schadeafwikkeling duurt te lang en er wordt 

teveel onderscheid gemaakt. Er worden teveel fouten 

gemaakt bij de afwikkeling. Regelingen zijn vaak te 

gecompliceerd, zodat de gedupeerde burger hiervan 

lang niet altijd alles snapt en weet welke weg te 

bewandelen. Ook nadat er geen gas meer wordt 

gewonnen zal er nog steeds problematiek zijn i.v.m. 

eerdere gaswinning en bodemdaling. 

 De scheuren in de gebouwen worden vergoed c.q. 

aangepakt. Dit is echter een schijntje van de totale 

schade. b.v. als er boven in de gevel scheuren zitten 

dat betekent dat de fundering ook is 

aangetast.Helaas wordt dit niet vergoed omdat men 

het niet kan zien. Op termijn zal er nog meer schade 

ontstaan aan de gerepareerde gebouwen omdat de 

funderingen niet zijn aangepakt. 

 De slechte naam van het noorden blijft. Het duurt 

allemaal veel te lang voordat er werkelijk een 

verbetering is. 

 De traagheid van de aanpak van de schade die is 

ontstaan door aardbevingen. 

 De traagheid waarmee de problematiek wordt 

aangepakt maakt de mensen kapot. Vervolgens 

wordt het gebied vol gezet met lelijke windmolens 

 De velden worden leeggetrokken. Er ontstaan 'gaten' 

in de bodem en zoals wij inmiddels weten is dat 

vragen om problemen. Daar gaan we nog langere tijd 

de prijs voor betalen. De grond laat zich niet 

temmen. 

 De versterking duurt te lang en is m.i. willekeurig 

 De versterkingsoperatie schiet niet op, we hebben 

een minister van economische zaken die, net zoals 

zijn voorgangers, zaken bagatelliseert, en nu de 

winsten dalen door verminderde gaswinning 

verwacht ik dat instanties zoals de NAM de handen 

ervan af zullen trekken. De bodem is echter 

langdurig beschadigd, met alle verzakkingen en 

schade tot gevolg. 

 De versterkingsoperatie verloopt ondoorzichtig en 

chaotisch met als gevolg dat er tweespalt ontstaat 

binnen wijken en dorpsgemeenschappen. De 

regeling waardedalingscompensatie is ontoereikend 

en te arbitrair. De veiligheid is op geen enkele manier 

gewaarborgd. 

 de verzakkingen en aardbevingen zullen nog jaren 

door blijven gaan 

 De waardedaling van de huizen in het gebied in de 

toekomst is nog niet bekend. Verder zijn van 

bepaalde schades (bijvoorbeeld als gevolg van 

zetting en schades aan fundering) te discutabel om 

voor compensatie in aanmerking te komen. Maar bij 

verkoop moeten ze wel worden gemeld of het wordt 

later als verborgen gebrek aangemerkt. 

 de wijk waar ik in woon moet ook worden gesloopt en 

gezien de enorme bureaucreatie rond het versterken 

van woningen en ook de grote verschillen in aanpak 

geven mij reden tot zorg 

 De zakkenvullers hebben hier al voor miljoenen 

wegehaald dat niet weer terug komt. 

 Denk aan de infrastructuur m’n verbindingen met 

Schiphol, Duitsland, Scandinavië 

 Denk dat de bodem nog wat kan gaan 

inklinken/bewegen de komende jaren. 

 denk dat het allemaal nog heel lang gaat duren en 

dat de compensatie niet afdoende wordt 

 Dit speelt al zo lang, en zo lang is dit het onderwerp 

van gesprek en gesprek van aanpak. De aanpak zelf 

laat op zich wachten, in de praktijk gebeurt er veel te 

weinig. Lijkt erop dat de overheid wacht op spontane 

oplossing,om de bewoners te sussen krijgt men een 

financiele poedelprijs voor de ellende. Triest. 

 Door dan de ene keer deze commissie en dan weer 

de andere. Hierdoor kan de overheid het weer jaren 

uitstellen. 

 Door de aanpak vanuit de politiek zijn er diepe 

scheuren ontstaan bij de huidige en toekomstige 

generatie bewoners. Met scheuren bedoel ik 

scheuren in vertrouwen,in de samenleving op wijk-/ 

buurt-/ dorps-/stads en regionaal niveau, in 

persoonlijk welbevinden enz.Ondanks de huidige en 

recente toezeggingen zullen deze scheuren de eerste 

tijd blijven en later overgaan in littekens. O dit 

negatieve beeld ooit zal verdwijnen weet ik niet. 

 Door de ervaring over de jaren heen tot nu toe. 

Langslepende zaken. Traineren traineren en nog 

eens traineren. 

 Door de houding van de overheid 
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 Doordat de aardbevingen doorgaan ook als ze met 

de gaswinning stoppen. De bodengesteldheid is 

aangetast. 

 Doordat de beleidsmakers keer op keer de zaak weer 

weten te traineren en opnieuw te bekijken 

 Doordat we horen dat de één sneller wordt geholpen 

dan de ander, wat zorgt voor scheve gezichten. 

 Duurt allemaal veel te lang. Afapraken worden niet 

nagekomen en steeds gewijzigd. Commissie na 

commissie en onderzoek zus en dan weer zo. Oftewel 

geen geldnvoor de mensen die het echt nodig 

hebben. Een wassen neus. 

 duurt te lang voor echte oplossingen politiek staat 

zeer ver van ons af 

 Duurt te lang, geen voortgang. 

 duurt veel te lang dat schade aan huizen wordt 

opgelost en heel veel schade wordt niet onderkend. 

 Een deel van de mensen zitten nog in grote 

onzekerheid. Ik geloof er niet in dat dit spoedig 

opgelost is. Ook is nog onzeker of er geen (zware) 

bevingen meer volgen. De afhandeling van nieuwe 

schades verloopt ook niet vlot. 

 Eenvoudigweg door de immorele handelwijze van de 

overheid van de afgelopen jaren te extrapoleren (die 

zal niet wezenlijk verbeteren) + door het uiteraard 

nog lang durende effect van onaantrekkelijkheid in 

de ogen van hén die anders wellicht een verhuizing 

nar Groningen zouden hebben overwogen. 

 eerst zien dan geloven..... 

 eindeloos traject. zeer trage besluitvorming. teveel 

schijven 

 er blijft onduidelijkheid. ook over de 

toekomstperspectieven en in hoever de genoemde 

maatregelen nog doorgevoerd gaan worden. mede 

door de diverse modellen die al gebruikt worden 

 Er blijft te veel geld aan de overhead strijkstok 

hangen ,de PvdA is daar goed in. 

 Er gaat genoeg geld naar Groningen! Maar verdwijnt 

te veel naar verkeerde zaken!! B.v Centrum Vijlig 

Wonen heeft een miljoen of meer gemaakt!! Door de 

tijdelijke Mijnbouwschade Word men de kleine 

lettertjes ook nog een keer genaaid!! Afwachten 

hoeveel deze org. Van de anderhalve Miljard aan de 

strijk gaat!! En hoop dat de Gemeentes er goed mee 

om gaan heb ik ook niet!! 

 Er gaat meer geld en tijd naar rapporten dan aan 

verbetering van woningen. En tegelijkertijd wordt de 

provincie ingericht als stopcontact voor Nederland, 

met onvoldoende coördinatie op zonneparken en 

windmolens. Bewoners staan onderaan de lijst van 

belanghebbenden en baten en lasten zijn heel 

ongelijk verdeeld. De verrommeling van het 

landschap maakt me verdrietig. 

 Er gaat veel meer geld op aan de bureaucratie 

rondom het gebeuren dan aan de schadevergoeding 

zelf. Groningen is nog steeds een wingewest voor de 

regering. Na de stopzetting van de gaswinning is het 

een gewest wat geld kost. 

 Er gebeurd te weinig 

 Er gebeurd te weinig. Mensen zijn er moe van. 

 Er gebeurt niets. Enkel mooie woorden. 

 er gebeurt niks. De dorpen verloederen, aan 

onderhoud van huurhuizen wordt niks gedaan omdat 

de verhuurders niet weten hoe, wat en wanneer... 

Alleen de mensen met een koopwoning en een flink 

doorzettingsvermogen krijgen na jaren eens een 

oplossing aangeboden. Zitten lang in de ellende en 

wachten heel lang omdat er niet voldoende "handjes" 

zijn om met de klus te starten. Huis eigenaren 

(opkopers van slechte huizen) die hun huis voor veel 

geld verhuren, vangen geld, maar doen er niks mee, 

in ieder geval worden deze krotten niet opgeknapt, zij 

wachten op een sloopregeling en vangen dus dubbel 

en lachen! 

 Er heeft nog steeds geen grootschalige versterking 

plaatsgevonden en men repareert met geld niet met 

daden. Zoutwinning, opslag, etc. vindt nog steeds 

gehoor, hetgeen vreemd is bij zo'n instabiele bodem. 

De vraag is of ze ervan geleerd hebben of ons gebied 

nog steeds zien als 2e rangschikking gebied. 

 Er is al zo veel toegezegd. De parlementaire enquête 

zal voor ons niets nieuws brengen. Het zal voor ons 

niets nieuws opleveren. 

 Er is al zoveel belooft en nog niet waar gemaakt. 

 Er is al zoveel negativiteit ontstaan, waarvan het eind 

nog niet in zicht is, dat ik maar weinig vertrouwen in 

de toekomst kan opbrengen helaas. 

 Er is geen aanpak, het is een grote farce en wederom 

worden de Groningers bedonderd. 

 Er is geen eenduidig beleid, neem 

waardecompensatie: de ene kant van Appingedam 

krijgt 10 duizenden euro's uitgekeerd en de andere 

kant kan het met een paar duizend euro doen. Dat is 

hetzelfde met de versterking 

 Er is nog te veel twee-splijt tussen de bewoners. Dit 

wordt veroorzaakt door de ongelijke behandeling van 

bewoners in dezelfde wijk 

 Er is onheilspellende radiostilte 

 Er is ooit bij een tweede inspectie gebleken dat een 

muur instabiel is en bij een aardbeving om kan 

vallen, maar er wordt niets mee gedaan, het is nog 

bij de NAM maar die weet nergens meer van. 

 Er is schade waarvan niet duidelijk is of deze door de 

gaswinning ontstaan ia 

 er is sprake van onherstelbare schade 

 Er is tot nu toe vrijwel niets gerealiseerd ondanks 

zeer veel toezeggingen 

 Er is vanuit de politiek (Rijk, provincie en gemeenten) 

niet echt flitsend geopereerd bij de aanpak. Alles in 

een erg laag tempo ten koste van de bewoners. 

Regels zijn nu zover ontwikkelt dat de bewoners toch 

voor een groot deel niet krijgen wat ze eigen 

verdienen. Voor de bv Nederland en de 

oliemaatschappij is de buit nu binnen, het gebied 

moet maar zien wat ze e van gaan maken met de 

kruimels die over zijn en de paar kruimels die vanuit 

Den Haag gedoneerd wordt. Perspectief voor het 

gebied zal door de bewoners zelf moeten komen, 

verwacht niets van Den Haag. Maar rendementen uit 

het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst. 

Misschien dat Den Haag toch een ander gezicht laat 

zien? 

 Er is veel belooft maar let op met het afbouwen van 

gas winning zal zullen de vergoedingen stoppen let 

maar op 

 Er komen steeds weer andere regels en oplossingen, 

maar het begint steeds weer van voren af aan! Er 

komt geen duidelijke oplossing voor het geheel. 

 Er komt een hoop geld naar Groningen de komende 

jaren.Maar er zal wel weer een hoop geld verloren 

gaan aan allerlei bijzaken. Tot nu toe worden er 

smakken geld over de balk gegooid. 

 Er komt een zware tot zeer zware aardbeving. En dan 

heb je een rampgebied en hoe zit het dan met 

verzekeringen? Keren in dan nog uit??? 
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 Er ligt nog meer vele miljarden aan schade in 

Groningen en immaterieel leed, dat maar niet 

doordringt in den Haag. De portemonnee moet 

ruimhartig getrokken worden, eerder kan er geen 

genoegdoening en verwerking zijn. 

 er moet nog heel veel gedaan worden voor de 

mensen hier 

 Er ontstaat verdeeldheid en scheefheid in dorpen en 

tussen de dorpen. Wie het hardst roept, krijgt meer 

voor elkaar (individueel en/of collectief). Wanneer 

dorpelingen in staat zijn zich te verenigen dan krijgen 

ze meer voor elkaar. Bijv. in het verduurzamen van 

het dorp. 

 er werd heel veel vergaderd en steeds nieuwe 

commissies worden er opgericht, tot werkelijke 

daden komt het nog steeds niet 

 Er word al vele jaren gesproken over manieren om 

het probleem aan te pakken maar als puntje bij 

paaltje komt gebeurt er weinig. Het steeds weer 

oprichten van nieuwe instanties omdat de oude 

schijnbaar niet werkten lijkt meer op een 

vertragingstactiek dan het zoeken naar een 

oplossing. Het resultaat is dat mensen die al jaren in 

onzekerheid leven nog steeds geen perspectief 

hebben. 

 Er word alleen maar gesproken en de uitvoering van 

zaken duurt maar en duurt maar 

 Er worden geen knopen doorgehakt het uitstel om 

afstel te krijgen 

 Er worden miljarden uitgetrokken voor de 

coronacrisis prima. Als bij de reparatie van de huizen 

nu eens gewoon alle tussenpartijen eruit geknikkerd 

worden dan blijft er zeer veel geld over die men aan 

de reparatie aan besteden. 

 Er worden steeds nieuwe vertragingstechnieken 

toegepast. 

 er worden steeds vertragende acties genomen door 

Staat NAM en hun opvolgers / vervangers. De 

politiek geven wel signalen af maar blijven vaak bij 

hun waan van de dag. Bovendien worden 

oorspronkelijke structuren door herindeling / 

samenvoeging / etc. steeds vervangen en vergroot 

zonder de menselijke maat in acht te nemen. De 

slachtoffers krijgen hun gelijk niet of nauwelijks maar 

hun WOZ-waarde stijgt wel en traineren van 

belasting-betaling wordt niet getolereerd. De lagere 

inkomens en middeninkomens moeten maar 

machteloos toezien. 

 Er worden steeds weer mooie plannen 

aangekondigd, zoals nu het Lelyplan, maar daar 

komt vaak weinig van terecht. 

 Er worden steeds woorden gebruikt maar men is op 

het zelfde moment al aan het denken hoe kom ik er 

mee weg. Een hoop woorden en totaal geen daden. 

Men geeft veel geld uit aan onderzoeken en vervolg 

onderzoeken en voor het gros van de bewoners is 

het, iedereen doet een plas en alles blijft zoals het 

was. 

 Er wordt heel veel toegezegd, maar de afspraken 

worden niet nageleefd. Ze laten mensen in de koude 

staan. 

 Er wordt niet doorgepakt. 

 er wordt niets aan gedaan, of veel te langzaam 

 Er wordt nog steeds gas gewonnen. En juist gestart 

met de kleinere gasvelden. In mijn dorp Warffum 

wordt de winning verhoogd ipv gestopt 

 Er wordt nog steeds met 10 verschillende maten 

gemeten en in sommige gebieden is onderzoek aan 

alle woningen gedaan en stempel licht gevaarlijk of 

gevaarlijk maar vervolgens gebeurd er weer jaren 

niks of blijken er wer dossiers weg te zijn. Een 

melding in juli van dit jaar gedaan maar moet nu nog 

bekeken worden. Het is druk. Ja dat is het al jaren. 

Men wil dat iedereen van het aardgas moet maar ook 

dat is voor de gemiddelde Nederlander met een 

normaal salaris niet te betalen. Dus nee zie het de 

komende jaren niet beter worden. 

 Er wordt nog steeds niet eerlijk en rechtvaardig mee 

omgegaan. En er blijft veel te aan de ambtenaar 

uitgegeven. 

 er wordt nog steeds veel meer gesteggeld dan 

aangepakt. de regels veranderen elke maand en als 

het niet gaat zoals ze willen, wordt er gewoon voor 

miljoenen een nieuwe instelling in het leven 

geroepen. idioter kan je het bijna niet krijger, dus 

waarom zou ik dan positief zijn? 

 Er wordt te optimistisch geredeneerd dat met het 

dichtdraaien van de gaskraan de aardbevingen 

afnemen. Vooruitlopend daarop worden de 

beoordelingen van versterking en sloop al gewijzigd. 

 Er wordt te weinig gedaan voor de inwoners van het 

gebied 

 Er wordt teveel "standaard" gekeken en kijken niet 

naar persoonlijke omstandigheden/situaties. 

 er wordt van alles beloofd en er gebeurt niks 

 Er wordt van alles beloofd en onderzocht kost veel 

geld wat eigenlijk in de verbouw en herstel van de 

huizen moet gaan zitten. Maar ja de juristen moeten 

ook eten hé. Het wordt een spelletje en op de lange 

baan geschoven dan is na jaren het probleem 

opgelost voor nam en ambtenaren. 

 Er wordt van alles beloofd maar als het op betalen 

aankomt zijn ze niet thuis. Zowel de NAM (shell) als 

de staat. Zolang wij een liberaal kabinet hebben met 

alleen oog voor de groot industriëlen zal er bij ons 

niets veranderen. Pappen en nathouden is wat er 

gebeurt. Iedere keer traineren en ondertussen 

gebeurt er niets. Iedere keer de regels weer wat 

aanpassen om steeds tijd te rekken. Net zo lang tot 

de gaswinning is gestopt. Dan KAN er natuurlijk geen 

schade meer ontstaan en gebeurt er helemaal niets 

meer. Het wingebied Groningen is straks leeg dus er 

is dan niets meer te halen en Groningen kan stikken. 

 er wordt van alles beloofd, maar er wordt niets 

gedaan, of alleen op zeer kleine schaal. 

 Er wordt veel beloofd maar als het op uitvoeren komt 

dan geven zij niet thuis 

 Er wordt veel beloofd, maar de ene krijgt veel meer 

voor elkaar als de ander. Er is veel vriendjes politiek. 

 Er wordt veel geld betaald maar niet aan de mensen 

die er recht op hebben. Beroep instellen bij de 

rechtbank kost 178 euro. Bezwaar wordt 

afgehandeld door een senior jurist. Ik ben er van 

overtuigd dat deze drempels te hoog zijn. 

 Er wordt veel gepraat en er zijn veel bureaus 

opgericht, maar dat heeft niet gelijkt tot werkelijk 

aanpak van het probleem. 

 Er wordt veel gepraat maar daadwerkelijk wordt er 

weinig uitgevoerd. Degenen die het ergst getroffen 

zijn worden aan het lijntje gehouden. 

 Er wordt zeer weinig geïnvesteerd in de regio. Al het 

geld wat hier vandaag gehaald wordt verdwijnt. 

Hierdoor is er veel krimp in de regio. 

 Er zal vanuit Den Haag alleen maar vanuit financieel 

oogpunt worden gehandeld hoe het met "Groningen" 

gaat interesseert deze mensen niets. 
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 er zijn al zoveel instanties mee bezig geweest en 

eigenlijk komt er niks voor elkaar 

 Er zijn generaties getroffen en dat vreet zich in. Het 

zal lang duren voordat het vertrouwen in de regering 

en met name in VVD, hersteld kan worden. Den Haag 

geeft niks om de Groningers. 

 Er zijn in onze omgeving nog veel mensen met 

schade die nog steeds niet hersteld is. Het geld dat 

beschikbaar wordt gesteld, komt niet bij de mensen 

maar wordt door vage organisaties en bedrijven 

verbruikt. 

 Er zijn nog steeds hoofdpijndossiers die niet 

adequaat worden opgelost 

 er zijn te veel mensen die hierdoor in psychische 

problemen zitten, teveel mensen die er finasncieel 

niet goed voor staan. Te vaak slecht herstelwerk. 

enz. enz. dit heeft zijn nawerking op de toekomst. Zo 

vaak geen gehoor 

 Er zijn zoveel procedures geweest over 

schadeafhandelingen en waardedalingen geweest 

voor een aantal inwoners is dit nog steeds niet 

opgelost ook de vele ongelijkheid in de afhandeling 

hier in zie ik ook als negatief 

 Er zit geen enkele visie over de toekomst van het 

gebied 

 Er zit geen schot in. En ze proberen van de 

versterking af te komen. Ik hoor al jaren "volgend jaar 

dan gaan we versterken" 

 Er zit nauwelijks voortgang in het herstellen van de 

beschadigde panden. De onzekerheid van het 

schadeloosstellen blijft voortduren. Het lijkt een 

gebed zonder einde.Er gebeurt bijna niets. Ben bang 

dat de bevolking murw wordt gemaakt en schades 

niet meer zal melden. 

 erg veel onrust onder de bewoners vanwege o.a. 

regelgeving, ambtenarij en een zeer slechte 

communicatie 

 Ergere aardbevingen en schade die niet vergoed 

wordt en de waardedaling van ontroerend goed. 

 Ervaring uit het verleden 

 Gaat al jaren gebeurt niets 

 Gaswinning weg. Windmolens komen. Mega 

zonnepanelen velden komen. Meer 

elektriciteitsmaatschappij komen. En Provinciale 

Staten willen Roomser zijn dan de Paus voor wat 

betreft de aanpak van klimaatverandering. 

 Gebeurt niet veel. Of langzaam. En het geld gaat niet 

naar de bewoners maar naar de hele heisa 

eromheen. SCHANDE 

 geen duidelijk van jou woning 30 meter worden 

huizen versterkt,waarom die van niet . 

 Geen echte aandacht vanuit Den Haag wat betreft de 

problemen en ook wat economische groei betreft 

gaat de aandacht uit naar West NL 

 geen enkele afspraak of toezegging is tot nu toe 

gerealiseerd 

 GEEN GOEDE AANPAK, GELD WORDT AAN 

VERKEERDE DINGEN UITGEGEVEN 

 geen goede ervaring met aanpak tot heden 

 Geen goede regie op de vele terreinen 

 Geen oplossing voor huidige problematiek. Veel geld 

verspild aan commissies en adviseurs maar niet aan 

de Inwoners en hun woningen. Dorpen lopen leeg 

 Geen vertrouwen in (landelijke) overheid. Hebben 

niet waargemaakt wat is beloofd en ik vrees dat dit in 

de toekomst niet anders zal zijn. 

 geen vertrouwen in aanpak 

 geen vertrouwen in een eerlijke afloop 

 Geen vertrouwen in politiek... Zowel landelijk als 

plaatselijk... Veel blabla weinig tot geen daden 

 Geen vertrouwen in politieke aanpak van de 

problemen in onze provincie. 

 geen vertrouwen meer in de aanpak 

 Geen visie. Geen eenduidig beleid. Gestrooi met geld 

voor allerhande projecten waar de bevolking plannen 

voor moet indienen. Terwijl gemeenten financiële 

middelen missen om goed beleid te maken. 

Voorbeeld: In mijn gemeente Het Hogeland staat 

'dorpshuis' De Meenschaar op een lijst met te 

verkopen panden, terwijl er bij de NPG een plan ligt 

waarin dat pand een belangrijke rol speelt om 

mensen te betrekken bij culturele activiteiten. 

 geld bereikt de mensen die schade hebben niet. 

Consultants en adviseurs strijken de buit op. 

 Geld voor herstel wordt niet snel afgehandeld. 

 Geld wordt gebruikt voor allerlei instanties, en weinig 

voor directe aanpak van de problemen. 

 Geworden nu net een kluitje in het riet gestuurd. Ons 

huis is niet geïnspecteerd, komt niet meer in 

aanmerking voor inspectie, want de gaskraan gaat 

versneld dicht. De bodem blijft nog in lengte van 

jaren onrustig, dus is er geen waarborg voor de 

veiligheid. Daarnaast wordt ons een fooi aangeboden 

om de boel af te kopen. 

 Gezien de gaswinning hebben we ook last van 

bodumdaling en verhoging van waterpeil en de 

bevingen gaan ook nog lange tijd door waardoor na 

het herstellen van scheuren en verstevigen ook weer 

gaat , we komen er niet af. 

 Gezien de gaswinning stopt word er steeds minder 

versterkt of bevingsbestendig gemaakt. En probeert 

het rijk nu een energieprpovincie te maken van ons 

mooie groningen door overal windmolenparken en 

zonneparken toe te staan 

 Gezien het verleden ben ik nog niet positief gesteld. 

Eerst zien dan geloven blijft het motto 

 Groningen blijft in de eerste plaats een wingewest. 

De gaswinning uit het veld onder onze woonplaats 

Warffum gaat gewoon door. En van een ruimhartige 

compensatie voor de geleden schade en ellende in 

onze provincie is nog steeds geen sprake. We worden 

geregeerd door kruideniers. 

 Groningen dreigt nu volgebouwd te worden met wind- 

en zonneparken en data-centrums waar die stroom 

heengaat. Het karakter van het Groningerland dreigt 

verloren te gaan. Afhandeling van schades gaat nog 

steeds tergend langzaam. 

 Groningen is gewoon een “gewin gebied” voor de 

Den Haag. Gas is eruit en nu plempen we het vol met 

windmolens en zonnepanelenparken. 

 Groningen wordt momenteel vol geplant met wind- en 

zonneparken, dit tast het wijds karakter behoorlijk 

aan. Zo blijft het een win-gebied 

 Grote woorden uit Den Haag maar daden ? Er staan 

nog steeds huizen gestut Als dit in de Randstad was 

dan was dat probleem allang opgelost. Groningen het 

vergeten gebied goed voor de staatskas maar voor 

de rest vooral niet zeuren. De vergoeding van 

Waardevermindering is een fooi ten opzichte van de 

werkelijke daling 

 Grote, zichtbare problemen worden inmiddels 

langzaam opgepakt. Achter zichtbare, materiële 

schade gaat ook nog immateriële en emotionele 

schade schuil. Dat daar tot nu toe nauwelijks 

aandacht voor is maakt de gevolgen van de 

gaswinning alleen nog maar groter en dieper. 
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Gaswinning en de steeds terugkerende gevolgen 

daarvan kosten een substantieel deel van de energie 

van "slachtoffers" en de zorgen die daaraan 

gekoppeld vormen een behoorlijke aanslag op het 

levensgenot. 

 herstel kost te veel tijd de overheid talmt vertrouwen 

is ernstig geschaad wisselende instanties moeten 

het oplossen uiteindelijk weer over een andere boeg 

bureau mijnbouwschade neemt het stokje over maar 

weer gebeurt er weinig of niets beloven en niet doen 

kortom wanneer pakt men door en kan het 

merendeel tevreden zijn 

 Herstel schade duurt nog steeds erg lang. In 

versterkingsopgave totaal geen vertrouwen. 

 Het aardbevingsdossier loopt als een rode draad 

door ons bestaan. Wonen, werk, vrije tijd en het 

leven worden allen aangetast door de problemen van 

het aardbevingsdossier. Volwassen kinderen die uit 

huis willen kunnen dat niet omdat er geen woning te 

krijgen is. Alle vrijkomende huizen worden bevolkt 

door mensen waarvan het huis versterkt of gesloopt 

moet worden. We hebben zelf na 7 jaar geleden de 

eerste melding gedaan te hebben van schade nog 

geen info of ons eigen huis versterkt moet worden of 

dat er rigoureuzere aanpak nodig is. Schade melden 

we niet meer omdat de sores die het geeft ons 

dagelijks leven negatief beïnvloed 

 Het beleid m.b.t. de afhandeling van schades wordt 

steeds weer gewijzigd dan wel onvoldoende 

afgehandeld. In aantal gevallen duurt het jaren voor 

dat de schades zijn afgehandeld . in de toekomst 

verwacht ik geeen verbetering. 

 Het blijft bij de overheid nog steeds bij praten en veel 

algemeenheden. Ook worden schademeldingen nog 

steeds met wantrouwen tegemoet gezien. 

 Het blijft bij praten en tot daadwerkelijke actie 

komen duurt veel en veel te lang. De een na de 

andere minister komt op bezoek en om nog weer 

eens te horen hoe het zit en dat schiet natuurlijk niet 

op. Vooral de schadeopnemers en de mensen die de 

waardedaling moeten bepalen lopen flink binnen. 

 Het blijft een negatief effect hebben. Hoe veel geld je 

ook blijft rondstrooien. Het had gewoon nooit moeten 

gebeuren. 

 Het blijft maar doorgaan met opstarten van nieuwe 

onderzoeken, moeten zich nu eerst weer inlezen in 

problematiek omdat de kennis niet aanwezig is, 

gebed zonder einde. Ondertussen schroeft men de 

gaswinning terug maar pompt het gebied vol met 

windmolen en zonnepanelen parken, men krijgt het 

voor elkaar om het hele gebied bovengronds ook te 

verstieren. 

 Het bouwkundig versterken van de huizen komt niet 

van de grond. De subsidies van toukomst en uit 

andere potten vloeien weg in de zakken van 

adviseurs en rapportenschrijvers. 

 het dreigt de periferie van Nederland te worden. 

Slecht ontwikkeld gebied waar hoog opgeleiden 

vertrekken en voorzieningen verdwijnen. 

 Het duurt allemaal jaren, ene rechtszitting na de 

andere, je wordt er moedeloos van 

 het duurt allemaal te lang en van uitstel komt heel 

vaak afstel 

 Het duurt allemaal te lang voordat alles opgelost is, 

als het ook allemaal opgelost gaat worden? 

 Het duurt allemaal te lang, vertrouwen in de overheid 

in deze is er niet meer. Eerst geen versterking aan 

huis nodig, jaar later ineens wel. Ze doen maar wat. 

 Het duurt allemaal veel te lang dat de overheid en de 

Nam de boel in de provincie goed en snel 

aanpakken. 

 Het duurt allemaal veel te lang. De commissies 

volgen elkaar op maar de daadkracht die de overheid 

wel laat zien mbt de Corona missen wij. 

 Het duurt lang en we zouden iets krijgen voor de 

waarde daling maar daar hoor ik ze niet meer over 

 Het duurt lang voordat e.e.a. is opgelost of inwerking 

is gezet 

 Het duurt te lang en het geld wat binnen komt van 

den haag wordt volgens mij overal voor gebruikt. Niet 

alleen voor de gedupeerden 

 Het duurt te lang. Daarnaast is de waardedaling 

percentage verdeling vreemd. Mijn huis heeft meer 

dan 20 scheuren( toegekend door Mijnbouwschade) 

ik woon in Delfzijl en krijg maar 2,7 % een kennis 

woont in Appingedam, wat tegen Delfzijl aan ligt en 

die krijgt 8%. Waarom is mijn waardedaling minder ? 

Volgens mijnbouwschade komt het doordat wij verder 

van het epicentrum liggen ( Loppersum) maar op hun 

eigen kaart staat dat er meerdere aardbevingen zijn 

geweest bij de Eems. Waar Delfzijl aan ligt. Zou 

iemand mijn huis sneller kopen dan een 

gelijkwaardig huis in Appingedam met het het idee 

dat het verder van het epicentrum ligt? Of is het 

allemaal gewoon een groot aardbevingsgebied ? 

 Het duurt te te lang, mensen zitten jaren in onveilige 

huizen, de procedures zijn te lang en te ingewikkeld. 

Mensen moeten lang op geld wachten en is 

gebonden aan teveel regels. Te veel commissie en 

van t kastje naar de muur 

 Het duurt voor veel mensen veel te lang. Versterking 

is nu weer voor een groot aantal afgeblazen . Weinig 

aandacht voor gestapelde mijnbouw ( gaswinning en 

zoutwinning op 1 plek ) 

 Het duurt zo lang. Te veel instanties, te veel 

meningen. Wordt niet doorgepakt. 

 Het ene buro wordt vervangem door het andere 

burocratische buro. De groninger zelf laat men in de 

steek . 

 Het enige waar de overheid mee bezig is, is het 

oprichten van steeds weer nieuwe organisaties om 

de problemen te onderzoeken en aanpak te bepalen. 

Ik heb het gevoel dat de zaak getraineerd wordt tot 

dit zich door een uitsterfconstructie vanzelf oplost. 

Aan de schade en daarmee de leefbaarheid wordt 

nauwelijks gewerkt. 

 Het gaat niet om de mensen die er wonen maar het 

gaat alleen maar om winst van de nam En de nam is 

een onderdeel van de staat Zij zullen niet toe geven 

dat er niets fout is 

 Het gaat om geld. 

 Het gas gaat er toch uitgehaald worden hoe dan ook 

 het gas probleem is nog lang niet op gelost en voor 

de toekomst zie ik het volgende al op ons afkomen 

dat zijn de windmolens. 

 Het gebied als geheel is voor de meeste 

gedupeerden volmaakt interessant. Maar de 

versterking wordt nog steeds getraineerd, en wat het 

schadeherstel betreft is gebleken dat het nieuwe 

IMG weer systematisch probeert om te 'bewijzen' dat 

schades niet het gevolg zijn van bevingen. Lijkt sterk 

op het vroegere CVW. 

 Het gebied wordt behandeld als een voormalige 

wingewest, hetgeen de aantrekkelijkheid niet 

bevoorderd. Gelukkig wonen hier veel mensen die 

zich niet langer afhankelijk maken van derden, dus 
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het blijf hier goed toeven. Maar dat komt niet door de 

aanpak door de verabtwoordelijken. 

 Het gedonder dat de problemen niet doeltreffend en 

vlot opgelost worden. Elke keer weer een nieuw 

gremium die voortvarend in het ontstane moeras 

strandt.. 

 het helpt niet echt en is zeer verwarrend 

 Het herstel gaat nog jaren duren. Het imago van het 

gebied is onherroepelijk beschadigt. 

 Het is allemaal een veel te ambtelijk proces wat te 

lang duurt en waar veel geld aan de strijkstok blijft 

hangen. 

 het is niet alleen de gaswinning. Groningen is voor de 

ambtenarij in Den Haag zo wie zo heel ver weg. Toen 

er door de Gaswinning iets en meer te verhalen viel. 

kwamen ze niet maar dienden wel de rekening in. 

Bijvoorbeeld: De prijs van het gas werd aan de prijs 

van stook(diesel)olie gekoppeld. In Groningen is 

daardoor, vooral in het begin, aanmerkelijk meer 

voor een m3 aardgas uit Groningen betaald. nu we 

graag het koekje van eigen deeg willen, kan dat niet, 

 Het is nog 1 puinhoop. Beloftes die niet worden 

nagekomen. De een krijgt meer dan de andere. 

Scheve verhoudingen. Dubbele vergoedingen die niet 

terug betaald hoeven te worden (en een nieuw huis 

en waardedaling vergoeding), Wiebes os 

sinterklaas.Ik heb sowieso geen vertrouw meer in de 

huidige politiek van Rutte 

 Het is over het algemeen een beleid van minimaal 

tevreden stellen van de bewoners. Echt probleem 

oplossend is men niet toe bereid. Minimale 

tegemoetkomingen. Probleem blijft. 

 Het is te complex en te onoverzichtelijk gemaakt 

 Het is van begin af aan een bureaucratische troep 

geweest, veel geld weggevloeid naar anders dan 

gedupeerden. Gedupeerden waarvan de gevel met 

stutten gesteund wordt gaan zo de winter weer in. 

Het is beschamend, diep beschamend. 

 HEt kabinet doet alles om de zaak van de Groningers 

te vertragen, om maar zo weinig mogelijk geld uit te 

geven. B.v. Ik heb volgens de offerte van mijn 

aannemer een schade van € 20000,= het IMG wil 

maar € 6000,= + € 1000 onkosten vergoeden er 

loopt nu een bezwaarschricht. 

 Het ligt niet voor de hand dat met geld en weer het 

optuigen van bureau’s en commissies en de 

zoveelste duur betaalde deskundigen, de slechte 

woonsituatie van gedupeerden zal verbeteren. De 

bureaucratie rondom schadeherstel en versterking 

van woningen en de houding van overheden 

tegenover de inwoners van het aardbeving gebied 

was en is zo frustrerend, dat Groningers negatief 

blijven kijken naar de toekomst. 

 Het meeste geld gaat naar de onderzoekers inplaats 

van naar de getroffen inwoners. Ik moest zelf met 

bewijs komen dat het nieuwe schade was. Terwijl er 

omgekeerde bewijslast geldt. Het ging wel om een 

klein bedrag. Maar toch weer treiteren. 

 Het meeste geld gaat naar onzinnige projecten in 

plaats naar de bewoners 

 Het noorden is een wingewest en in een wingewest 

wordt gewonnen en niet geïnvesteerd. Groningen is 

al te vaak aan het lijntje gehouden en met een kluitje 

in het riet gestuurd. Er is geen vertrouwen meer. 

 Het proces wordt getraineerd 

 Het schiet niet op en het lijlt er steeds meer op dat er 

gejeken en gezocht wordt meer naar andere 

oorzaken dan gaswinning. Omgekeerde bewijslast 

wordt daarmee gewoon met voeten getreden. 

 Het schiet niet op Groot deel beloften nog niet 

waargemaakt Wat zou nog weer een nieuwe 

commissie nu wel oplossen? Er zit vele malen meer 

geld in commissies en onderzoeken en rechtszaken 

dan ooit is uitgekeerd 

 Het stoppen van het winnen van aardgas in de 

provincie Groningen, betekend niet dat de onrust in 

de bodem direct is verdwenen. Iets wat je 50 jaar 

lang hebt uitgevoerd, heeft dan ook meerdere 

decennia nodig om tot rust te komen 

 Het vergoeden van schade gaat nu al heel 

moeizaam. Ik ga er vanuit dat het in de toekomst 

alleen maar nog moeizamer zal gaan. Vooral als er 

geen gas meer gewonnen wordt. 

 Het verleden heeft aangegeven dat het niet goed is 

gegaan. Vele aanpassingen en bij veel mensen nog 

te weinig resultaat. Als de gaskraag geheel dicht is 

ben ik bang dat we snel zijn vergeten met alle 

gevolgen vandien. 

 Het versterken van diverse gebouwen en woningen 

verloopt te traag. Imagoschade is enorm waardoor er 

steeds minder mensen willen wonen en werken. 

 Het vertrouwen is nihil. Elk contact, elke actie is nog 

altijd problematisch. Wat je als bewoner ook 

probeert, communicatie gaat altijd zo moeizaam en 

alles duurt lang. Ik heb het niet over weken, maar 

maande of jaren.... Welke instantie dan ook 

opgetuigd wordt.... 

 Het vertrouwen is zeer ernstig geschaad. Alleen geld 

kost dat niet op. 

 het wordt maar een beetje aan zn lot overgelaten 

 Huizen die eerst gesloopt of verstevigd zouden 

worden, worden nu eerst weer geïnspecteerd. De 

bewoners weten niet waar ze aan toe zijn. Altijd weer 

die twijfel en teleurstelling. 

 Huizen onverkoopbaar, de waarde van mijn huis 

ontzettend gedaald ondanks dat ik geen schade heb. 

Groningen is jaren lang het goudmijntje geweest van 

de overheid, 1% van de opbrengsten is hier terecht 

gekomen, terwijl het in het westen mooi weer van 

werd gespeeld. En het gekibbel over geld, 

beschamend. Groningen is gebruikt als wingebied 

onder de grond leeggeroofd, en nu maar volbouwen 

met windmolens. 

 Ik ben bang dat er nog heel veel aardbevingen en 

bodemverzakkingen zullen komen, en dat de 

NAM/overheid zich hiervoor wegdraait nu de 

gaswinning gaat stoppen. En dat het vergoeden van 

schade nog veel moeilijker wordt dan dat het nu al is. 

We voelen ons als bewoners belazerd en in de steek 

gelaten. 

 Ik ben bang dat er straks nog meer verdriet, 

leegstand of verval van vele prachtige huizen en 

gebouwen komt in ons mooie noorden 

 Ik denk dat de gaten opgevuld moeten worden 

omdat anders de aarde blijft bewegen 

 Ik denk dat het compensatie budget niet toereikend 

is om alle schade te compenseren er zijn vaak 

budgetten vrijgemaakt welke verkeerd besteed zijn. 

De bureau’s die de schade en regelingen verdelen 

pakken er veel tussenuit en de pot is leeg voordat 

iedereen schadeloos is gesteld. Dit leeft onder veel 

mensen in de regio het is Waarschijnlijk weer een 

politieke actie die weinig resultaat oplevert 

 Ik denk dat het versterken van woningen steeds 

verder afneemt waardoor veel mensen gefrustreerd 
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achterblijven. Heb weinig vertrouwen in de 

organisaties die schade moeten beoordelen en voor 

uitvoeringsbudget moeten zorgen. 

 ik denk dat we nog steeds aan het lijntje worden 

gehouden. Structureel wordt het maar mondjesmaat 

aangepakt. 

 Ik denk omdat er teveel geld meespeeld zodat dat 

er,om kosten te besparen, moeilijk wordt gedaan om 

alles goed en naar volle tevredenheid op te lossen. 

 ik heb absoluut geen vertrouwen meer dat de politiek 

doet wat ze beloven 

 Ik heb er weinig tot geen vertrouwen in dat de 

overheid eindelijk een goede aanpak zal opzetten. 

Dat betekent dat de inwoners nog langer aan het 

lijntje gehouden, in onzekerheid zijn en zware stress 

ervaren. 

 Ik heb het idee dat alles erg lang duurt en dat wat 

geboden wordt een schijntje is in verhouding met de 

geleden schade. Ik heb zelf dit jaar voor het eerst te 

maken met bevingsschade. Via de website en 

telefonisch contact gehad over hoe te melden. Het 

ook over de termijnen gehad. De eerste brief die ik 

kreeg na mijn melding, was een brief om te melden 

dat de termijnen veel langer zouden zijn. Dat 

betekent dat ik nu niet mijn kamer kan herstellen en 

het onderhoud aan mijn huis nu stil ligt en dat dat 

wel een jaar kan duren. 

 Ik heb het idee dat ze nu met de nieuwe regeling 

compensatie waardevermindering,ons buitenspel 

willen zetten met evt verdere schades die nog gaan 

komen 

 Ik heb net een schademelding gedaan en een 

beschikking gekregen. Er staan onwaarheden in. dat 

had ik niet verwacht. 

 Ik heb niet het idee dat dit kabinet veel prioriteit 

geeft aan de bevingsproblematiek. Met brokkenpiloot 

Wiebes voorop. Dus de Groningers zitten nog jaren in 

de ellende. 

 Ik heb nu 5x forse schades gehad en ondertussen is 

het 1 jar geleden dat er een veraterkings opname 

werd gedaan. Alles duurt eindeloos en ondertussen 

weet je als eigenaar niet waar je aan toe bent en of 

je wel in een veilig huis woont met je gezin. 

Bovendien wordt er elke keer weer van alles beloofd 

aan huiseigenaren en bewoners en verstrijken de 

jaren waarin er nauwelijks echt wordt aangepakt en 

iets gebeurd in positieve zin. 

 ik heb totaal geen vertrouwen in one overheid, ze 

melken ons tot de laatste druppel uit en vervolgens 

blijven wij achter met de puinhopen. het geld komt 

terecht bij zakkenvullers en niet bij de bewoners 

 Ik heb zelf alleen maar negatieve ervaringen met de 

schade afhandelingen. 

 Ik maak me zorgen om de bodemdaling hier, nu al 

70 cm. En ze mogen er gewoon mee doorgaan. Ik 

ben bang dat dit op den duur gevolgen heeft voor de 

woningen die hier staan. 

 Ik verwacht dat er in de toekomst nog steeds 

aardbeving schade zal ontstaan en dat de politiek 

dan niet meer bereid is deze schade te betalen, 

omdat er geen gasinkomsten meer zijn. 

 Ik vraag mij af of alle schade wel goed geregeld zal 

worden, voor miljarden hier weggehaald en het 

gevoel heerst dat de NAM(Shell) ons het liefst laat 

barsten. Nog even de waardedaling afhandelen, 

maar dat is toch ook een zoethoudertje. 

 Ik zie in de buurt dat gewone mensen slecht of niet 

geholpen worden, maar grotere instanties zoals 

bedrijven en kerken worden sneller geholpen bij 

schade's. De ontwikkeling in het gebied, dat is zeer 

onzeker. 

 Imagoschade van het gebied zal negatieve en 

remmende impact hebben op de prijsontwikkeling 

van de huizen. Tevens zal de bodem zich ook na het 

stopzetten van de gaswinning zich zeer instabiel 

blijven gedragen 

 IMG en het ministerie van economische zaken zijn 

zeer traag in het afwikkelen van de schade. Er zit 

geen schot in de afhandeling. Financieel drukken ze 

de schades. Juridisch vechten we het een en ander 

uit. 

 In de politie ( landelijk en regionaal) hoor je er niets 

meer over. Het word denk ik op de lange baan 

geschoven. 

 In Den Haag vinden ze het niet belangrijk genoeg. Er 

wordt gedacht dat als de gaskraan dicht gaat, zijn de 

problemen wel over. Tot die tijd wordt er zoveel 

mogelijk vertraagt om te voorkomen dat er veel geld 

naar het noorden moet. 

 In het verleden is ook van alles beloofd, en de 

verkiezingen komen eraan dan wordt er van alles 

beloofd 

 in mijn ogen worden de problemen zo goedkoop(geld 

voor de overheid) mogelijk opgelost.In de toekomst 

word dit waarschijnlijk,ondanks mooie 

toezeggingen,nog minder.Over 5/10 jaar komt er iets 

van we hebben Groningen genoeg geholpen.Er is 

ondertussen miljoenen naar toegegaan.Dit terwijl er 

ondertusen 420 miljard aan verdient is voor heel 

Nederland.Hiervoor krijgt Groningen een doekje voor 

het bloeden.... 

 Investeerders hebben minder vertrouwen in het 

noorden 

 Is veel onduidelijkheid over de aanpak.Dan gaat die 

instantie er over, dan weer iets anders. 

 Jaar na jaar na jaar na jaar. Wat meer moet ik 

zeggen? Constant uitstel, nieuwe normen etc. Nu 

weer per 1 Januari as... 

 Jaren wachten op de uitkomst van het 

versterkingsonderzoek. Altijd uitvluchten inbrengen. 

450 miljard aan inkomsten aan de rest van NL doen 

toekomen. Altijd moeilijk doen als het geringste 

percentage moet worden vergoed. 

 Je kan stoppen met de winning van gas maar de 

bevingen blijven komen 

 Je merkt nu al dat door het terugschroeven van de 

aardgaswinning ook de versterkingsoperatie niet op 

schiet. De overheid blijft maar traineren en wat 

gebeurt er over 5 à 10 jaar als er nog steeds 

aardbevingen zijn... 

 Je merkt nu al een terugtrekkende beweging van de 

NCG en de politiek. De gaswinning is vanaf de jaren 

50 bezig geweest. Dat er nu wordt gestopt houdt niet 

in dat verzakkingen en schades stoppen. Daarnaast 

is het heel bijzonder dat woningeigenaren wonend in 

eenzelfde huis als die van de woningcorporatie niet 

in aanmerking komen voor versterking en 

energiebesparende maatregelen. 

 Kan elk moment terug komen 

 Kan ik nog wonen in mijn huis als ik 75 jaar ben, en 

nog veilig ken wonen. 

 Kijk naar het aantal inwoners. Er wonen hier in de 

hele provincie minder mensen dan in Amsterdam. 

Het is goedkoper om ons weg te laten rotten nu er 

niks meer te halen is. 
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 krimpgebied ondertussen jeugd vertrekt door te 

weinig werk veel schoolsluitingen 

 Laat ik om te beginnen zeggen, de brief zou anders 

te lang worden, we zitten vanaf 2021 in het traject 

compensatie waardevermindering. Als je nu al leest 

in de plaatselijke bladen dat er met twee maten 

wordt gemeten. Hoe denkt u dat de betrokkenen er 

tegenaan kijken. 

 Lakse en achterbakse, alsmede veel te burocratische 

aanpak. 

 LANGBAANWERK VAN DE OVERHEID. ER WORDT 

WAARSCHIJNLIJK GEDACHT DATALS DE 

GASWINNING STOPT DE PROBLEMEN OK 

VERDWIJNEN 

 Langere tijd effecten zijn niet duidelijk 

 Maatregelen voor compensatie en versteviging duren 

veel te lang. Procedures veranderen regelmatig, 

daardoor wordt het ingewikkeld en ondoorzichtig. 

Mijn bewoners begeleider is niet aanspreekbaar 

vanwege ziekte en daar is geen vervanger voor. Dus 

geen aanspreekpunt die mij op de hoogte houdt van 

de ontwikkelingen rond de situatie nav het 

versterkingsadvies. Het advies heb ik en moet nog 

besproken worden maar heb grote twijfels aan de 

juistheid van het advies 

 Meerdere aardbevingen en bodemdaling. 

 Men denkt via rekenmodellen, dat door verminderde 

winning de bodemdaling zal stoppen. Uit niets blijkt 

in hoeverre die betrouwbaar zijn. Op dit moment 

koopt de Staat toekomstige schades af door meer 

dan een miljard aan de bewoners van het getroffen 

gebied "uit te delen", terwijl schades uit afgelopen 

jaren blijven liggen. Schande! 

 Men gaat nog steeds door in de kleinere velden. Ook 

daar zakt de bodem hard maar daar hoor je niemand 

over. 

 Men is veel te lax met de problemen op te lossen. 

Eerst wordt het gas onder je weggepompt ter 

verreiking van ons land en als er problemen komen 

geeft men niet thuis. 

 Men keurt de schades niet allemaal via dezelfde 

kam. Er worden te veel met leugens over gesproken, 

bv het dicht draaien van de kraan, uiteraard zal de 

kraan dicht gaan dat was bij opening al wel bekend 

de bel raakt een keer leeg... en krijgt Groningse 

bewoners/slachtoffers de schuld dat tevens het 

personeel geen werk meer hebben in de toekomst... 

 Men komt steeds op beloftes terug en duurt allemaal 

te lang. 

 Men sluit putten en na enige tijd is de NAM 

vertrokken en na ontvangst van een paar miljard laat 

men het Noorden weer stikken en is het Noorden 

verantwoordelijk voor lekkende gasputafdichtingen, 

die zeker komen. 

 men veranderd steeds de regels waardoor het beeld 

steeds negatiever en vergoedingen en versterking 

steeds minder worden 

 Mensen die grote problemen hebben worden niet 

goed geholpen. Daarnaast gaat door de afbouw van 

de gaswinning werkgelegenheid verloren. 

 Mensen worden aan het lijntje gehouden. Trage 

afhandeling van klachten. Iedere keer weer nieuwe 

instellingen. Onduidelijk wie de verantwoordelijkheid 

neemt. 

 Mensen zijn tegen eljaar uitgespeeld 

 Mensen zitten vast aan hun huis, dat sleept al tien 

jaar, de compensatie voor waarde daling is een 

lachertje, het beleid verandert voortdurend. 

 Met de ervaringen die we tot nu toe hebben 

opgedaan in de beoordeling en afhandeling van 

schades, is het vertrouwen niet groot. 

 met het verlagen van de gaswinning zijn we echt niet 

af van alle verzakkingsproblematiek! 

 Mijn ervaring tot op heden is dat ze de afhandeling 

aan het vertragen zijn, zodat ze straks steeds minder 

hoeven te doen. 

 Mijns inziens wordt er door het rijk weinig voor de 

bewoners gedaan. Het duurt al jaren en veel mensen 

wonen nog in woningen met gebreken met alle 

gevolgen van dien. 

 Minder aantrekkelijk om er te gaan wonen, leegloop 

in bepaalde dorpen, steeds minder voorzieningen. 

 Mogelijke oplossingen worden met grote regelmaat 

in langdurige vertragingen gesmoord door het 

bedenken van steeds nieuwe vragen en daardoor 

uitstel genereren 

 Momenteel wordt de schade nog steeds niet goed 

afgewikkeld, wordt het bewijsvermoeden weer ter 

discussie gesteld, zijn er problemen met de 

afhandeling van de waardedalingsregeling, de 

versterking loopt nog steeds niet goed. 

 Na al die jaren heeft het rijk nog steeds geen 

duidelijk beleid ten aanzien van deze problematiek. 

Het zwalkt van de ene beslissing naar de andere en 

bewoners weten niet meer waar men aan toe is. Je 

zou toch zeggen dat het lang genoeg geduurd heeft 

en dat er eindelijk voor alle inwoners duidelijkheid 

moet zijn. 

 na beëindiging van de gaswinning en het besteden 

van wat compensatiegelden zal men ons snel 

vergeten. 

 Naar de burger word niet geluisterd en wordt niet 

geluisterd en niets gevraagd. 

 Naar mijn mening wordt de "kleine " particulier in 

hoge mate ondergesneeuwd door de grote spelers. 

Zoals woningbouw corporaties en andere semi 

overheidsinstanties. 

 negatief imago blijft 

 niet capabele bestuurders. Alweer een zak met geld. 

Lekker verdelen. Oplossen van de problemen is te 

moeilijk. Wirwar van regelingen en organisaties. 

 Niet praten maar uitvoeren, alle overhead weg 

 Niet veilig wonen 

 Nog steeds aardbeving maar de overheid trek zich 

terug. 

 Nou, ik denk dat de meeste bewoners die toekomst 

niet gaan meemaken daar de vertraag techniek van 

de overheid. Ik heb het vaker aangegeven schade 

afhandeling en versteviging zijn geen overheids- 

zaken/taken. Ik hoor met mijn schades gewoon naar 

mijn verzekeraar te gaan. Verder wordt er veel geld in 

de economie van het gebied gestopt wat eigenlijk 

gegeven moet worden aan de mensen met schade. 

Waarom zouden mensen zonder schade proviteren 

van deze gelden en mensen in andere provincies 

niet. Nogmaals politiek lost het scheef op. En dan 

andere politieke keuzes gas licht in Groningen dus 

moesten we het daar winnen. wind vang je in Noord 

Holland, lijkt maar dat daar vooral de windmolens 

geplaatst gaan worden en niet in Groningen. Ik ben 

benieuwd..... Democratie is niet ten gunste van 

kleine groeperingen bijvoorbeeld Groningers en 

eigenlijk zouden we naar het internationaal 

gerechthof moeten gaan of onafhankelijk worden. 

Tevens wordt er gezegd "we moeten van het gas af". 
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Ik vraag mij af of dat moet.. (uberhaupt of het lukt...) 

Tja, zo kunnen we nog wel even doorgaan..... 

 Om dat er alleen maar vergaderd word en er maar 

weinig daden uit voort komen, alles gaat traag of er 

komen weer veranderingen. 

 Om dat er nog steeds niks gebeurd. En we het steeds 

met mooie woorden moeten doen. 

 Omdat al het geld gaat naar de probleem op lossers 

en niet naar de gedupeerden. 

 Omdat alleen maar door het stoppen, zal de 

bodemdaling niet zomaar stoppen. Het dalen gaat 

langzamer, omdat, hoewel het gas weg is, zal de 

bodemdaling voortzetten. Dus ben ik benieuwd 

hoeveel én hoelang het hele grondgebied uitgezakte 

is. 

 omdat de (lokale) overheid niet in staat is om een 

daadkrachtige houding in te zetten. Ze maken zich 

meer druk over de processen dan over de mensen. 

Niet "de bewoner staat centraal" maar "het proces 

staat centraal". ondanks goede bedoelingen hebben 

ze hun eigen negatieve spiraal ontwikkeld die 

eindeloze vertragingen opleveren. zowel aan de 

schadekant als aan de versterkingskant. ik zie niet 

hoe dat op korte termijn kan goedkomen. 

 omdat de afhandeling van de schadegevallen 

voortdurend wordt vertraagd. De NAM zich versnelt 

terug trekt uit het gebied en er straks onvoldoende 

geld is om alles te herstellen. Ook omdat door corona 

onze regering voortdurend steunmaatregelen moet 

doen om onze economie op de rails te houden. 

 Omdat de wil er niet is. 

 Omdat economisch belang boven menselijk belang 

wordt gesteld. De oorzaak en de gevolgen van de 

gaswinning had allang in goede orde opgelost 

kunnen worden, maar het is jaren een 

afschuifsysteem geweest waardoor veel mensen het 

vertrouwen hebben verloren en een X aantal in 

psychische problemen zijn gekomen. 

 Omdat er al jaren te veel wordt gepraat en te weinig 

gedaan. Geen daadkracht. 

 Omdat er geen enkele politieke wil lijkt te zijn om de 

problemen op te lossen. De overheid is de enige 

partij die er voor kan zorgen dat het probleem wordt 

opgelost. De NAM zal dit niet vrijwillig doen. 

 Omdat er geen sprake is van constructief, eerlijk 

beleid mbt de afhandeling. IMG komt met een 

voorrekening van een vergoeding. Je kunt als burger 

niet eens nagaan waar het percentage waardedaling 

exact vandaan komt! Vage antwoorden over 

percentages per beving boven een bepaalde sterkte. 

Niet te controleren. Dit levert stress en onbegrip op. 

 Omdat er heel weinig duidelijk is , behalve wachten, 

wat er gaat gebeuren, nu, over 5 jaar en over 10 jaar 

 omdat er met vele schades niks wordt gedaan. ik 

krijg geld om "cosmetisch" herstel uit te voeren. 

echter niet voor duurzaam herstel! ik moet nu mijn 

huis met een dun laagje stucwerk gaan overzetten. 

echter de scheuren daarachter worden niet 

behandeld en. mag ook geen wapeningslaag 

aanbrengen. als het weer scheurt moet ik gewoon 

weer schade melden is hun visie 

 Omdat er na alle beloften en toezeggingen zeer 

weinig gebeurt 

 omdat er niets gebeurt, we blijven met schade aan 

onze huizen zitten 

 omdat er nog steeds niets is gedaan aan de 

versterking van onze huizen en dat dat waarschijnlijk 

ook niet zal gebeuren, bovendien is de vergoeding 

voor de waardedaling van ons huis slechts een 

fractie van de werkelijke waardedaling. 

 Omdat er tot op heden bar weinig te recht komt van 

het daadwerkelijk versterken van de huizen die 

versterking nodig hebben. We zijn inmiddels bijna 

tien jaar onderweg. 

 Omdat er veel beloofd wordt maar niks gedaan wordt 

 Omdat het Rijk (de ministeries) geen enkele 

aantoonbare moeite doen om het gebied te helpen. 

Veel sigaren uit eigen doos. De versterking is het 

meest in het oog springend: daar heeft met name het 

Ministerie van EZK alle zaken systematisch 

complexer, onmogelijk en ingewikkelder gemaakt om 

te voorkomen dat er geld naar Groningen zou gaan. 

Een treurig samenspannen met de grote 

bedrijfsbelangen van NAM en Shell. Droevig en niet 

gericht op het helpen van inwoners. Tweede 

kamerbrieven zijn structureel "geframed" en laten 

zoveel informatie weg dat controle door het 

parlement zo goed als onmogelijk wordt. Droevig, 

droevig, droevig... 

 Omdat het ronduit schandalig is hoeveel mensen er 

in de (financiële en emotionele) problemen zijn 

gekomen door de houding van de NAM en de 

regering. 

 Omdat het steeds bij een belofte bleef en meestal 

niet verder 

 Omdat ik al jaren bezig ben om schade vergoed te 

krijgen. Heb het grotendeels opgegeven en heb een 

fractie van de schade geaccepteerd. Kon er niet 

meer tegen. Nu zelf een deskundige ingeschakeld. 

Hoezo omgekeerde bewijslast? Ik moet bewijzen dat 

het vermoeden van hun deskundige niet klopt. 

Begonnen bij CVW, door naar TCMG en nu bij de IMG 

in bezwaar. Ik hoor niets meer. Communicatie gaat 

via jurist. Mijn huis verzakt. Bij stortbuien stroomt het 

water naar binnen via de voordeur. Ze doen er niets 

aan. Men probeert er zo goedkoop mogelijk uit te 

komen. 

 Omdat ik geen vertrouwen heb in de afwikkeling. 

 Omdat ik om me heen zie en hoor dat mensen niet of 

nauwelijks worden geholpen. Het is geen achterklap, 

ik ken de gevallen. 

 Omdat ook al is de gaswinning stop gezet de NAM 

toch blijft winnen uit kleinere gasvelden. De 

problemen door aardbevingen en bodemdaling zullen 

dan ook nog lang blijven bestaan. En daarmee de 

zorg over de huizen en hun marktwaarde. 

 Omdat we denken dat de problemen de komende 

jaren nog niet over zijn, en we hier nog lady van 

blijven houden. 

 Omdat: de regelingen eindeloos lang duren. veel 

bewoners jaren in onzekerheid (en dus stress) leven. 

er beslissingen worden genomen zonder lange-

termijnvisie. de beslissingen door steeds wisselende 

organisaties worden genomen. er regelmatig wordt 

teruggekomen op eerder genomen beslissingen. er 

bij inspecties van schade vaak geen sprake is van 

gelijke (objectieve) conclusies. politici slechts 4 jaar 

vooruit kunnen kijken. en de belangrijkste: de 

afstand Den Haag-Groningen veel groter is dan 

Groningen-Den Haag. 

 Ondanks alle toezeggingen zijn we keer op keer niet 

serieus genomen. Waarom nu wel. 

 onduidelijkheid bij wie je moet zijn, waar je recht op 

hebt, bij de een dit bij de ander dat, gebrekkige 

communicatie, gevoel niet echt gehoord te worden. 



 

Vereniging Eigen Huis | Peilstok Groningen 2020 | december 2020 | 30 van 95 

 Onvoorspelbaarheid van aardbevingen en schade. 

Afnemende of nauwelijks stijgende waarde van 

huizen tov andere gebieden. 

 Op zich denk ik dat het gebied zeer veel te bieden 

heeft en ook waarde krijgt in de toekomst, maar hoe 

we omgaan met de afhandeling van de gaswinning 

ben ik niet positief, veel gaat op aan ambtelijk 

gejeuzel, inhuur van mensen die het moeten 

begeleiden en weinig opbrengst van innovatie 

richting de toekomst. Alles zit vast in vakjes waar een 

vinkje in aan gebracht moet worden en weinig eigen 

inspraak/ inbreng van de bewoners. 

 oplossing van problemen wordt eindeloos 

getraineerd door de centrale overheid 

 Overal om mij heen hoor je mensen zeggen eerst 

zien dan geloven, nou dat zegt genoeg. Mnsen die al 

jaren wachten op versterking van hun woning en niet 

weten wanneer het gaat gebeuren. laatst hoorde ik 

ook iemand (op leeftijd) zeggen, ik hoop dat ik het 

nog meemaak! Het duurt allemaal veel te lang. Veel 

geld daar heen gegaan waar het niet naar toe moest, 

zoals bv CVW. Nu opgedoekt. Gelukkig! Ach ik kan zo 

nog wel even doorgaan, maar ik hou het eerst maar 

hierbij.Het blijft een gebed zonder einde ben ik bang 

voor, en het vertrouwen in de overheid wordt steeds 

minder en niet allen in de overheid maar ook in vele 

andere instanties! 

 Overheid komt stééds weer met drempels opwerpen 

om de verstevigingsoperaties te traineren 

 Overheid trekt zich terug. NAM en Stella idem. 

Huidige procedures verzanden in stroperig ambtelijk 

gedoe terwijl een toekomstvisie ontbreekt. De 

aardbevingen houden op als de gaswinning stopt. 

Dat geloofd toch geen mens!? 

 Pariticuliere woningeigenaren staan achteraan in de 

rij als het op verbeteringen aan komt. Heel veel 

(onnodig) sloop en nieuwbouw van scholen. 

Gemeenten zien hun kans om gratis of goedkoop 

nieuwe scholen te bouwen. 

 Politiek is onbetrouwbaar, gaswinning is voorbij. Nu 

er kosten gemaakt moeten worden, trekt iedereen 

zich terug... 

 Problemen oplossen wordt steeds uitgesteld. Alles 

gaat zeer traag lees ik. Verder veel negatieve 

berichten. Zelf geen klachten. 

 problemen worden niet echt opgelost en iedere keer 

is het lastiger om schade vergoed te krijgen. iedere 

keer komen weer nieuwe uitvluchten langs. 

 Problemen worden niet opgelost maar 

vooruitgeschoven. Schades staan "op de wachtlijst 

voor een jaar!" Niet te geloven na de zoveelste 

commissie. 

 problemen worden niet opgelost of op delange baan 

geschoven 

 problemen worden niet opgelost, bevingen blijven. 

 Problemen worden niet opgelost. 

 problemen worden niet serieus genomen. financiële 

afwikkeling steeds uitgesteld. veel persoonlijk leed. 

geen zicht op toekomst. 

 Problemen worden onvoldoende snel en goed 

afgehandeld 

 Problemen wórden slecht en traag aangepakt. 

Steeds worden nieuwe organisaties opgericht en 

nieuwe rekenmethoden geïntroduceerd. 

 Problemen zijn nog lang niet allemaal aangepakt. 

 Rijk en overheidsinstanties hebben onvoldoende 

zicht op wat de mensen willen. Proberen er vaak zo 

goedkoop mogelijk van af te komen. Hebben 

wantrouwen tov integriteit Groningers. 

 Schade als gevolg van bevingen zal nog jaren 

voortduren en ook het versterken van woningen in dit 

gebied zal nog jaren in beslag nemen. Voor veel 

generaties zal de aardbevingsproblematiek daarom 

een grote invloed hebben op de kwaliteit van het 

leven in dit gebied. 

 Schade herstel duurt nog steeds lang, geen zicht op 

de versterking, bevingen zullen nog blijven. Iedere 

schade dossier afhandeling duurt 3 jaar en mensen 

blijven bezig met herstel. Nog geen zicht op 

verbetering ook niet als de kraan dicht gaat. 

Versterking nog niet duidelijk voor alle woningen. 

Wonen we nu veilig of niet? 

 Schade vergoed krijgen is altijd onzeker en eist veel 

inzet/ energie. De waardedalingsregeling is zeer 

matig envraagt finale kwijtschelding. Schade aan 

fundament telt niet mee en onderzoek daarnaar 

wordt geweigerd. Je voelt je een speelbal in het 

politieke spel 

 schadeherstel en nu vooral versterking van woningen 

gaat veel te traag en hebben de bewoners nog 

steeds veel te weinig inspraak in. Met dit tempo 

duurt het nog tientallen jaren voordat iedereen in 

Groningen veilig woont 

 Scheefgroei tussen bewoners, lelijke goedkope 

nieuwbouw in ons mooie groningen, geen goede 

‘terugbetaling’ voor al het aangedane leed (en dan 

bedoel ik niet persoonlijke geld/vergoedingen, maar 

meer op gebied v leefbaarheid, ov, internet, 

scholen/jeugdopvang, etc), maar bovenal vertrouwen 

in overheid -doen waar ze voor betaald worden: hulp 

aan eigen bevolking- is helemaal weg. 

 Schiet niet op met de afdoening van schades. 

 Slecht gergeld 

 Stiefkind van Nederland. In ogen politici alleen maar 

vervelende kostenpost. 

 T speelt al vanaf 2012. Al bij 10 jaar geen steek 

opgeschoten. Nog steeds schade. Kastje muur etc. 

 te traag word er gewerkt 

 te veel instanties, geen crisisteam. Nu weer nieuwe 

maatstaven voor woningbeoordeling(HRA van de 

baan ) 

 te weinig aandacht, geld en visie voor het gebied 

vanuit Den Haag 

 te weinig doortastende en te lakse oplossingen en 

tempo 

 Te weinig vergoeding.er komt wel weer een nieuwe 

manier om voor Holland een ander voordeel hier weg 

te halen. Gas blijft een goedkope en schone energie 

en is in andere delen van de aarde nog in overvloed. 

Dan heb je nog tijd om iets anders te vinden. Het 

gaat te vlug. Nieuwe investering voor burgers is veel 

te duur. Veroorzaakt stress en dus ziekte en 

dus......... 

 Te weinig voortgang. Grote probleemgevallen worden 

niet adequaat aangepakt. 

 tegenvraag wat is er nu wel afehandelt. nog niets 

toch. en nu ook nog met kindervergoeding beginnen? 

maak eerst alle vorige regelingen maar eens klaar 

 Telkens andere normen, telkens andere aanpak en 

telkens de veronderstelling, dat het nu allemaal 

minder urgent aan het worden is, doch ook telkens 

dezelfde problemen in de aanpak. 

 Telkens opnieuw een institutie optuigen wekt geen 

vertrouwen. Enorme overhead kosten voor simpele 

reparaties. 
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 Tot nu toe aanpak bureaucratisch, steeds geneigd de 

boot af te houden. Veel geld gaat zitten in 

vaststelling van de schade is mijn ervaring.te weinig 

in feitelijk verhelpen ervan. Dat blijkt al uit het feit 

dat maar een fractie van de te restaureren woningen 

ook daadwerkelijk is aangepakt. De politiek/bestuur 

laat het volledig af weten. Het vertrouwen is met 

recht gering. 

 Tot nu toe worden de verschillende problemen niet 

goed aangepakt, niet voor iedereen passend. Te 

bureaucratisch 

 traag herstel van schade, als al vergoed wordt. 

touwtrekken om de schade. gevaar voor bewoners. 

 Traag, bureaucratisch, oneerlijk. Er wordt tweedracht 

gezaaid onder de bewoners van het 

aardbevingsgebied. Het duurt te lang, er zijn teveel 

instanties die zich ermee bemoeien. Er wordt een 

politiek spelletje gespeeld met in de hoofdrol 

minister Wiebes. 

 Uit ervaring blijkt dat er ontzettend weinig aandacht 

is voor de aanpak van de ontstane problemen 

 Uitspraken wijzigen per dag soms. Toezeggingen 

worden gedaan en ingetrokken. Er is nu geen 

vertrouwen in de overheid. 

 V Oor Den Haag eindigt Nederland bij Zwolle 

 Valt allemaal wel mee nu de gaswinning gestopt 

wordt ..., echt niet!!! 

 Van alles wat ze beloven komt niets van terecht. 

 Van het geld dat beschikbaar is, komt maar heel 

weinig bij de gedupeerden terecht. Het proces is veel 

te traag en lijkt in veel gevallen op willekeur 

gebaseerd. Met name politici, commissies en 

overlegtafels strijken geld op, waarmee niet de 

gedupeerden geholpen worden maar idiote zaken als 

speeltuintjes als zoethoudertje gefinancierd worden. 

Onmacht, oninteresse en gebrek aan 

inlevingsvermogen kenmerken de leidingevenden in 

de processen... 

 Vanaf 2012 tot heden werkt NAM , TCM of de IMG 

vertragend ,kleinerend , niet oplossingsgericht. Ik 

hoop dat er verandering in komt maar alles wijst er 

op dat genoemde instanties op de zelfde voet 

doorgaan. 

 Vanaf de 1e schademelding is geprobeerd om zo 

weinig mogelijk schade aan te merken als zijnde 

aardbevingsschade. 

 Vanuit overheid is er nog steeds geen besef wat er 

aan de hand is. Voorbeeld, noord zuid lijn Amsterdam 

direct miljoenen er heen voor oplossing. Groningen 

65 jaar ongehoord en nu proberen ze alles af te 

kopen 

 Veel te veel burocratie 

 Veel woningen worden momenteel onnodig 

afgebroken. Kapitaalvernietiging met een enorme 

omvang. Mensen ontvangen onterecht een flinke 

waardeverminderingsuitkering waar ze geen recht op 

hebben. Terugbetalen is niet nodig. Slechte zaak. 

Gaat wel om ons belastinggeld. 

 verschillende facetten. 1. schadeherstel (grootste 

probleem) 2. versteviging en of herbouw (2e grootste 

probeleem. 3. waardeontwikkeling in dit gebied. De 

compensatie in dit gebied was minimaal, terwijl de 

toekomst zeer onzeker is in haar bodembewegingen. 

Deze gaan nog jaren door. 

 Versterkingen zeer langzaam Veel beloofd weinig 

gedaan 

 versterkingsprogramma zelf nog niets van vernomen 

 Verwacht nog meer (na)schokken waardoor weer 

nieuwe schade kan ontstaan. Verder is het een 

willekeur in de gemeente waar veelal huurhuizen 

gesloopt worden en koophuizen niet worden 

onderzocht. 

 Volgens mij stoppen de aardbevingen niet ook al 

wordt de gaskraan dichtgedraaid 

 voor alle problemen wordt eerst een commissie of 

instelling opgetuigd alvorens aan de oplossing van de 

problemen te beginnen. Te veel geld wordt over de 

balk gesmeten. 

 Voor de schadeafhandeling zijn we terug bij af. 

Omkering van de bewijslast wordt met handen en 

voeten getreden door een deel van de “deskundigen” 

, degenen die ook al werkzaam waren voor CVW. 

Daarnaast is het IMG een overheidsorganisatie. Het 

gaat alleen over protocollen en procedures. Het IMG 

heeft een batterij aan juristen. Als gedupeerde heb je 

het gevoel in een een draaimolen te geraken, 

zienswijze, bezwaar, beroep en daarmee 

bestuursrechter, die weer naar protocollen en 

procedures kijkt. Helaas: mijnbouwschade en 

grondbeweging houd zich niet aan protocollen. Het 

meeste geld gaat op aan organisatie. De staat is 

onuitputtelijk, maar als gedupeerde niet. Je trekt aan 

het kortste eind. Daarnaast versterking komt niet op 

gang, velen wachten al jaren! Terwijl aanpak 

versterking voor je huis maar niet besproken wordt. 

Verder veranderen de regels voortdurend. Door 

bestuursakkoord worden we nu weer binnenkort 

benaderd voor afzien versterking en vergoeding van 

30.000, als je afziet. Dus toekomstperspectief???? 

Het is er niet! Wanneer een veilig huis? 

 Voor veel Nederlanders houdt ons land op boven 

Zwolle. Vanwege de aarbevingsproblematiek komt 

Groningen helemaal negatief in beeld. Daar staan 

immers alleen beschadigde huizen. 

 voortdurende onzekerheid 

 Vrees dat de situatie er niet op vooruit, ook niet ga 

het stoppen van de gaswinning. Er wordt steeds een 

loopje met de provincie Groningen genomen. 

 waardevermindering 

 Waarom de ene partij wel en de andere niets krijgt. 

Woningbouw verenigingen en gemeentes krijgen over 

het algemeen alles klaar!!! Terwijl bij particuliere 

eigenaren in de zelfde straat het ene huis wel en het 

andere huis niet wordt versterkt of nieuwbouw plaats 

vindt. Het wordt zeker tijd dat er een Deltaplan en 

een parlementaire enquete komt voor Groningen. En 

het liefst zo snel mogelijk!! 

 Wanneer de Shell weggaat laat deze alles achter en 

zegt dank u wel Groningers ....wij zitten met de 

schade van de huizen en gasvelden...want om deze 

gasvelden te ontmantelen is veel te duur zegt de 

nam....dat gaan ze niet doen... 

 We hebben naar mijn mening te maken met een 

hoogst onbetrouwbare overheid als het gaat om het 

dienen van de belangen van de bewoners in dit 

gebied. Zie het volplempen van windmolens en 

zonneparken en de daarbij tekort schietende 

inspraak van de bewoners op het voorgenomen 

Haagse beleid. Zie vooral ook de stagnerende 

aanpak van het herstel van de woningen en 

compensatie voor de getroffen bewoners in het 

aardbevingsgebied. Dit alles is weinig bemoedigend 

als het gaat om de toekomst voor dit gewest. 

 Weinig daden. Veel rapporten en geen snelheid 

 weinig tot geen resultaten,veel gepraat 
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 weinig vertrouwen door eigen negatieve ervaring met 

schadeafhandeling. Er blijft schade bijkomen aan 

ons huis maar we hebben geen recht op 

waardevermindering omdat we het huis een paar 

maanden te laat hebben gekocht destijds. er 

springen nu windmolens uit de grond om te 

compenseren. het lijkt of elke centimeter in dit 

gebied per se wat moet opleveren. en weer moet 

Groningen het geldt voor ons land verdienen. wij zien 

er zelf nog weinig van terug en het takelt alleen maar 

af. 

 Weinig vertrouwen in NAM en overheid dat ze de 

problemen die ontstaan zijn goed gaan aanpakken. 

Er lijkt altijd een addertje te zijn. Dat is een gevoel. 

Vertrouwen moet je verdienen. 

 welke aanpak? 

 Welke aanpak? Zeer onduidelijke werkwijze over 

versterking, schade vergoeding nu wel snel, geen 

enkele visie bij bestuurders over hoe om te gaan met 

compensatiepakket. 

 Werkeloosheid, gevolgen van de 

versterkingsoperatie. Het dorp ligt aardig overhoop in 

verband met sloop en versterking 

 wie koopt er nog een huis in dit gebied, wetend wat 

voor ellende daarmee gepaard gaat? 

 Wiebes sorteert voor op het einde van de gaswinning 

en maakt nu al terugtrekkende bewegingen. Dat 

belooft weinig goeds voor de toekomst. Verder zit ik 

al 3 jaar te wachten op schadeafhandeling, schiet de 

versterking nauwelijks op, zijn velen met mij 

moedeloos en radeloos over dit Nederlandse 

Overheidsfalen. 

 Wienig vertrouwen in de aanpak 

 Wij zijn het gebied die vol geplempt worden met 

windmolens en zonnepanelen. Alhoewel ik snap dat 

je steeds meer energie nodig bent snap ik de keuze 

voor de lelijke windmolens niet. Er moeten betere 

alternatieven zijn. Het zou me niet verbazen als in 

Groningen straks nog een kerncentrale geplaatst 

wordt we zitten toch lekker ver van de randstad. 

 Woningstichtingen varen er wel bij. Hele nieuwe 

wijken met huurwoningen worden uit de grond 

gestampt..Veel particuliere woningbezitters staan 

nog steeds in de kou 

 Worden aan het lijntje gehouden door de overheden 

 Wordt al jaren teveel gepraat en m.i. bewust 

vertraagd (door allerlei tijdelijke organisaties in het 

leven te roepen) door de overheden om tijd te 

winnen. De overheid moet zich diep schamen hoe zij 

de afgelopen jaren heeft geacteerd. Een 

parlementaire enquête is ook echt wel noodzakelijk, 

hoewel 1,5 jaar wachten om hiermee te beginnen 

voor mij niet te begrijpen is. 

 wordt met 2 maten gemeten 

 Wordt weinig gedaan 

 X 

 Zie vorige bericht. En het feit dat alles zo ontzettend 

lang duurt. Mijn kinderen hebben last van de 

problematiek. Het raakt meerdere generaties. 

 Zijn teveel partijen due hieraan verdienen. Geld komt 

niet bij de gedupeerden. 

 Zo gauw alles voor Den Haag achter de rug is, gaan 

ze dit gebied vergeten. De meeste investeringen 

gebeuren in het "westen" kijk maar naar de 

snelheidstrein kosten 11 miljard. En de lelylijn is veel 

goedkoper maar daar gaan we niet in investeren. 

 zoals de regering nu bezig is met oplossingen gaat er 

niet veel veranderen. Mensen blijven geestelijk erg 

lang in crises stand. nu komt er nog corona bij waar 

men zich in kan verschuilen. 

 Zolang er steeds andere commissies worden 

ingesteld heb ik er geen vertrouwen in. 

 Zwalkend beleid geen heldere toekomst visie en een 

groot deel van de schadevergoeding wordt opgeslokt 

door de overheadkosten. Voor goede doelen is er een 

maximum aan overhead maar hier is dit onbegrensd. 

 

 

6.5 Kunt u aangeven waarom u zeer negatief kijkt naar de toekomst van het gebied, als u denkt aan de 

aanpak van de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen? 

 
 1963 347 bar druk nu 80 bar? zie loppersum wordt 

geen gas meer opgepomt nog regelmatig beving men 

blijft gas oppompen. het royale beleid overheid gaat 

maar door waar moet het geld vandaan komen als 

de winning stopt. er is geen reserve fonds. delfzijl 

woning net voor begin beving gebouwd meerdere 

schades aan de woning mijnbouw doe moeilijk. 

omgekeerde bewijslast zakking door nieuwbouw de 

nieuwste manier om van de vergoeding af te komen. 

de miljarden opbrengst heeft het westen van 

geprofiteerd de bodem daling die fors optreed is het 

te voorziene dat nog jaren zal doorgaan. dat je 

woning wordt vernield is voor het algemeen belang. 

ik zie in de toekomst geen schade vergoeding meer. 

 a. de tijd die er verstreken is na de eerste bevingen 

zonder er iets is gebeurd. afgezien van de vele 

commissies, buurtkrantjes etc. b. de wijze van 

aanpak en de toezeggingen welke continu 

veranderen en niet na worden gekomen. (De 

verbazing dat het aandeel van de koninklijke shell na 

het afdwingen van grote compensaties geheel 

verdwenen is in de discussie/ 

verantwoordelijkheid).Een nationale schande. 

 Aardbevingen worden misschien wel minder maar 

houden niet op bij stoppen gaswinning. Geld 

beschikbaar om problemen op te lossen wordt wel 

snel minder. Daarnaast verdwijnt er nog steeds veel 

in de bodemloze put van volslagen ondoorzichtige 

overheidsorganisaties waardoor er te weinig over 

blijft om constructeurs en metselaars te betalen. 

 Alleen mooie woorden geen oplossingen 

 Allereerst zitten we als bewoners nog middenin de 

worsteling met de NCG. De bureaucratische en 

technocratisch aanpak is desastreus voor de 

leefbaarheid en de cohesie in het gebeid. De ene 

bewoner krijgt wel een veilige ( nieuwe ) woning, een 

ander niet , de een krijgt wel vergoedingen de ander 

weer niet. Regels willen gedurende het proces 

veranderd en aangepast. De overheid ervaar ik als 

onbetrouwbaar en heeft met de NCG een gedrocht 

gecreëerd. Er is nog lang geen licht in de tunnel. 

Mensen gaan er psychisch aan kapot. Dus 

toekomst? We zitten er nog midden in. 

 Alles duurt intens lang, je krijgt geen antwoorden en 

kan niet verder met een eventuele verbouwing omdat 

je niet weet wat de plannen voor je huis zijn, terwijl 
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ze 3 jaar geleden zijn langs gekomen om te kijken of 

er iets met je huis moet gebeuren 

 Alles duurt veel te lang en de regels veranderen te 

vaak. 

 Alles gaat stuk, iedereen praat maar gebeurt niets 

 Alles wordt verschillend aangepakt. En zeer oneerlijk. 

De één krijgt een nieuwe woning en nog een 

vergoeding voor de waardedaling van zijn oude 

woning. Terwijl de ander zelfs niet eens een eerlijke 

vergoeding krijgt van de waardedaling van zijn 

woning. En nu wil de overheid de versterking van de 

woningen afkopen voor een luttel bedrag welke 

alleen maar voor verduurzaam van je woning 

gebruikt mag worden. Maar velen hebben het 

versterkingsadvies nog niet eens gekregen en dan wil 

de overheid het al afkopen. We worden aan het lijntje 

gehouden en gewoon verneukt. 

 Alles zit tegen. Onverdeeldheid. Veel praatjes, weinig 

daden 

 Als je schade meld dan moet je maanden wachten 

totale komen, kan wel 15 maanden duren werd er 

gezegd Met alle gevolgen van dien, lekkage bv en als 

je urgentie aanvraag wordt dit afgewezen Je muur 

mag wel doorslaan van het vocht 

 bij blijfende gaswinning zal de schade niet meer te 

overzien zijn. 

 Bodemdaling gaat verder dan wanneer de gaskraan 

dicht gaat. ( eng. van NAM geweest 0 

 Bodemloze put 

 Communicatie CVW was intimiderend en agressief. 

 Communicatie schiet vanaf 2013 alle kanten op. 

Geen consistent beleid. Alles blijft in het ongewisse. 

Nov 2017 is het hele huis overhoop gehaald. 

Onderzoek, metingen ect. i.v.m. versterking. Hadden 

een risicowoning. We zouden een rapport krijgen en 

horen over de te nemen maatregelen. Tot op heden 

niets gehoord. Er wordt wel verwacht dat we energie 

neutraal moeten worden, maar waarom zou ik 

investeren in iets dat misschien wel afgebroken 

wordt. 

 De afhandeling van het versterkingsproces is een 

chaos. Ik heb zelf op 3 december nog contact gehad 

met het NCG over de stand van zaken omtrent het 

versterkingsproces. Zij weten van niets af terwijl zij 

het versterkingsproces leiden. Ik woon in een wijk in 

Delfzijl waar in maart 2018 een bijeenkomst is 

geweest omtrent het versterkingsproces. In mei en 

juni van dat jaar zouden inspecties zijn en eind 

2018, uiterlijk begin 2019 zouden de rapporten klaar 

zijn. In mei 2018 hebben wij ook inspecteurs thuis 

ontvangen, maar nog geen rapport. In mei 2019 is er 

weer een bijeenkomst geweest waarin verteld dat na 

de zomer een rapport komt. In mei 2020 is er een 

folder rond gegaan waarin vermeld werd dat in 2020 

de rapporten voor de wijk klaar zijn. Het is inmiddels 

december en heb contact gehad met het NCG en ze 

wisten van niets. De betreffende contactpersoon 

voor Delfzijl bij het NCG kon mij niet eens vertellen in 

welke batch we zitten terwijl dat gewoon op hun site 

te vinden is. Dus al met al komt er weinig van 

terecht. Er zitten personen binnen het NCG die 

(zogenaamd) van niets weten. Het lijkt wel of er van 

het ministerie van Economische zaken op 

aangestuurd wordt om mensen op plekken te zetten 

waar ze niet horen. Ik zit constant in onzekerheid, 

kan geen (groot) onderhoud aan mijn huis doen, 

geen verduurzaming. Heb in 2019 nog schade gehad 

en heb nog aanspraak op €4000,- 

waardevermeerdering maar heb het advies van de 

burgemeester en NCG gekregen om geen grote 

uitgaven te doen aan het huis zolang dit proces 

loopt. Het lijkt wel of je aan het lijntje gehouden 

wordt totdat je nergens meer recht op hebt. En dan 

komt er nog bij dat een gebied in het 

versterkingsproces maar recht heeft op een 

waardedaling van 2,7%, het laagste percentage. En 

dat is weer bepaald door Atlas voor Gemeenten in 

een 128 pagina's tellend rapport vol 

kansberekeningen, gemaakt door mensen die niet 

eens uit dit gebied komen. In de regio waar ik woon 

was berekend dat er een zeer kleine kans op 

aardbevingsschade. Echter in juni 2019 was het 

raak. Hoezo een zeer kleine kans volgens 

kansberekeningen. Zelfs gebieden waar nooit iets is 

gevoeld krijgt meer percentage toegekend. Zelfs een 

gebied nog geen kilometer bij mij vandaan krijgt al 

tot 3% meer. Het is gewoon een chaos geleid door 

Minister Wiebes. 

 De algehele afwikkeling voor mensen met relatief 

kleine schade is zeer slecht Dalende woningwaarde 

enz. 

 De bevingen en zetting van de grond blijft nog 

decennia doorgaan en dat zal niet vergoed worden. 

Als je ziet hoe moeizaam alle afhandeling tot dusver 

gaat dan geeft dat geen vertrouwen voor de 

toekomst. Shell/Esso en Nam doen alles om zo lang 

mogelijk uit te stellen met vergoedingen en 

verantwoordelijkheid te nemen 

 De chemie tussen de inwoners is in rap tempo ah 

verdwijnen. Mensen zijn erg afgunstig op elkaar 

geworden vanwege ongelijke behandeling door de 

overheden. 

 De communicatie is slecht De versterking loopt te 

traag (voor zover deze überhaupt loopt) Politiek en 

img zijn onbetrouwbaar ‘Spelregels’ worden continu 

gewijzigd. Ze maken hun beloftes niet waar (Ze doen 

vooral alsof naar de rest v Nederland) 

 De gedane schade aan de bodem is niet terug te 

draaien en zal ons in de toekomst parten blijven 

spelen met alle gevolgen van dien. 

 De gehele aanpak en afwikkeling van schade en 

waardeverlies van woningen etc. is een grote drama 

voor de inwoners van Groningen.Er zijn nu miljarden 

beschikbaar voor de ondernemers in de corona 

tijd.Terecht .Maar de Groningers moet een enorm 

vechten voor wat hun is aangedaan. 

 De grootscheepse versterkingsoperatie die jaren 

geleden zou beginnen met honderden woningen per 

jaar, is nog amper begonnen ondanks alle beloftes. 

En als het wel begint, gaan ze telkens de regels 

veranderen. En mocht het uiteindelijk echt van start 

gaan, bestaat het gebied uit een langjarige bouwput. 

 De inwoners, die immateriële en materiële schade 

hebben ondervonden worden weggezet met een 

fooitje. De regio krijgt 2 miljard Euro extra. Maar dat 

geld wordt waarschijnlijk besteed aan b.v de aanleg 

van een schooltuin, nieuw dak op een 

verenigingsgebouw, speeltuintje, nieuw wegdek. 

 De meeste inwoners, buiten de stad Groningen, 

ervaren enorm veel ellende. Ze worden niet serieus 

genomen en de macht van het geld regeert nog 

steeds. 

 de mensen die te maken hebben met 

sloop/nieuwbouw worden belazerd door de 

gemeente, NCG en de aannemer. 
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 de mensen zijn geestelijk compleet kapot gemaakt, 

dat herstel je niet... 

 De mensen zijn monddood gemaakt, wachten al 

jaren op compensatie, iedere keer wordt er weer van 

alles beloofd, komt Wiebes weer een onzin verhaal 

ophangen, komt de koning zich nog eens zogenaamd 

populair maken door bij een bewoner aan te gaan en 

dan vinden ze het wel weer mooi geweest. Wanneer 

er een windmolenpark neergezet moet worden en er 

staan huizen of boerderijen in de weg, dan worden er 

enorme kapitalen aan deze mensen betaald om op 

te hoepelen. 

 De NCG functioneert niet,teveel wisselingen, de 

versterking wordt getraineerd, er is geld genoeg, zie 

corona gelden. vluchtgedrag van de regering en de 

overheden. tot zelfs op gemeenteniveau.De enigen 

die er wel bij varen dat zijn al die ingehuurde bureaus 

en zogenaamde specialisten 

 De negatieve sfeer die er omheen hangt begint 

steeds meer tegen te staan. Door de rechter is al 

jaren geleden uitgesproken dat de NAM 

verantwoordelijk is voor waardedaling van woningen 

in het gebied. Wij zijn aangesloten bij Stichting WAG. 

Hoe de NAM maar steeds onder zijn 

verantwoordelijkheid blijft uitkomen is misselijk 

makend. Ruimhartig de ontstane problemen vlot 

oplossen is van belang. Wij hebben in de loop der 

jaren allerlei mensen in en rond de woning gehad om 

de veiligheid te controleren. Wisselende uitspraken 

worden gedaan. De laatste keer hebben 

medewerkers van bouwbedrijf Pot uit Ten Boer ons 

daklood losgetrokken waardoor lekkage is ontstaan. 

Daarvoor hebben ze geen verantwoordelijkheid 

genomen. De mensen in de regio moeten lang 

wachten op beloofde vergoedingen en herstel 

werkzaamheden. Alle communicatie dmv glossy 

blaadjes is er op gericht de mensen te sussen. Een 

zeer kwalijke zaak die spoedig tot op de bodem moet 

worden gecompenseerd! 

 De opeenvolgende kabinetten hebben er bij 

voortduring blijk van gegeven dat de zorg voor de 

burgers in het Noorden en hun veiligheid 

ondergeschikt is aan economische belangen. Als zich 

in de toekomst nieuwe problemen voordoen, en dat 

zal vast gebeuren, zal dat dus wel niet anders zijn. 

 De overheid heeft jammerlijk gefaald om de 

problemen door gaswinning te erkennen, en 

vervolgens op te lossen. 

 De overheid maakt het met haar bureaucratie kapot! 

Laat ondernemers het maar oplossen, veelal 

goedkoper en veelal meer "vaart". 

 de problemen worden niet aangepakt 

 De provincie wordt vol gezet met windmolens, op de 

meest onlogische plaatsen. 

 De regering laat ons gewoon barsten. Ze schuiven de 

problemen voor zich uit. Tot dat er geen gas meer 

gewonnen word. Dan is er geen gevaar meer en 

mogen we zelf voor de schade opdraaien. 

 De Staat der Nederlanden handelt consequent en 

continu tegen beter weten in en loopt altijd achter de 

feiten aan. 

 De versterking lijkt helemaal nergens op. Zelf heb ik 

een woning waar al twee jaar beloofd wordt om een 

opname te maken. Maar er gebeurt nog helemaal 

niets. Ook immateriele schade, waardevermindering 

alsmede schade aan de eigen woning worden 

nauwelijks aangepakt. Zelfs het Bewijsvermoeden 

levert niet op wat er van verwacht is. 

 dit heeft mij zoveel stress opgeleverd, dat ik aan 

deze enquete eigenlijk niet mee wil doen het roept 

weer emoties op ik wil hierna dus ook niets meer 

ontvangen over deze problematiek 

 Dit is geen echte aanpak, je wordt gewoon zoet 

gehouden 

 Duurt eeuwen voordat wat gebeurt. 

 Duurt veel te lang......geestelijk veel te zwaar met alle 

gevolgen van dien 

 Een te lage vergoeding gekregen, ivm verkoop huis in 

2018. Vergoeding van 7500 euro, ipv ruim 30.000 

euro waardevermindering op dit moment. 

 Er blijven dingen niet goed gaan. Het gevoel van 

grote onrechtvaardigheid wordt keer op keer 

bevestigd. 

 Er gebeurt gewoon niets 

 Er is al veel gepraat, beloofd en toe gezegd maar 

vrijwel nooit uitgevoerd. Daarnaast kan de regering 

nog lang niet zonder de gasbaten en dar maakt de 

mensen waar het om gaat ondergeschikt 

 Er is al veel meer geld uitgegeven aan de uitvoering 

dan aan huizen. En het lijkt niet te verbeteren we 

worden ook slecht op de hoogte gehouden over 

lopende onderzoek naar ons huis 

 Er is een totaal verkeerde aanpak gekozen. Wij 

hebben nu het 4de instituut dat de schade 

afhandeling afwikkelt. Al het geld wat dat heeft 

gekost en nu nog steeds kost. Dit is weggegooid geld 

dit geld had naar de Groningers gemoeten. En ze 

hadden gelijk iedereen moeten compenseren. 

Zonder enige vorm van controle. Als ze voor deze 

tactiek hadden gekozen had het hun minder geld 

gekost en had je de Groningers op je hand gehad. 

 Er is heel veel beloofd maar een vergoeding voor elke 

scheur in je huis moet je voor de hels deuren 

weghalen 

 Er is niet geanticipeerd op de te voorziene problemen 

in de regio. De baten zijn niet geïnvesteerd in 

verduurzaming van bodem, woningen, leefklimaat en 

alternatieve energiewinning. Bewoners zijn aan hun 

lot overgelaten en betalen de prijs, terwijl de winst 

naar de aandeelhouders gaat. De aanpak is ad hoc, 

stroperig en bureaucratisch. 

 Er is tot op heden niet veel goed gegaan. Vertraging 

of helemaal niet goed aangepakt 

 Er is tot op heden nimmer in concreto een 

"overeenkomst" of toezegging binnen de gestelde 

termijn geklaard. Maakt niet uit welke 

bewindspersoon je bij zijn of haar kladden pakt. 

Verhaaltjes voor de "vaak"!!! Kamp, Wiebes, 

Ollongren ? Plaatselijke bestuurders, die het af laten 

weten en zich liever bezig houden met onnodige 

miljoenen verslindende projecten. En de particuliere 

opportunisten. 

 Er komt niks van terecht ze laten ons op een gegeven 

moment gewoon stikken nu zijn ze op verschillende 

vlakken aan het vertragen 

 Er lijkt weinig animo bij overheid en NAM om de 

problemen op te lossen. De tactiek lijkt er op gericht 

te zijn om zoveel mogelijk te produceren en zo weinig 

mogelijk kosten te maken. Eindeloos rekken dus. 

 Er worden telkens beloftes gedaan, die vervolgens 

niet worden na gekomen. De laatste stunt was de 

toeslag waardevermindering. Een ieder hoopte 

enigszins op een tegemoetkoming. Nou..... het 

grootste gedeelte krijgt te horen er niet voor in 

aanmerking te komen. Het is gewoon een groot 
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schandaal hoe er mee omgegaan wordt. Ik heb er 

geen woorden voor 

 Er wordt alleen maar gepraat en geld verkwist aan 

allerlei verkwistende procedure bedenksels, zonder 

dat de mensen die de ellende hebben geholpen 

worden. 

 Er wordt alleen maar gepraat en van alles beloofd. 

Waarom moet de parlementaire enquête over de 

verkiezingen heen getild worden? Concreet gebeurt 

er niets, behalve voor de kleinere schadegevallen. 

Alle grotere worden eindeloos aan het lijntje 

gehouden: verjaard oh, dan moet je nog bij de NAM 

zijn (die was er toch tussen uit??!!) oh, een gedeelte 

van de schade is te wijten aan de bouwkundige staat 

van het gebouw alleen het nieuwere stuk heeft een 

paar scheuren enz. enz. (uit eigen ervaring van de 

boerderij bij onze zoon) 

 er wordt bijna alleen maar versterkt aan huur 

woningen en mijn eigen woning, waar ik al een aantal 

keren schade aan heb gehad weet niemand wanneer 

en of dit versterkt wordt 

 er wordt geprobeerd tijd te winnen door allerlei 

commissies te benoemen, maar inhoudelijk gebeurt 

er weinig tot niets 

 Er wordt nauwelijks iets klaar gespeeld. Veel gepraat 

maar weinig daden. 

 er wordt nog steeds niet doorgepakt met herstel en 

versteviging, welke ook nog eens gescheiden van 

elkaar zijn. te veel instanties, en commissies die 

inmiddels al 3/4 van de vele miljoenen opgeslokt 

hebben zonder dat de bewoners er wat aan hebben 

gehad. Wanneer al die miljoenen gewoon direct aan 

herstel en versteviging waren besteed, had de klus al 

bijna klaar kunnen zijn. 

 Er wordt van alles beloofd , maar de nam en de 

regering is een macht waar heel Groningen last van 

heeft , en veel dingen komen daar door niet van de 

grond , zo jammer dit 

 er wordt van alles beloofd door de regering maar er 

wordt weinig concreet gedaan waardoor er steeds 

meer problemen ontstaan 

 er wordt veel beloofd maar er gebeurd weing wat de 

bewoners ten goede komt 

 Ervaring tot nu toe en Inkomstenprobleem NAM / 

Shell 

 Geen enkele vooruitgang 

 geen vertrouwen in de overheid en instanties die ons 

zouden moeten steunen 

 heb weer opnieuw scheuren in de muren zelf oude 

zijn weer open gegaan 

 Het duurt te lang en de werkelijke schade wordt 

weinig tot niet vergoed. Bij het IMG en de NCG stikt 

het van de psychologen en juristen die anders niets 

doen als de mensen gek maken en er voor zorgen 

dat er zo weinig mogelijk geld wordt uitgekeerd en of 

schade vergoed. `ondertussen blijft het geld aan de 

strijkstok hangen en opgesoupeerd door de overheid, 

woningcorporaties en verspild aan afgedankte 

boerderijen die door de opperden zijn opgekocht en 

nu goedkoop worden verbeterd en verbouwd. 

 Het duurt te lang, nieuwe regeling lijkt op omkoping, 

regeling waardevermindering geeft te laag 

percentage van woz waarde, schade verplaatst zich 

naar de rand van het gebied, maar daar wordt geen 

rekening mee gehouden. Grote achterstanden in 

verwerking schade en versterking. Pure ambtenarij 

 Het gaat niet ophouden. Stoppen met gaswinning 

betekent niet dat de problemen en de bevingen 

opgelost worden of stoppen. 

 Het geld dat beschikbaar had moeten zijn gaat naar 

onderzoek bureau,s en komt niet bij de burger. Ik 

heb in een echt aardbeving gebied gewoond in de 

USA en daar een huis gebouwd. De controle op 

bouwen was streng. De controle op de uitvoering van 

bouwen in Groningen bestaat niet. De wijze waarop 

reparaties worden uitgevoerd is bedroevend, 

 Het Haagse beleid was, is, en zal blijven dat ze 

proberen er zo goedkoop mogelijk van af te komen. 

 Het hele proces van versterken gaat enorm traag, het 

duurt te lang. Onduidelijk voor veel bewoners of er 

uberhaupt iets gaat gebeuren, laat staan wanneer. 

De ene wel da ander niet....dit geeft verdeeldheid. 

Geen vertrouwen in de overheid. 

 Het is een jaaren lange bouwput, hier komen we niet 

weer vanaf. Nieuwe woningen die zijn gebouwd 

vertonen ook weer scheuren. 

 Het is nog lang niet onder controle. Er worden allerlei 

zoethoudertjes deze kant opgestuurd maar de 

mensen die alles kwijt zijn zien daar niks van terug. 

Er worden scholen gebouwd en maar geld weggooien 

in grootschalige projecten om het land te laten zien 

ho geweldig alles gaat. 

 Het lijkt niet te gaan om de schadeproblematiek op 

te lossen, maar om ambtenaren en andere 

belanghebbenden bezig te houden. Grootste deel 

van het geld zit in de organisatie en niet in de 

reparatie! 

 Het meeste geld is tot nu toe uitgegeven aan 

voorbereidingen en inspecteurs en tegeninspecties. 

Aan de echte problemen wordt nauwelijks iets 

gedaan. 

 Het nivo van eisen dat aangeeft of er een probleem 

is of niet wordt steeds aangepast aan wat de 

regering (lees NAM) wenselijk vindt en dat s niet 

hetzelfde wat de bewoners vinden. Dus worden de 

meeste problemen niet opgelost maar 

doorgeschoven naar de toekomst. 

 Het schiet niet op , veel volwassenen en kinders 

zitten in een depressie . Groningen wordt aan het 

lijntje gehouden . Heb zelf ook de ervaring . 

Dunbevolkt en hier zitten de kiezers niet . 

 het schiet niks op en alles is erg onduidelijk. Voel me 

erg in de steek gelaten 

 Het schiet voor geen meter op. Wacht sinds mei 

2018 op wat er met ons huis moet gebeuren. De 

regels veranderen steeds. Ze veranderen net 

zolang,totdat er niets meer hoeft te gebeuren. De 

vergoeding voor waardedaling is veel te laag. De 

waarde waarover het wordt berekend is nog lager 

dan de waarde van voor de crises (2008) 

 het werkt niet 

 Het woord "aanpak" in uw vraag geeft eigenlijk al aan 

geen Nederlander buiten het gasgebied de 

problematiek echt begrijpt. Helaas geldt dit ook voor 

Groningers die weinig tot geen schade hebben omdat 

ze buiten het gebied wonen. Sinds Huizinge 2012(!) 

bevinden we nu in 2020 (!!)- met een opbrengst van 

400 miljard euro - nog steeds in een achtbaan van 

zogenaamd betrokken organisaties die zich in 

zouden moeten zetten voor de geleden schade , 

zowel financieel als met verborgen emotioneel leed. 

De gasdictatuur duurt voort en met de verkiezingen 

in aantocht volgen er nog meer kluitjes in het riet .... 
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 Ik ben bang dat er in de toekomst nog meer 

verzakkingen onder woningen ontstaan waardoor 

huizen niet meer te bewonen zijn en zeker ook niet 

meer verkoopbaar. Groningen zal leger worden 

 ik denk dat de NAM straks de stekker eruit trekt , het 

geld is op en dan dan ? ik heb er een zwaar hoofd in 

 Ik kijk heel negatief naar de toekomst door de 

ervaringen die wij hebben met dit beleid. 

 Ik weet niet of ik schade heb als gevolg van de 

gaswinning. Hier en daar wel scheuren. Ik weet niet 

eens waar ik dat zou moeten melden. Wat de 

consequenties zijn. 

 ik woon exact in een gaswinning gebied van 

groningen.. Het gas gaat naar andere delen van NL of 

andere landen en wij zitten in huizen die niet 

aardbeving bestendig zijn.. hoezo krom?! 

 Ik zie door de bomen het bos niet meer waar en 

wanneer ik de schade kan melden die in ons huis is 

ontstaan. steeds wordt er weer een andere instantie 

in het leven geroepen. Ook afhandeling van 

gevolgschade van verkeerde 

reparatiewerkzaamheden worden systematisch 

afgewezen. 

 In achtjaar tijd, zeven verschillende regelingen en 

evenzovele nieuwe kopstukken die komen en nog 

sneller gaan Zeer trage uitvoering van versterking, 

waardedalingsregeling enz. Kortom een stroperigheid 

van jewelste met als doel de duim op de knip te 

houden. 

 In de vooafgaande mail van dit onderzoek wordt al 

gezegd dat dit al voor de "zesde jaar" op rij is dat dit 

wordt gevraagt? Verder geen commentaar! 

 Kleine zaken worden snel opgelost grotere zaken 

schuiven ze voor zich uit of worden gebagataliseerd 

 Men komt niet tot echte oplossingen het is één grote 

rotzooi. Het gebied heeft een enorm negatieve 

uitstraling gekregen. 

 Mensen zijn nog steeds niet uit de problemen. 

Mensen zijn murw. Duurt al zeker 10 jaar!!!!!! Krimp 

wordt steeds groter leefbaarheid kleiner. Armoe 

groter. Jeugdproblemen steeds groter. Juridische 

procedure duurt maar voort. Compensatie tot nu toe 

bekend doekje voor het bloeden. 

 Mijn huis moet worden versterkt, maar het is 

onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Gemelde 

bevingsschades worden niet meer opgenomen. 

Tegelijkertijd worden er allerlei nieuwe regelingen 

bedacht zonder eerst de oude helemaal af te werken. 

Scholen, gemeentehuizen en andere ‘ openbare’ 

gemeenschapsgebouwen worden als eerste 

versterkt/ vernieuwd, zodat het net lijkt alsof ze 

super goed bezig zijn, 

 Mijn koophuis is (samen met 23 buurhuizen)gesloopt 

nadat er veel mooie beloften zijn gedaan. Het ging 

meteen al fout bij de tijdelijke huisvesting. We zitten 

nu allemaal door de provincie verspreid. Na de sloop 

bleef het stil op de bouw,geen actie,niet de beloofde 

nieuwsbrieven,geen informatiebijeenkomsten,maar 

ook geen persoonlijke communicatie meer!Met veel 

vertraging toch gestart met lange uitloop.Iedereen 

lijdt daar zwaar onder. Het zou 8 maanden duren. 

Inmiddels al ruim een jaar en nog lang niet 

klaar.Geen enkele inspraak gehad, alles is 

standaard. Ondanks de woningswaardering vooraf. 

Het klopt van geen kant. Veel psychische problemen. 

Eigen huis wordt nog uitgenodigd door ons. 

 Momenteel zijn er keuzes gemaakt vanuit de 

postcode en waarde vermindering echter is dit beleid 

niet gericht op de individuele schade maar om de 

aantallen. Daarnaast is zichtbaar dat de tijd een 

cruciale factor speelt voor de schade die later 

ontstaat. 

 n 

 na 6 jaar nog steeds deze enquête? 

 Na al die jaren sluimert het voort, wordt steeds een 

nieuwe organisatie verzonnen om problemen aan te 

pakken. En een minister Wiebes die alles vertraagd 

en tegenhoud. 

 Na iedere schade moet je proberen om je gelijk te 

krijgen terwijl je weet dat je gelijk hebt. (Zo heb ik het 

netjes gezegd denk ik). Heb door de vele aardbevings 

stress al 2 maal een herseninfarct gehad en ben 

inmiddels zeer beperkt. Het verwoest je leven!! 

 Naarmate er minder gas in de bodem blijft neemt het 

belang voor Den Haag af. 

 Nederland heeft geprofiteerd van ons Gronings gas 

en nu laat de regering ons in de steek. Allerlei 

bedrijfjes hebben er fors aan verdiend, alleen de 

gewone burger niet. 

 Nederlandse overheid rekt procedures rondom 

schade aan huizen, om maar niets uit te hoeven 

keren. Voorbeeld: Schaderegeling waardemindering 

wordt per gemeente ingesteld op verschillende 

tijdstippen. En dat terwijl eigenaren in een groot deel 

van de provincie kampen met dezelfde schade. Dat 

is heel vreemd. 

 Omdat alles heel traag opgepakt wordt, omdat er wel 

iets toegezegd wordt, maar telkens onduidelijk is 

voor welke groep het gaat gelden, omdat als iets 

toegezegd wordt het toch weer teruggedraaid kan 

 Omdat door alle kromme regelingen en ongelijkheid 

overal de saamhorigheid 0 is. Omdat de geldkraan 

straks dicht is en het gros nog met ellende zit en niet 

gecompenseerd is. 

 Omdat het allemaal veel te lang duurt en dat ze de 

mensen daar emotioneel mee stuk maken. De ene 

commissie na de andere commissie opgericht, hopen 

geld verknald. 

 Omdat het oplossen van de problemen te lang duurt 

en het einde nog lang niet in zicht is. Het eindeloos 

optuigen van nieuwe commissie en bureaus heeft 

heel veel geld gekocht zonder dat er een oplossing 

komt. 

 Omdat ik zelf midden in een sloop/nieuwbouw traject 

zit en ook de overige acties zie en meemaak en alles 

gaat fout. Vooral communicatie en transparantie gaat 

verschrikkelijk. Beloftes worden niet nagekomen en 

alles loopt continu vertraging op. Er ontstaat 

daarnaast continu rechtsongelijkheid. Er zijn mensen 

op gezet die volledig niet capabel zijn. 

 Omdat wij midden in het gebied wonen en er van 

overtuigd zijn dat er nog een grote klap zal komen en 

dan weer zal de NAM tegenwerken. Politiek en NAM 

zijn te zeer verweven om de daadwerkelijke ellende 

ook echt te WILLEN oplossen. 

 Onduidelijk wat er nog gaat gebeuren, hoeveel 

aardbevingen komen er nog en met welke sterkte en 

gevolgen. De afhandeling van aardbevingsschades is 

nu al een ramp, hoe zal dat in de toekomst gaan? 

 Ongelijke afhandeling van schade! 

 Ons huis heeft een EVS-2 rapport waarin 

geconcludeerd staat dat ons huis thuis hoort in het 

versterkings en engineerings traject, EN GEZIEN DE 

SITUATIE MET VOORRANG BEHANDELD DIENT TE 

WORDEN. het rapport heeft een stempel met het 

opschrift: datum vrijgave, 18-3-2019. Op 6-3-2019 
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DUS 12 DAGEN VOORDAT HET RAPPORT WAS 

VRIJGEGEVEN kregen wij een brief van de gemeente 

Appingedam waarin ons verteld werd dat onze 

woning/pand geen verhoogd risico heeft bij 

aardbevingen. Wij kenden het rapport nog niet, maar 

omdat na de zeer uitgebreide inspectie van 2 dagen 

in november 2018 zowel de bewoners begeleider 

van het CVW, de inspecteur van Archipunt en de 

aannemer die het werk uitvoerde ons nadrukkelijk 

adviseerden om een AOS melding te maken vonden 

wij deze brief zeer opmerkelijk. Het heeft tot 2 dagen 

voor kerst van 2019 geduurd dat na veelvuldig en 

nadrukkelijk aandringen van onze kant eindelijk het 

rapport aan ons overhandigd werd. Na bestudering 

van dit rapport waren wij zeer onthutst. De datum 

van de brief, de datum van vrijgave en de conclusie 

uit het rapport hebben ons zeer geschokt. Tot op de 

dag van vandaag zijn wij bezig met het in beweging 

krijgen van het versterkingstraject, en er is nog niets 

gebeurd. Ik zit inmiddels om deze affaire in de 

ziektewet, loop een traject af bij Transcare. De 

Commissie Bijzondere Situaties bemoeit zich er 

inmiddels mee. Ik denk dat u nu wel kunt begrijpen 

waarom wij er geen vertrouwen meer in hebben. 

 Overheid is onbetrouwbaar. Afspraken worden niet 

nagekomen. Beleid en organisaties veranderen 

steeds. Er wordt niet goed gecommuniceerd. Alles 

duurt enorm lang. Burger wordt gewantrouwd. 

 Overheid maakt verkeerde keuzes in deze, alles op 

elektrisch gooien is waanzin en leid tot niks 

 Politiek heeft geen enkele interesse in dit dun 

bevolkte gebied Levert geen sustantiële bijdrage aan 

te verwerven stemmen 

 Problemen die zijn ontstaan worden niet adequaat 

opgelost, het duurt allemaal veel en veel te lang en 

het kost veel en veel en veel te veel geld. Het is een 

warboel als het gaat om planning, informatie 

verstrekking en communicatie. Voorbeeld: ik heb 

bijna 4 jaar moeten wachten op mijn 

versterkingsrapport en weet nog steeds niet waar ik 

aan toe ben. 

 Problemen worden niet of nauwelijks opgelost 

 Problemen worden niet opgelost maar oplossing 

wordt uitgesteld/afgesteld. Ter “compensatie” 

worden zonneparken en windmolenparken 

aangelegd waardoor ook het open landschap 

verdwijnt cq wordt verpest. Geld dat beschikbaar is 

voor verbetering woningen wordt grotendeels 

besteedt aan steeds weer nieuwe organisaties die 

het hele proces vertragen en de financiële middelen 

uitputten. 

 Problemen worden niet opgelost. Politici en 

bestuurders zijn niet bekwaam. 

 Reparaties duren veel te lang of worden nog 

helemaal niet uitgevoerd. En volledig oplossen doen 

ze nog niet of kunnen ze niet want ze hebben bij ons 

nog niet gekeken naar de fundering van ons huis. 

Het huis is een stuk minder waard geworden om de 

schade die we gehad hebben en dat zal zeker niet 

weer meer waard worden. In de tijd van leven die wij 

hier nog hebben kost het ons verder alleen maar 

geld en stress en een groot lager leefgenot dan we 

zouden moeten hebben nu en in de toekomst. 

 samengevat: we worden alleen maar belazerd! 

 Schadeafhandeling is niet rechtvaardig. We zijn zelf 

in hoger beroep moeten gaan bij raad van State 

Versterkingsoperatie schiet niet op en wij wachten op 

advies 

 Schades worden niet aangepakt en de nam doet er 

alles aan om er onderuit te komen. 

 Talloze beloftes die niet worden nagekomen. Zeer 

trage afhandelingen van de geleden schade. 

 Te weinig realisaties. Te weinig bouwvakkers aan het 

werk. 

 Toezeggingen van diverse instantie ‘s maar daden 

zijn we te zoeken. Je geeft vanzelf de moed op 

 Tot nu toe gaat elke actie van de overheid met 

tegenzin en tegenwerking. Mooie woorden blijken 

gebakken lucht 

 Tot nu toe moeten we vechten voor elke cent waar 

we recht op hebben. We worden getraineerd en 

compleet ontmoedigd om verdere stappen te 

ondernemen. Wij zij nog steeds bezig om geld te 

krijgen van de schade die we kregen door de 

aardbeving van januari 2018!!! Het gaat traag en je 

krijgt alleen de cosmetische schade vergoed. De 

verzakking die deze schades veroorzaken, krijgen we 

niet vergoed. Alles bij IMG draait om ontmoediging. Ik 

hoorde van een inspecteur van IMG dat zijn rapport 

op kantoor wordt aangepast. Hij gaf aan dat al onze 

schades voor 99% door de gaswinning kwam. Dat 

schreef hij ook in zijn rapport. Maar dan gaat één of 

andere pipo (zijn woorden) alles doorstrepen wat te 

maken heeft met verzakking. En zo kwam inderdaad 

zijn rapport heel anders eruit te zien. Wij hebben 

€9.000 gekregen voor onze schades. Onze contra-

expertise komt uit op €76.000. Een enorm verschil! 

We hebben een advocaat in de arm genomen, want 

dit eindigt in de rechtbank. Dus nee, ik heb geen 

enkel vertrouwen in de toekomst. 

 vanuit slechte ervaringen. Bovendien zie ik nog niets 

gebeuren dat op verbetering lijkt. 

 Veel beloven maar weinig resultaat 

 Veel gedupeerden krijgen hun schade niet vergoed of 

geen versterking, terwijl dat nodig is. Door de vele 

instanties verdienen velen geld over de rug van 

gedupeerden... De belangen van Shell en Exxon 

staan boven de belangen van mensen. 

 Veel schade aan huis,slechte schadeafhandeling 

Versterking komt ook niet op gang Gebouw heeft een 

verhoogd risico,volgens hra model nam 

 Vele valse beloften verder zijn we nog niks 

opgeschoten. Angst, verraad, en in het onveilig 

gevoel. 

 Verkeerde aanpak. Slechte organisatie . Dan weer 

eeen nieuwe, ook niet goed . Er wordt slecht naar de 

mensen geluisterd. 

 Vertrouwen weg in de overheid. Vertrouwen 

terugwinnen zal lang duren: eerst moeten ze zich 

bewijzen dat bij nieuwe problemen ze adequaat 

zullen gaan handelen. Want we kunnen de volgende 

30 jaren nog bevingen en dus schades verwachten. 

 Waarde van de woningen zal niet meer stijgen. Veel 

woningen blijken geen aansprak te kunnen maken 

op de waardeverminderingsregeling. 

 We wachten al jaren in een ernstig beschadigd en 

verzakt huis. IMG vergoed geen funderings schade. 

We krijgen een schadevergoeding voor de scheuren 

maar de verzakte betonnen vloer, scheefstaande 

muren worden door IMG ontkent als 

mijnbouwschade! Te gek voor woorden? Je krijgt dus 

een schadevergoeding waar je niets mee kunt omdat 

het fundament kapot is. 

 We wonen tussen oprukkende industrie, windmolens 

komen dichter en dichter bij, de gaswinning zorgt 

voor scheuren in mijn huis en de waarde van mijn 
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woning is gedaald. De daling is ruim 30.000 euro en 

ik word afgescheept met een aalmoes van ongeveer 

3.500,- euro. In de media wordt breeduit gemeld dat 

de schadevergoeding er is maar niet dat de 

schadevergoeding een aalmoes is. Schades worden 

wel opgenomen maar de compensatie van de 

schades lopen achter. 

 we zijn bedonderd door de NAM en overheid - het 

rechtsbeginsel dat wanneer iemand schade 

veroorzaakt hij/zij voor de gevolgen moet betalen is 

totaal niet nagekomen - Kamps/Wiebes etc. allemaal 

leugenaars - het geld dat ze wel hebben betaald is 

terechtgekomen bij een andere overheidsinstelling 

en niet bij diegenen die schade hebben geleden. 

 wij wonen in het gebied en zelf ook drie keer schade 

gehad. de laatste hebben we maar afgekocht. een 

zogenaamde deskundige helemaal uit Hoorn heeft 

van het rapport niets gebakken. alleen maar foto's 

gemaakt maar niets genoteerd. uiteindelijk de 

batterij van de camera ook nog leeg. diverse 

vertrekken door elkaar gehaald. en dan de NAM en 

de POLITIEK. bedroevend met die Rutte, Kamp en 

Wiebes. 

 Ze laten gedupeerden zitten met de rotzooi en 

draaien hun kont weg voor hun verantwoordelijkheid. 

Betrokkenenwachten al vanaf 2012 op herstel van 

schade en verzakking en er gebeurt niets. Ze 

traineren alleenmaar en er worden geen oplossingen 

aangedragen. Geld wat bedoeld is voor herstel 

verdwijnd in andere zakken. 

 Zeer slechte regie vanuit de overheid. Veel 

achterdocht richting Groningers, daardoor extreem 

veel geldverspilling aan controlerende organisaties 

die iedere keer weer mislukte plannen maken. 

 Zeer veel woningen zijn vernield en de reparatie laat 

in de meeste gevallen al jaren op zich wachten. Het 

is geen prioriteit in den haag. Als de gaswinning in de 

randstad had plaatsgevonden dan was de schade al 

gerepareerd. Zoals altijd is Groningen nog steeds een 

win-gewest. 

 

 

6.6 Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst? (zeer positief) 

 
 Als er maar geen Lelylijn wordt aangelegd waardoor 

de gekte van de Randstad zich verplaatst naar het 

rustige Noorden. 

 Als het goed is zit ik aan de buitenrand van het 

bevingsgebied en tot nog toe heeft mijn huis weinig 

schade. 

 Bij ons was de schade minimaal. Wij zijn met een 

uitbouw bezig, waardoor ons woongenot heel goed 

wordt en blijft 

 Eigen mening legt het af tegen de politiek. 

 geen reden om er anders tegenaan te kijken 

 Goed geïsoleerd huis, goed onderhouden. 

 Goed huis in goede wijk met minimale schade 

 Heb een levensloopbestendig huis laten bouwen 

waar ik sinds een jaar in woon. 

 Heb tot dusver weinig schade en verwacht ook in de 

toekomst geen heftige schades 

 Heb zelf een huis gebouwd zeer aardbevings 

bestendig 

 Hoewel ik woon in het bevingsgebied, verwacht ik 

afnemende activiteit van de bodem doordat de 

gaswinning wordt afgebouwd. Mijn huis is tamelijk 

goed bestand tegen de eerdere bevingen gebleken. 

De afgenomen waarde zal weer toenemen, ook 

omdat de lastendruk in andere delen, met name 

midden en westen, van het land veel te groot wordt 

en migratie naar oa Groningen voor de hand ligt. 

 Huis laten bouwen in 2008, incl. dilatatie voegen etc. 

Het huis zou aardbevingsbestendig moeten zijn tot 

een sterkte 5. 

 ik ga hier weg 

 Ik ga met veel plezier in Groningen wonen 

 Ik ga verhuizen, weg uit aardbevingsgebied 

 Ik heb een goed huis met relatief weinig schade. De 

schade die er was is keurig afgehandeld. Persoonlijk 

geen klachten. 

 Ik woon in een nieuw, aardbevingsbestendig huis 

 Ik woon prettig en vr re wacht niet dat eventuele 

toekomstige schade dit erg zal veranderen 

 ik woon schitterend in een mooi en veilig huis 

 Mijn huis en mijn vaste lasten zijn zeer positief 

 Mijn schades zijn afgehandeld en heb relatief nieuwe 

woning met een degelijke fundatie. 

 Mijn woning heeft voor de aankoop enige schade 

gehad, maar die is hersteld en er is preventief risiko 

verminderd. 

 Net een nieuw, oud huis gekocht. Met schade, maar 

niet bang... 

 Net verhuisd naar een nwe woning 

 Omdat onze woning 3 weken geleden opgeleverd is 

na de sloop en heropbouw 

 Persoonlijk zijn wij relatief goed de dans ontsprongen 

en wordt er nu volop aan ons nieuwe huis gebouwd 

na sloop van ons nog maar 20 jaar oude huis. 

 Prettige woonomgeving in Appingedam. Eigen huis. 

 Schade na 4 jaar knokken is hersteld,mijn huis 

verkocht en ik ga weer terug verhuizen naar de stad 

Groningen 

 Uitstekend huis, redelijk toekomst bestendig en geen 

aardbevingsschade zo ver te zien. Mogelijk is het feit 

dat het huis gebouwd is op heipalen hier debet aan. 

 Waarde koopwoning stijgt. 

 We hebben niet zoveel last van de aardbevingen. We 

hebben wel schade gehad maar dat is goed vergoed. 

 We krijgen een mooi huis 

 we verhuizen naar elders 

 We wonen prachtig en blijven dat zo lang mogelijk 

doen. 

 We wonen prachtig in een fijn huis en in een goede 

omgeving. 

 Wij hebben de versterking achter de rug. En de 

situatie aangepakt om zelf ook te investeren en het 

huis naar eigen wensen te verbouwen. 

 Wij hebben een vrijstaand huis schade vrij dus...... 

 Wij hebben het geluk dat wij een nieuw huis krijgen. 

 Wij hebben het geluk dat wij een nieuwbouwhuis 

kunnen kopen dat door sloop/nieuwbouw tot stand is 

gekomen. We hebben daardoor niet de lasten maar 

wel de lusten. 

 Wij hebben na bijna 6 jaar juridische strijd onze 

woning in oktober weer betrokken. De woning is 

geheel gerenoveerd, versterkt en levensloop 

bestendig en 0 op de meter. Heeft wel ruim € 

50.000,-- eigen geld gekost. NAM heeft te weinig 

schadevergoeding uitgekeerd. 

 Wij wonen in nieuwbouw en hebben geen schade 
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 wonen hier mooi, zeer ruim en lekker betaalbaar. 

Ben echt blij dat ik in een krimpregio woon zeker in 

deze tijd met corona waar we veel minder last 

hebben van lawaai, stank, overbevolking, 

huizentekort, criminaliteit. Volgens mij heeft grote 

delen van NL meer problemen dan provincie 

Groningen. Wil niet zeggen dat dit voor iedere 

inwoner geldt. 

 wonen in nieuwbouwwijk die steeds populairder 

wordt in een 0-op de meter woning. Het enige dat 

een echte bedreiging kan vormen (in de wat verdere 

toekomst) is de zeewaterspiegelstijging in dit 

laaggelegen gebied 

 Woon hier prima in het hoge noorden. 

 

 

6.7 Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst? (positief) 

 
 Aardbevingsscahde is op mij nauwelijks van 

toepassing. 

 Actueel lijkt het er op dat de achterstand van de 

woningwaarde wordt ingelopen. Veel woningen 

worden voor verkocht. 

 Als dit slaat op de aardbevingsschade, persoonlijk 

lijkt onze toekomst negatief. We hebben weinig 

mijnbouwschade, en dat is vergoed, maar zijn oud ( 

87 jr.) en steeds minder gezond. Als gevolg van een 

misser van Rechtbank (Gerechtelijke dwaling, zie ons 

dossier bij juridische afd. VEH), zullen we om moeten 

zien naar een andere woongelegenheid. Het had 

anders gemoeten en gekund, maar helaas. 

 Als het goed is komt er nieuwbouw. Helaas dien je er 

zelf wel veel geld bij in te steken voor de nieuwbouw 

 Amper schade 

 ben blij met mijn huis 

 Blijf hier wonen 

 Buitengebied, wel enige schade maar na het nodige 

gesoebat is e.e.a. hersteld. 

 de buurt is mooi en gaat zichtbaar vooruit de laatste 

tijd. het zijn wel oude woningen en er zijn wat 

verzakkingen in de buurt. dat is wel een punt van 

zorg 

 De geconstateerde aardbevingsschade aan onze 

woning is goed en vlot afgehandeld. Bovendien 

verwachten we dat de uitvoering van de 

waardedalingsregeling wel redelijk voor ons uitpakt 

 De grond wordt wat rustiger. Hier lijken we het ergste 

te hebben gehad.. Niemand heeft echter garantie 

 De lichte aardbevingsschade is hersteld en ik woon 

in een prettig huis. 

 De schade zal hersteld worden, al moet ik het zelf 

doen. Mijn huis heeft niet veel schade, maar een 

kleine scheur zorgt ook voor veel kosten. Verder 

woon ik op een heerlijke plek en wil ik mijn 

woongenot niet laten verpesten door bevingsschade 

 Deskundige begeleiding 

 Door veel eigen geld en energie in mijn huis te 

steken en het zo veilig en comfortabel te maken. 

 eigen huis met minimale schade 

 Er is gasreductie en geld en ik heb in mijn situatie als 

bewoner en eigenaar van een houtskeletbouw 

woning weinig last van de aardbevingen als het gaat 

om schade. 

 Er worden dankzij de inspanning van de lokale 

bestuurders veel gelden uit Den Haag 

binnengehaald. 

 er wordt op dit moment een nieuw huis gebouwd. 

Sloop / nieuwbouw regeling 

 Ga ik vanuit 

 gaswinning schade tot nu toe goed 

opgelost/gerepareerd. Ondanks de mogelijkheid van 

(nog) zwaardere bevingen toch het idee dat die ook 

weer opgelost zullen worden. Enige onrust over 

zwaardere bevingen blijft er trouwens wel. 

 Gaswinning stopt. 

 Geboren en getogen. 

 geen klachten 

 Geen last van aardbevingen. Directe woonomgeving 

is mooi. 

 Geen problemen 

 geen reden om aan te nemen dat mijn huidige 

positieve woonsituatie in de toekomst zal 

veranderen. 

 Gelukkig hebben wij geen schade doordat we een 

houten - stapel - huis hebben gebouwd 

 gelukkig weinig schade 

 Gewend aan het idee van de bevingen en 

bijbehorende problemen. Maar het blijft frustrerend. 

 Gewoon maar doorgaan en niet te veel over 

nadenken. Dat lost niks op. 

 goed huis aardbevingen blijven ook zonder 

gaswinning zit in contourgebied 

 Groningen sluit in 2022. Aardbeving zullen steeds 

minder en minder sterk worden. 

 Heb een goed degelijk huis uit 1939, tot dusver 

schade vrij, mooie plek. Maar onverkoopbaar 

 Heb schade, maar huis zal wel blijven staan. Woon 

mooi en goedkoop 

 Heb vrij uitzicht tuin 1100 m2 en vrijstaand huis 

 Heb zelf het huis verduurzaamt 

 Hebben een gerieflijk huis. 

 Hebben geen schade en verwachten dit eigenlijk ook 

niet meer. 

 Heerlijk huis, fijn woongebied 

 Het aantal aardbevingen vermindert en de zwaarte 

van de bevingen neemt af. 

 het blijft mooi wonen op een wierde. 

 Het idee geeft al rust. 

 Het is een mooi gebied om in te wonen, de 

ontwikkelingen zijn positief 

 Het is en blijft rustig wonen hier 

 Het is er nou eenmaal en hopelijk word het voor ons 

en onze kinderen wel beter dan het nou is. 

 Het is heerlijk wonen in Groningen 

 Het vraagt natuurlijk wel financiële offers om je 

woning aan te passen anderzijds leven we in een 

zeer welvarend land tot dusver. 

 Hetb is heerlijk wonen 

 Hier niet het centrum van het gebied 

 Huis wordt versterkt en probleem wordt ook door 

gemeente aangepakt en opgenomen 

 Ik ben de jongste niet meer maar heb een 

fantastisch huis. 

 ik ben gezond en overleef het wel. 

 Ik ben twee jaar geleden van een oud karakteristiek 

huis verhuisd naar een uitstekend geïsoleerd 

nieuwbouwhuis, vanwege leeftijd. 
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 Ik ben verhuisd naar een woonark in Meerstad. Maar 

nog steeds bezig met de waardedaling van ons vorige 

huis. Al 8 jaar.. zucht 

 ik blijf gewoon in mijn eigen huis wonen 

 Ik denk dat de schade in mijn omgeving nog wel 

meevalt. Maar ik ben geen expert. 

 Ik denk dat doordat ik welf met mijn vriendin heel 

rustig doorgegaan ben met het verbeteren van ons 

huis, rekening houdend met de bevingen, dat wij veel 

hebben kunnen doen om er het beste van te maken. 

Dat is dus vooral eigen initiatief en onze banen 

hebben het ons toegestaan dat wij die investering 

ook konden dragen. Wij wonen prachtig in het hart 

van Appingedam. 

 Ik denk dat waardevermindering mee zal vallen 

 Ik ervaar geen grote risico's voor mij persoonlijk. 

 Ik ga er vooralsnog van uit dat mijn huis zal worden 

aangepakt voordat dit niet meer nodig is... 

 Ik ga verhuizen naar een plek die minder last heeft 

 ik geloof in een betrouwbaar huis te wonen 

 ik heb beperkt schade, versterking is voor zover ik 

weet niet aan de orde, de verkoopbaarheid van 

woningen in de buurt neemt weer toe, evenals de 

WOZ. Onlangs heb ik waardedalingscompensatie 

ontvangen en die is in mijn geval toereikend. 

 Ik heb de pech dat ik in het sloop/nieuwbouw traject 

zit, maar probeer na verwerking van deze 

mededeling naar de kansen te kijken. Overigens 

wordt je daar wel regelmatig in teleurgesteld. 

 ik heb een keer een beving meegemaakt, toen ze de 

gaswinning naar de rand van het gasveld (Hoogezand 

dus) gingen verplaatsen. Toen ze van dat onzalige 

plan zijn teruggekomen hebben wij geen problemen 

meer gehad en ziet onze toekomst er als vanouds, 

dus positief uit. 

 ik heb een prachtig huis, voorlopig zonder schade 

 Ik heb een redelijk nieuw huis en heb maar 1 keer 

een schade gehad. 

 ik heb eigen regel vermogen 

 Ik heb het geluk dat we een redelijk nieuw huis 

bezitten. Wél met schade, maar te overzien. Maar ik 

leef mee met de mensen die in veel lastigere 

omstandigheden zitten. In een dorp Als Overschild 

bijvoorbeeld... 

 Ik heb het geluk gehad dat ik kon deelnemen aan het 

(inmiddels weer vervallen) project "Eigen Initiatief", 

waardoor mijn woning geheel aardbeving bestendig 

is gemaakt. Persoonlijk heb ik dus niet te klagen. 

 Ik heb niet veel schade en de schade die ik heb is 

mee te leven. Mijn huis kampt eerder met het 

probleem van gas vrij maken dan 

aardbevingsschade. Het is een oude woning, die door 

de vorige eigenaar niet tot nauwelijks is geïsoleerd 

en voldoet helaas in de meeste gevallen niet aan de 

eisen voor subsidie. 

 Ik heb vertrouwen in de toekomst 

 Ik heb weinig last van bevingen en mijn schadeis 

betaald. 

 Ik heb wel schade deze valt mee. 

 Ik heb zelf een nieuw stevig energie neutraal huis 

laten bouwen 

 Ik heb zelf geen noemenswaardige schade. 

 Ik heb zelf niet al teveel hinder gehad. Hoop dat ook 

niet alsnog te gaan ondervinden. 

 Ik heh mijn schade betaald gekregen. 

 Ik kan voor mijzelf en mijn gezin opkomen en heb de 

mogelijkheden om onze eigen situatie grotendeels 

zelf te bepalen. Helaas is dit voor anderen niet zo. 

Onze buren zijn een schrijnend geval wat dat betreft 

en hebben die luxe niet. 

 ik krijg komend jaar een beveing bestendig 

appartement 

 Ik ktijg een nieuw huis 

 Ik leg me nergens bij neer 

 Ik maak er voor mezelf het beste van! 

 Ik maak toch mijn eigen woonplezier. Ondanks het 

gedoe en dat ik er boos van kan worden dat het gaat 

zoals het gaat en ik vind dat er op beschamende 

wijze met mensen wordt omgegaan... Dat laat ik niet 

mijn dagelijkse geluk beïnvloeden. Anders zou ik 

depressief worden. Dus wel energie stoppen in het 

proces van weerstand bieden, maar niet door in de 

put laten zakken. En ook dat vraagt energie. Niet in 

blijven hangen, zoeken naar oplossingen, praten met 

anderen. 

 Ik red het wel. Ik zie het somberder in voor mijn 

kinderen, aangezien de problemen op de lange 

termijn echt tot uiting zullen komen. 

 Ik vertrek uit het directe aardbeving gebied. Ondanks 

bewoning van een aardbeving bestendige bouw 

 Ik was al niet van plan te verhuizen ik had ondanks 

alle ellende en mede door het beëindigen van de 

gasproductie wel een positieve houding om ons 

woon- en leefgebied te verbeteren uiteindelijk. 

 ik was al positief over mijn eigen woonsituatie en dat 

blijf ik ook 

 Ik wil graag positief zijn, maar dat kost moeite al je 

naar de realiteit kijk. 

 Ik woon aan de rand aardbevings gebied, wel schade 

aan de woning maar er zijn ergere gevallen. 

 Ik woon aan de rand van het aardbevingsgebied, 

hoewel ik wel schade heb. Maar toch! 

 Ik woon fijn, ondanks de schade       

 ik woon goed en geniet van mij plek 

 Ik woon hier goed, heb alleen in het verleden matige 

schade gehad. Mij persoonlijk treft het minder, maar 

ik ken teveel verdriet van anderen. 

 Ik woon hier in de provincie gewoon geweldig. 

 Ik woon hier prima. 

 Ik woon hier rustig 

 ik woon in een fijn huis, met in het verleden beperkte 

schade die ook opgelost werd door de vorige 

eigenaar, een woningbouwvereniging. gelukkig zelf 

nog geen schade meegemaakt, al check ik wel mijn 

huis elke keer dat er een aardbeving in de omgeving 

is. 

 ik woon in een goed gebouwd huis. Wonen in een 

huis met een versterkingsadvies is een ander 

verhaal. Alhoewel ik nog geen versterkingsadvies heb 

gekregen - forse achterstanden - kan de zaak 

veranderen. Er zijn huizen met een 

versterkingsadvies die vrij nieuw zijn. Dus er is 

onzekerheid, maar ik ga er vanuit dat mijn huis geen 

versterkingsadvies krijgt. 

 Ik woon in een mooi dorp waar ik het erg naar mijn 

zin heb. 

 Ik woon in een mooi huis aan de rand van het dorp, 

toekomstbestendig wonen in een ruimtelijke, rustige 

omgeving... wat wil je nog meer? 

 Ik woon in een oud huis dat drie jaar geleden 

uitgebreid is geïnspecteerd en veilig is bevonden. 

 Ik woon mooi en de kans op ernstige schade is denk 

ik gering 
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 Ik woon naar mijn zin, als ik hetzelfde huis in het 

westen zou hebben, dan moet ik veel dieper in de 

buidel tasten 

 Ik woon nog steeds met veel plezier in m'n huis en ik 

verwacht dat de (dreiging van) aardbevingen af 

zullen gaan nemen. 

 Ik woon op een mooi plekje met relatief weinig 

mijnbouwschade. Voor de schade die er wel is moet 

ik iedere keer procedures van meerdere jaren 

doorlopen, dat is erg vervelend, maar heeft weinig 

impact op mijn woonsituatie 

 Ik woon op een mooie lokatie , maar je krijgt gewoon 

niet waar voor je geld vind ik erg. Ook de beving en al 

die zonneparken om je heen jammer van omgeving 

 Ik woon op een prachtige plek in een mooie woning. 

Dat blijft zo, maar dat wil niet zeggen dat ik tevreden 

ben met de afhandeling van schades, versterking en 

de manier waarop de regeling waardevermindering 

wordt toegepast. Daar valt nog veel op aan te 

merken. 

 Ik woon op het randje van het aardbevingsgebied en 

ik heb geen schade. 

 Ik woon op het water. Ik voel me hier veiliger, omdat 

bij een aardbeving mijn woning er niet direct schade 

zal ondervinden 

 Ik woon opzich prima. Het is hier goed wonen 

 Ik woon prettig en als er geen hevige bevingen meer 

komen, is het hier heel fijn. Sommige vergoedingen 

en tegemoetkomingen hebben ervoor gezorgd dat ik 

bv zonnepanelen heb. Er komt nog een bedrag voor 

verduurzaming. Dus positief, maar als en wel een 

hevige beving komt, stort de positiviteit wel in 

 Ik woon prima - aan de rand van het bevingsgebied- 

en hoop dat ons verdere bevingen bespaart blijven. 

 Ik woon prima in het Noorden en blijf daar lekker 

wonen 

 Ik woon prima. 

 ik woon samen met mijn vrouw in een jaren 30 

woning met ruime tuin. alle schade wordt toch niet 

vergoed. er zit bewust vertraging op om mensen te 

stimuleren geen bezwaar in te dienen. had ook maar 

14 dagen de tijd en het img nu 8 maanden. Laat het 

hele huis voegen zodat het geen lappendeken meer 

is. ben blij dat ik dat kan betalen. dit mag niet mijn 

leven beheersen 

 Ik woon uiterst prettig en comfortabel in mijn huis. 

 Ik woon ver genoeg van het aardbevingsgebied om er 

weinig tot geen last van te hebben. 

 Ik zit in een gebiedsgerichte aanpak en zit in 

sloop/nieuwbouw traject 

 In mij woonplaats gelukkig weinig bevingen. 

 indien gaswinning daadwerkelijk wordt stilgelegd. 

(ben hier sceptisch over door de corona crises en de 

miljarden dat dit kost) 

 Jawel, maar die die ik nu niet! Heb nu andere 

prioriteiten die daar invloed op hebben. 

 Leefbaarheid 

 Lichte schade, maar we wonen in een mooie 

omgeving, elke dag genieten. 

 Met de afname van gaswinning en daarbij verwachte 

vermindering van aardbevingsschade heb ik goede 

hoop voor de toekomst 

 mijn huis blijft wel staan, woon in de "periferie", maar 

heb toch elk jaar nieuwe schade ... niet om bang van 

te worden, maar wel boos. 

 Mijn huis heeft amper schade en het woonklimaat 

geeft rust en heeft ruimte. 

 mijn huis heeft geen ernstige schade. en de schade 

die er was is gerepareerd. vergoeding was ruim 

voldoende. daar heb ik wel stevig voor door moeten 

drammen. 

 Mijn huis houd zich goed onder de voorgekomen 

bevingen. Gebreken zijn hersteld of worden nog 

hersteld maar financiering is vergoed. Mijn 

verwachting is dat mijn huis (bouwjaar 1938) zich 

goed zal blijven houden 

 Mijn huis is redelijk aardbevingbestendig 

 Mijn huis moet versterkt worden volgens de 

deskundigen. Als deskundigen dat zeggen geloof ik 

dat. Maar de deskundigen hebben de sterkte van de 

bouw van mijn huis onderschat door niet goed te 

kijken (de aannemer zag direct dat de buitenmuur 

niet van zandsteen was maar veel sterker). In 2016 

heb ik me opgegeven voor "Heft in eigen hand" maar 

het blijkt niet zo erg in eigen hand te liggen. Toch heb 

ik nog wel vertrouwen dat het goed komt, maar het 

duurt me te lang. Van de week heeft de aannemer 

gezegd met een nieuwe calculatie te komen. Maar hij 

heeft het erg druk en beantwoord vaak geen 

telefoontjes of e-mail. 

 Mijn huis stort niet in en heb geen grote problemen 

ervaren met bv. de afhandeling van reparatie van 

aardbevingsschade 

 Mijn huis wordt op dit moment goed versterkt. 

 Mijn huis wordt versterkt. Het is een lijdensweg vanaf 

2015 en ik hoop dat de gedeeltelijke vernieuwbouw 

medio mei 2021 gereed is. De versterking is gestart 

maart 2019 

 Mijn nieuwbouwwoning is aardbevingsbestendig 

gebouwd. 

 mijn schade is ook vlot en zakelijk afgewert. 

 Mijn toekomst niet afhankelijk van oplossing 

aardbevingsproblematiek. 

 Mijn woning wordt gesloopt en herbouwd. Woning uit 

1972 wordt vervangen door een nieuwe volgens 

huidige bouwbesluit. Aardgasvrij 

 Mijn woning wordt gesloopt en krijg een nieuwe terug 

 Mijn woning wordt versterkt en verduurzaamd 

 Mooi plekje als er geen aardbeving is 

 Mooi stevig huis met in het verleden weinig schade. 

 Nieuwbouw begint maart/april 2021 en naar 

verwachting tegen kerst 2021 in nieuwe woning. Dan 

pas sloop ergens in 2022. 

 Nieuwbouw in 2011 en houtskeletbouw is minder 

kwetsbaar. 

 Nieuwbouw, woon er nog maart kort. 

 Omdat de schade aan onze woning tot tevredenheid 

is afgewerkt. 

 Omdat ik prima woon en niet al teveel schade heb 

(voor zover ik kan zien) 

 Ondanks de aardbevingen en schade aan huis is het 

heerlijk wonen in Groningen. 

 Ondanks de shit woon ik hier mooi. 

 Ons gebied is nog redelijk vrij van allerlei 

energietransities. 

 Ons huis heeft tot op heden weinig schade gehad en 

we wonen in Appingedam dus erg dicht bij 

Loppersum. We wonen graag in de provincie 

Groningen en willen hier niet weg. We hopen dat de 

overheid uiteindelijk zijn verantwoordelijk neemt en 

de gemaakte beloftes ooit nog eens nakomt. 

 Ons huis is afgebroken, en nieuwe versterkte huis 

terug 

 Ons huis is comfortabel en goed onderhouden en we 

hebben weinig schade. Ik hoop dat dat zo blijft. 
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 ons huis is gesloopt en er wordt momenteel een 

nieuw huis gebouwd 

 Ons huis is versterkt en vanaf dat moment geen voeg 

er meer uit gesprongen en geen scheurtje meer in 

een muur waar genomen 

 Ons huis wordt waarschijnlijk versterkt,los daarvan 

zien wij onze woonsituatie buiten de provincie in de 

toekomst 

 Onze schade is verholpen alle de 

waardevermindering moet nog en daar gooit de nam 

met de pet naar 

 onze versterking is na bijna 7 jaar eindelijk van start 

gegaan 

 Onze woning heeft een "niet verhoogd risico" 

 Onze woning is gesloopt en wordt herbouwd. Ook dit 

proces verliep moeizaam, duurde lang en is niet naar 

tevredenheid het had sneller, beter en goedkoper 

gekund. 

 Onze woning wordt versterkt in 2021 en op dat punt 

liggen we redelijk op schema 

 Op dit moment hebben wij geen problemen en hopen 

dat het zo blijft in de toekomst. 

 Oud huisje gekocht en voldoende uitdaging om dit 

een pareltje te maken 

 Persoonlijk betrekkelijk weinig last van de 

problematiek. Eerdere problemen zijn opgelost. 

Wachten is op afwikkeling rechtszaak WAG-NAM 

(waardedalingsvergoeding. 

 persoonlijk geen (noemenswaardige) schade of 

gevaarlijke situaties 

 Persoonlijk woon ik hier prima. Vrijstaand huis, met 

veel ruimte in en om het huis. Leuk dorp met goede 

mensen om me heen. 

 Plaatselijk zeer actieve bewonersvereniging die 

plannen heeft en die uit weet te voeren. 

 positief 

 Prettig wonen. Geen reden om daar in de toekomst 

anders tegenaan te kijken. Er van uitgaande dat de 

gemeente de gemeentetaken goed blijft uitvoeren. 

 Prettige omgeving. 

 Prima huis 

 prima rustig hier, randstad wordt drukker onleefbaar, 

bied kansen voor hier 

 Probeer altijd positief te blijven 

 rand van het gebied, nauwelijks schade 

 Recent gebouwd "aardbevingsbestendig" huis zou 

veilig moeten zijn volgens de normen. Het nadeel is 

wel dat het onderhoud de komende jaren hoog zal 

zijn door het moeten repareren van (kleine) schade 

die niet specifiek aangetoond door aardbevingen 

komen 

 Relatief weinig schade. Wonen aan de rand van het 

bevingsgebied.. 

 Ruim en betaalbaar wonen. 

 Schade aan ons huis is jaren geleden netjes 

opgelost, we gaan verbouwen (levensloopbestendig 

maken). Nu maar hopen dat de intensiteit en 

hoeveelheid aardbevingen verminderen. 

 Schade gehad, gedeeltelijk (na 2e opinion) vergoed, 

gelukkig geen gevaar voor instorten. 

 schade is hersteld en wat er nog kan komen weet 

niemand 

 Schade is redelijk hersteld, vertrouwen komt wat 

terug 

 Slochteren, mooi plek 

 Sloop en nieuwbouw traject. 

 Toch wel iets van het koekje van eigen deeg gehad. 

Was wel op een manier van slikken of stikken! 

 Tot nu toe lijkt mijn huis gespaard te zijn van 

(ingrijpende) schade. Hopelijk blijft dat zo 

 Tot nu toe zijn wij vrij van schade gebleven, hopelijk 

blijft dit zo 

 Trek mij niet zoveel aan van de bevi ngen andars was 

het huis ook wel wat gaan scheuren 

 Uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen. 

 vanwege de nog steeds plezierige woonomgeving op 

ca. 10 km. van het centrum van Groningen 

 Veel woongenot 

 vertrouw ons huis 

 Voel me niet als veel te veel medebewoners een erge 

slachtoffer. 

 Voldoene inkomen. Appadtement met mooi uitzicht 

in een rustig dorp met voldoende voorzieningen. 

Goede bereikbaarheid auto bus edn trein 

 Voor ons persoonlijk hebben zich geen problemen 

voorgedaan. 

 Vraag naar grotere woningen nabij de stad Groningen 

neemt sterk toe. Ik kan weer weg naar elders 

 waar ik woon zijn geen aardbevingen 

 Waardedalingsregeling levert aardig bedrag op. 

Schade valt tot op heden mee. Onzekerheid is nog de 

versterking. 

 waarschijnlijk veel minder last van bevingen en 

daardoor minder tot geen schade 

 Waterstof is de toekomst voor het verwarmen 

 We bewonen een goed huis en hopen maar dat de 

grote klap niet komt. Die dreiging is er altijd. 

 We hadden weinig schade door twee bevingen. Door 

de subsidie van 4000,oo euro hebben we 12 

zonnepanelen geinstelleerd. 

 We hebben in Tripscompagnie nog niet direct te 

maken met schade door gaswinning. Wel 

onzekerheid over bodembeweging als gevolg van 

gestapelde mijnbouw: gaswinning winning van 

magnesiumzout door Nedmag inklinking van de 

bodem door verdroging 

 We hebben relatief weinig schade opgelopen, mocht 

het rustig blijven dan hoop ik dat het met een sisser 

afloopt wat de schades betreft 

 We hebben scheuren in het huis. We hebben niet de 

moeite genomen te laten onderzoeken waar die 

vandaan komen. Dat feit is op zichzelf natuurlijk 

uiterst treurig. Het geeft namelijk aan dat we 

absoluut geen zin hadden aan al het gedoe (we 

hebben ruimschoots van buren en familie vernomen 

hoe een en ander verlopen is en welke frustratie dat 

heeft opgeleverd). We zijn de frustratie dus uit de 

weggegaan, accepteren de scheuren en leven vrolijk 

voorwaarts. 

 We hebben weinig tot geen aardbevingsschade. Het 

meest dreigende voor de nabije toekomst zijn 

wellicht de windmolenparken die overal in de 

provincie worden aangelegd en tot een enorme 

horizonvervuiling en overlast voor omwonenden leidt. 

 we houden hoop 

 We krijgen een nieuwe woning 

 We maken deel uit van Batch 1588 Gemeente 

Midden Groningen en hebben net ons huis gesloopt 

en zullen een aardbevingsbestendig, gasloos huis 

terug bouwen 

 We wachten op nieuwbouw 

 We wonen goed in een versterkt huis 

 We wonen goed. Alle ontstane schade is hersteld. Er 

komt een investeringsfonds. 

 We wonen in deze wijk met veel plezier. 
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 We wonen in een heel fijn huis op een mooie plek. 

De schades worden tot toe keurig vergoed. 

Financieel zijn we gezond, dus we tellen onze 

zegeningen. 

 We wonen in een mooi huis met tuin dus hebben 

niets te klagen wat de woonsituatie betreft. 

 We wonen landelijk en dat is beter dan wonen in de 

stad met beperkingen e.d. 

 We wonen mooi aan het water in een door ons zelf 

levensloop bestendig gemaakte woning. 

 We wonen op een plek waar relatief weinig schade is 

(ontstaan) als gevolg van de gaswinning. En de 

schade die we wel hadden is relatief eenvoudig op te 

lossen geweest. Ik verwacht dat dit in de de 

toekomst, mocht het zich weer voordoen, opnieuw zo 

zal gaan. 

 we wonen prachtig, ons huis is goed gebouwd in 

1947. We willen wel zo graag gewoon verder met zelf 

aanpassen en dat lijkt pas te kunnen als we weten of 

huis wel of niet verstevigd moet worden. want een 

nieuwe keuken die er dan toch weer uit moet i.v.m. 

versteviging is tijd en kapitaal vernietiging. 

 We zaten in batch 1467 en die wordt volledig 

doorgezet. Bouw van onze nieuwe woning is 

aanstaande 

 We zijn 80plussers, redelijk gezond, goed huis (ab-

gerestaureerd), goed pensioen, prima verhouding 

met kinderen en kleinkinderen, idem met 

plaatsgenoten, genieten nog van het leven, ondanks 

corona- beperkingen. 

 We zitten aan het randje van het beving gebeid, met 

tot nu toe een beperkte last. Door het verminderen 

van de gasproductie zal het waarschijnlijk niet 

verslechteren voor ons. 

 We zitten in het sloop nieuwbouw traject. Misschien 

is onze woning in 2022 gereed. Zitten al een half jaar 

in een wisselwoning. 

 We zitten nu in het 5e jaar van ons sloop-nieuwbouw 

traject van ons huis. Dit geeft aan hoe stroperig het 

proces tot nu toe is geweest door falend beleid van 

de overheid. Uiteindelijk zal het nieuw te bouwen 

huis er wel komen en hier zijn we positief over. Wij 

hebben dit samen met een architect ontworpen en 

zelf de aannemer gekozen. 

 Weinig echte bevingsproblemen 

 weinig problemen gehad en ons huis heeft weinig 

last van schade 

 Weinig schade en de schade die ik had goed 

afgehandeld. 

 Wetende dat je in een aardbevingsbestendige 

woning woont, geeft wel een geruststellende 

gedachte. 

 Wij blijven hier de komende decennia wel wonen. 

Wonen mooi en zijn niet afhankelijk van de 

onbetrouwbare overheden en graaiende falende 

instanties 

 wij gaan hier niet weg, wij wonen in een goed huis 

met vrijwel geen schade 

 Wij gaan verhuizen 

 Wij gaan verhuizen naar een nieuwbouwwoning. 

 Wij hebben - gelukkig - ooit gekozen voor 

houtskeletbouw. Weinig schade tot nu toe en de zeer 

goede isolatie maakt de woning geschilt voor 

verwarming met een warmtepomp. 

 Wij hebben een goed modern huis en bestand tegen 

aardbevingen. Wel al een paar keer schade gehad 

 Wij hebben een mooi huis! Helaas wel bovenop het 

epische centrum, maar voor ons geen reden om te 

vertrekken. Komt bij dat wij in een heel fijn dorp 

wonnen, waar de mensen nog echt om elkaar geven. 

We bewonen dit huis al 40 jaar en dus nog een heel 

kleine hypotheek hebben. Wonen dus bijna gratis:-) 

 Wij hebben een nieuw aardbeving bestendig, gasloos 

huis laten bouwen. Dan zijn we van alles af hopen 

we. 

 Wij hebben een nieuw huis omdat het oude niet veilig 

meer was en versterking te duur werd. Dus ik woon 

voorlopig wel goed. 

 Wij hebben een nieuwe woning. Onze oude woning is 

afgebroken door de NAM en herbouwd. 

 Wij hebben geen aardbevingschade 

 Wij hebben geen schade en we verwachten, en 

hopen, dat in de toekomst ook niet te krijgen. 

 Wij hebben geen schade tot nu toe en ik zie dat ook 

niet meer gebeuren 

 Wij hebben geluk gehad met ons 

aardbevingsbestendige nieuwbouwhuis, met 

financiele hulp van de NAM. Maar hebben ook een 

jaar lang de nodige ellende meegemaakt. Gewoond 

in oude particuliere huurwoningen, en 6x verhuisd in 

13 maanden. 

 Wij hebben gelukkig nog geen aardbevingschade. 

 Wij hebben gelukkig weinig schade (hout skelet 

bouw) 

 Wij hebben nog geen schade gehad ondanks de 

bevingen 

 Wij hebben vrijwel geen schade gehad op 

waardedaling na, waar we nog over aan procederen 

zijn via de WAG. De NAM treineert dat ook maar 

steeds. 

 Wij hebben weinig of geen last van de bevindingen. 

 Wij hebben wel aardbevingsschade maar ons huis is 

niet onbewoonbaar. Groningen is een prima plek om 

te wonen. 

 Wij hebben wel twee bevingen gevoeld maar hebben 

zelf geen schade. Aangezien we niet in het centrum 

van het aardbevingsgebied wonen hebben we geen 

reden om aan te nemen dat onze woonsituatie in de 

toekomst slechter zal zijn. 

 Wij hebben zelf geen last van de aardbevingen. 

Tevens is ons huis verkocht. 

 Wij hopen er op dat alle schade toch nog vergoed 

wordt al hebben wij wel onze twijfels 

 wij moet toch door met ons leven. 

 Wij vallen onder sloop/nieuwbouw Als het nieuwe 

huis klaar kunnen we eindelijk tot rust komen,en 

genieten 

 Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de 

schades goed te repareren zijn en, vergeleken met 

veel andere huizen, redelijk beperkt. 

 wij wonen aan de rand van het aardbevings gebied. 

 Wij wonen aan de rand van het bevings gebied. 

Alhoewel een aantal oudere huizen wel schade 

hebben opgelopen. 

 Wij wonen hier prettig en hebben ons huis ingericht 

zoals we wilden. Ook de omgeving vinden we fijn. 

Alhoewel de infrastructuur in de wijk wel een 

onderhoudsbeurt kan hebben. 

 Wij wonen hier prima en door houtskeletbouw weinig 

aardbevingsschade. 

 wij wonen in een goed en mooi huis dat deze eeuw is 

gebouwd. we wonen hier met veel plezier en hebben 

relatief weinig last gehad van aardbevingen. 

 Wij wonen in een heel stevig huis. We hebben vijf 

keer schade gemeld en daarbij goed behandelt. Er 

zijn echter heel veel situaties die zeer treurig zijn. En 
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organisatorisch is een draak gebouwd. Die niks klaar 

maakt. 

 Wij wonen in een relatief nieuwe woning ende 

bevingschade is hersteld.Ons appartement is ruim en 

luxe, lift en alles gelijkvloers 

 Wij wonen in het mooiste stukje Nederland. 

 Wij wonen niet op klei, waardoor we minder 

problemen hebben met de aardbevingen. 

 Wij wonen nog mooi, als ze eens zouden ophouden 

om hier alles vol te bouwen met windmolens is zeker 

de straf van "van het gas af" we wonen nu de 

hoerenbuurt van Delfzijl, ze weten niet hoe snel ze de 

windmolens uit de grond moeten stampen het zijn 

allemaal rode lampen (hele landschap straten) 

 Wij wonen op de rand van het gebied en hebben 

eigenlijk weinig klagen tot nu toe. 

 Wij wonen op een mooie locatie met veel 

voorzieningen. 

 wij wonen op een ontzettend mooie plek met veel 

ruimte en rust, vooral in deze tijd van inperken van 

onze vrijheid is dit van grote waarde. De rust en het 

gevoel dat je zelfvoorzienend kunt wezen is wel heel 

belangrijk voor ons 

 Wij wonen op een prachtige locatie op het 

groningerplatteland, waar rust en ruimte nog steeds 

de overhand heeft. 

 Wij wonen prima en hebben weinig schade gehad die 

direct is verholpen. Ons werkzame leven ligt achter 

ons. Wij genieten van de ruimte en de relatieve rust. 

 Wij zien na vier(!) jaar eindelijk licht ah einde van de 

tunnel middels sloop/nieuwbouw. Totaal zijn we dan 

6(!) jaar verder maar dan wonen we weer veilig in ons 

EIGEN (t)huis 

 wij zijn er redelijk vanaf gekomen 

 Wij zijn gepensioneerd en kunnen ons wel reden, 

alleen de toekomst voor onze jeugd baart ons zorgen 

 Wij zijn inmiddels verhuisd naar een nieuwbouw 

woning die aardbevingsbestendig is 

 Wij zijn net weer terug in ons versterkte huis 

waardoor we nu veiliger zijn en de schade is tijdens 

de versterking ook aangepakt. 

 Wij zitten aan de rand van het aardbevingsgebied. 

Materiële schades tot nu toe gering en afgehandeld. 

Geen grote angst voor volgende bevingen. We wonen 

als pensionado's in een vrijstaand huis met grote 

tuin. En we zijn gezond. 

 wij zitten in een positie dat we niet veel schade 

hebben. 

 Wij zitten net buiten het bevingen gebied wat ons 

treft valt mee 

 Woon gelukkig in een gebied met weinig 

aardbevingsschade. 

 Woon in een prachtig huis en heb nog weinig last 

gehad van de aardbevingen. 

 Woon in wijk met veelal nieuwere huizen. Geen 

instortingsgevaar etc. De schades zijn cosmetisch en 

te repareren. Ik verwacht daarnaast dat schade door 

aardbevingen toekomstig nihil zal zijn. 

 Woon met plezier in Ten Boer 

 Woon op de rand van het gebied 

 woon prettig 

 Woon prima 

 Woon prima in goed huis 

 woonachtig aan rand van probleemgebied 

 woonplezier en prijsontwikkeling huizen 

 Woont erg prettig in de regio zonder de randstad 

waanzin 

 X 

 X 

 Zelf ga ik verhuizen naar de rand van het 

bevingsgebied, naar een bevingsbestendig 

nieuwbouwhuis 

 Zelf hebben we nog weinig problemen ervaren 

 Zelf nog geen schade. 

 Zelf nog weinig schade ondervonden. 

 Zie vorig antwoord. Wij zijn gelukkig in staat en druk 

bezig om onze woning toekomstbestendig te maken 

en gebruik van aardgas zoveel mogelijk te beperken 

door aanschaf van warmtepomp en zonnepanelen. 

 Zie vorige rubriek 

 Zie vorige toelichting 

 Zit gelukkig a d rand van de bevingsgebieden, tot nu 

toe nog geen schade gelukkig, hier nog geen 

terugtrekkende bewoners. 

 Zit in nieuwbouwwoning aardbeving-bestendig (er) 

gemaakt 

 Zit in traject sloop / nieuwbouw als kleine 

huiseigenaar. `over de nieuwbouw zelf hebben we 

NIETS in te brengen. Diverse instanties hebben hier 

onderling afspraken over gemaakt. Echter zonder 

ook maar enig overleg met de kleine huiseigenaar. 

`Het is slikken of stikken. Zelfs de VE spint er 

ruimschoots garen bij. 

 Zitten in een sloop/nieuwbouw project. Onze woning 

wordt nu gebouwd 

 Zolang ik zelfstandig kan blijven wonen is het voor 

mij positief 

 Zolang verwarming van mijn levensloop bestendige 

huis betaalbaar blijft 

 

 

6.8 Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst? (niet positief, maar ook 

niet negatief) 

 
 Aangesloten bij de Stichting WAG weet ik nog niet 

wat de uitkomst zal zijn m.b.t. de waardedaling. Het 

duurt ook veel te lang. Mijn aanvraag advies 

versterking voor mijn huis gebouwd in 1900 is nog 

niet gehonoreerd en laat lang op zich wachten. 

 Aardbevingsschade is hersteld vrij nieuw huis (1995) 

 Afhankelijk van het hoeveelheid en impact van 

aardbevingen in dit gebied zal de woonsituatie onder 

druk komen te staan 

 afwachten of al het beloofde ook komt 

 Afwachten op wat komen zal. Zie ook vorige vraag. 

 Afwachten. 

 afwachtend 

 Alles blijft zoals het is. 

 Alles is nogal onzeker. 

 Als het goed is komt er een nieuw huis. Maar we zijn 

al 3 jaar verder. Maar houden moed. 

 Als in het begin een verkeerd persoon had die zijn 

oren liet hangen naar de nam en je hebt het laten 

afkopen om je er niet langer aan te ergeren,dan blijkt 

nu dat het te weinig is geweest. Maar ik begin er niet 

meer want dat is niet goed voor mijn gezondheid. 

 Als je negatief denkt dan heb je een groot probleem 



 

Vereniging Eigen Huis | Peilstok Groningen 2020 | december 2020 | 45 van 95 

 Ben op dit moment tevreden en heb niet veel 

overlast van aardbevingen 

 Berustend, we zien wel 

 Bij ons is het steeds om cosmetische schade gegaan 

 Bodemdaling en aardschokken 

 de bevingen gaan door de grond is onrustig 

 De financiële consequenties voor huiseigenaren 

zullen buitenproportioneel en onevenredig gaan 

ontwikkelen energiekosten, kosten klimaatakkoord, 

OZB, overige belastingen etc. 

 De gemeente wijst oudere panden zoals de mijne 

aan als monument. Dit om ze te beschermen tegen 

de schade door gaswinning, zodat de NAM meer 

gedwongen wordt schade te vergoeden. Alle vrijheid 

om iets aan mijn huis te doen is me daarmee 

afgenomen. Regionale overheden blijken veel te slap 

en zwak om in het gasdossier ook maar iets voor de 

inwoners te betekenen. 

 De gemeenten zullen geld nodig hebben en halen dit 

bij de burgers. 

 De Groningers zijn van zichzelf niet zo negatief,je 

moet zelf er ook iets van maken,want Den haag heeft 

alleen maar oog voor Randstad 

 De persoonlijke woonsituatie blijft onzeker gezien de 

verdere afwikkeling van schade herstel en 

versterking maar ook dat het risico aanwezig is van 

nog meer aardbevingen in de toekomst. 

 De schade aan onze woning valt erg mee en onze 

woning hoeft (vooralsnog) niet versterkt te worden. 

Wij kunnen relatief eenvoudig de keuze maken om te 

vertrekken naar elders, wanneer wij dat zouden 

willen. 

 Denk blijvende waardevermindering in Groningen 

door aardgasimag0 

 Doordat er nu een woningtekort is zal ik misschien in 

de nabije toekomst mijn huis wel kunnen verkopen 

voor de prijs waar ik het voor gekocht heb. 

 Een gevoels dingetje 

 er is nog steeds sprake van een aanhoudende angst 

voor (zware) bevingen 

 Er is schade, maar die is niet zo ernstig. Dit meldt Ik 

niet, want hoe de overheid er mee omgaat kost mijn 

gezondheid. 

 Er komen steeds meer ASOS te wonen. 

 Er zal niet veel veranderen we wonen prima 

 Er zijn belangrijkere dingen in mijn leven 

 Er zijn bij mij in het flatgebouw mensen met schades, 

die wel hersteld zijn. Maar hoe het zich verder 

ontwikkeld? 

 er zijn enkele onmiskenbare voordelen van het 

wonen hier. Maar de voorzieningen hollen achteruit. 

Ik verwacht een grotere concentratie op stedelijk 

gebied. En daar woon ik niet. 

 Er zijn nog schades te herstellen en er zullen nog 

schades ontstaan. 

 Er zijn veel te veel schadegevallen aan woningen 

waar negatief op wordt beslist. De omgekeerde 

bewijslast wordt pas toegepast als je daar zelf op 

wijst. men laat eigenaren van woningen veel te vaak 

gewoon in de kou staan en dan ook nog na heel lang 

wachten. 

 Financieel weet ik niet waar aan toe ben door 

bevingschade. Het blijft maar onzeker. 

 Geen idee net verhuist naar een andere plaats en 

weet niet hoe de aardbeving hier speelt 

 geen idee of er versterking nodig is. dit weegt zwaar 

mee in dit thema 

 geen vertrouwen in de politiek meer. Groningen is 

gebruikt en krijgt er niks voor terug. alle aandacht 

alleen naar de randstad 

 Hangt af wat er nog uitgekeerd wordt en geen losse 

beloftes. 

 Heb er geen vertrouwen in dat het geëcht goed komt 

 Heb nog geen zichtbare schade gehad maar dat kan 

nog zeker komen 

 Heb zelf niet het idee dat het huis op instorten staat, 

maar ik heb geen idee hoe het er werkelijk voorstaat. 

Probeer me niet al te veel aan te trekken van de 

situatie, dat zou ten koste gaan van mijn 

gemoedsrust. 

 Het blijft allemaal een beetje hetzelfde: weinig 

mogelijkheden qua nieuwbouw, weinig plannen, nog 

steeds slechte fietspaden/wegen. 

 Het blijft onrustig in de grond en we hopen dat het 

meevalt met sterkte van de bevingen. 

 Het energievraagstuk geef nog geen duidelijkheid. 

Het enige waar de overheid zich druk om lijkt te 

maken is de belastingen op energie zo hoog mogelijk 

te krijgen. O.a. de ODE is een ontzettende kostenpost 

voor huishoudens aan het worden. 

 Het gebied waar ik woon, is nu nog zo mooi. Hopelijk 

blijft dat zo, maar ik heb mijn bedenkingen 

 Het gebied waar ik zelf woon is tot op heden redelijk 

aardbevingsluw gebleven. 

 Het is afwachten wat de grond onder ons huis doet 

 het is afwachten. 

 Het is gewoonweg een tijd van afwachten. 

 Het is nog steeds afwachten wat er daadwerkelijk 

gaat gebeuren met mijn huis 

 Het wonen is hier fijn, maar o ik houd mijn hart vast 

als er schade moet worden verwerkt en wij in de 

versterkingsmolen terecht komen. 

 hoop dat het zo blijft 

 Hoop dat met het stopzetten van de gaswinning in 

Groningen de aardbevingen minder worden 

 Hoop dat we niet meer schade krijgen in de 

toekomst, want er bij ons in Warffum nog steeds gas 

gewonnen. 

 Houtskeletbouw woning 

 Huis in de hoogste categorie van niet 

aardbevingsbestendig zijn (nav. HBA onderzoek) 

maar al jaren geen vervolgstappen. 

 Huis is van 2004 kan wel wat hebben maar heeft in 

de woning toch zichtbare schade al is het weinig 

 Ieder moment kan er zo maar weer een aardbeving 

plaatsvinden en dan begin je weer opnieuw met de 

ellende die daarbij kan komen kijken 

 Ik ben 81 jaren oud, dus ik heb geen la 

 Ik ben een positief ingesteld persoon. Maar ook ik 

maak me van tijd tot tijd wel zorgen. Lukt het over 

bijv. over 10 jaar mijn huis te verkopen voor een 

reële prijs? 

 Ik ben gestopt me daarover zorgen te maken, dan 

heb je geen keven 

 Ik ben inmiddels AOW er, ik zit mijn tijd wel uit. 

 Ik ben na 48 jaar verhuisd. Vele schaderegelingen 

verder. De laatste schades kon ik niet meer aan en 

heb het schade bedrag (25000 euro) aan de kopers 

overhandigd: moge zij zich ermee redden! 

 ik ben net verhuisd 

 Ik ben oud. 

 Ik ga hier weg 

 Ik ga verhuizen naar een aardbevingsbestendig huis 

en ik verwacht dat dat huis minder last zal hebben 
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van de economische en bouwtechnische gevolgen 

van de aardbevingen. 

 Ik heb alleen maar last van waarde vermindering van 

ons huis. 

 Ik heb behoorlijk veel schade gehad. Dit is hersteld. 

Maar er is geen garantie dat dit herstel door een 

volgende flinke beving teniet wordt gedaan. Ik wacht 

af.... 

 Ik heb er tenminste zonnepanelen aan over 

gehouden. 

 Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, na ruim 2 

jaar na opname of er versterkt moet worden of niet, 

zijn we nog geen stap verder. Dus je kunt eigenlijk 

weinig aan je huis doen, juist omdat je niet weet of 

zinvol is om te doen. Want wat als straks wel de 

woning plat gaat of grote ingrepen moeten gebeuren, 

is dan alles wat je nu doet, vergeefs geweest? 

 Ik heb geen schade tot nu toe 

 Ik heb het geluk, dat ik niet in de kern van het 

aandbevingsgebied woon. En nu de gaskraan wordt 

dichtgedraaid hoop ik dat het ook de goede kant op 

zal gaan met de aardbevingen. 

 Ik heb maar beperkte schade. 

 Ik heb mijn gasverbruik door zonnepanelen en een 

warmtepomp 50% zien dalen. Maak me geen zorgen 

 Ik heb mijn huis te koop en ga weg uit het 

aardbevingsgebied. Vandaar is het positief dat we 

weggaan, hoewel ik naar een ander deel van het mijn 

zo geliefde Groningen waar ik niet weer of daar 

problemen gaan ontstaan in de toekomst. En 

daarnaast ook negatief, omdat ik hier niet meer wil 

wonen in het aardbevingsgebied. Elke keer knap ik 

mijn huis op en komt er nieuwe schade... dat vind ik 

een ontzettend verdrietig gebeuren. 

 Ik heb zelf (nog) niet zoveel schade. 

 ik heb zelf ook schade eerste deel is hersteld boven 

moet nog, wat gaat er weer gebeuren als er weer 

meerdere bevingen ontstaan is dan je huis nog veilig 

 ik kan dit niet zo goed inschatten op dit moment. 

 Ik kan niet in de toekomst kijken 

 Ik maak me ernstig zorgen over mijn (toekomstige) 

huis. Het is zo spartaans dat ik niet verwacht dat het 

een thuis wordt. Ik heb ook het idee dat ze voor 

goedkope 'energiebesparende' oplossing hebben 

gekozen. Jullie worden nog uitgenodigd, veel 

bewoners zijn al lid geworden van Eigen Huis. 

 Ik mag niet klagen met inmiddels andere woning, 

maar heb er een hard hoofd in dat er op korte termijn 

naar de ingediende schadeaanvraag zal worden 

gekeken. 

 Ik mag over geheel niet klagen omdat er in 

verhouding niet veel scheuren in de woning zijn maar 

ja wel irritant dat je in juli scheur meld en dat men nu 

nog moet komen kijken om het te beoordelen. Maar 

ook dat is niks nieuws 

 Ik wacht af. 

 Ik weet het niet meer wat ik kan verwachten 

 Ik weet niet hoe het met de bevingen gaat in de 

toekomst 

 Ik weet niet wat er nog komt. Mijn huis wordt niet 

verstevigd. Ligt wel in de gevarenzone maar hoeft 

niks aan te gebeuren. Nu de gaswinning stil ligt is 

maar de vraag of de bevingen uit blijven, ik denk het 

niet. Dus ja, veilig gevoel, niet echt! 

 ik weet nog steeds niet definitief wat er gaat 

gebeuren met mijn woning 

 ik weet ook niet waar wij aan toe zijn. Jaren geleden 

is onderzoek aangekondigd maar tot op heden geen 

enkele reactie gehad 

 Ik wil positief leven. Nog steeds hebben we nieuwe 

schades. Het is vervelend om door je huis te lopen en 

nieuwe schade ontdekken en je voor de zoveelste 

keer de procedure moet starten. Slaap er regelmatig 

slecht van 

 Ik woon direct naast een gasveld en verwacht weer 

nieuwe schade in de toekomst. 

 Ik woon goed, maar weet niet wat voor veranderingen 

gaan komen. 

 ik woon hier al 45 jaar en ben van plan hier ook te 

blijven wonen. 

 Ik woon hier graag, maar dat we zoveel hinder en 

schade zouden oplopen door toedoen van de 

overheid is wel heftig. 

 Ik woon hier graag. Zolang het huis niet versterkt is 

leef ik in een vacuum, in afwachting, we worden in 

een stilstand gezet, terwijl tijd van leven niet 

onbegrensd is. Het zou veel beter voelen als de 

versterking en schadeherstel achter de rug zijn, en 

dan wel zo snel mogelijk. Daarna heb ik een goed 

gevoel bij mijn woonsituatie. 

 Ik woon hier mooi, maar er zouden geen bevingen 

meer moeten zijn 

 Ik woon hier prima, heb hier mijn werk en heb een 

leuk huis. Zou alleen graag mijn woning gerepareerd 

zien want deze is in de huidige toestand in de 

toekomst niet (goed) te verkopen. En nogmaals de 

bevingen en bodemdalingen zijn nog lang niet 

geweken. 

 Ik woon in een huis dat rond 1920 gebouwd is. Heb 

2x schade gehad waarvan de "experts " zeggen dat 

het een oud huis is dus .... of andere "lulverhalen"... 

Dus in de toekomst..... tja... nog eens schade... 

 Ik woon in een huis van 1920, geen idee of hij 

schade heeft of dat ik de woning moet versterken. 

 Ik woon in een nieuw huis. Heb minder toekomst dan 

verleden. En ik heb alleen mezelf om me druk om te 

maken, ik red me wel. 

 Ik woon in een relatief nieuwe woning. We hebben 

wel schade gehad maar dat is gerepareerd. Maar 

mijn huis kan ik niet voor de prijs kwijt. 

 Ik woon in een vrij nieuwe woning, maar de schade 

die ik had werd beoordeeld als krimpschade en die 

heb ik dan ook op eigen kosten verholpen. Weet niet 

wat de toekomst brengt, maar ik heb wel degelijk de 

bevingen in ons huis gevoeld. 

 ik woon in Warffum, en daar wordt nog steeds gas uit 

de bodem gehaald. dit kan mogelijk nog tot extra 

schade leiden. Ik heb al wat kleine scheurtjes in het 

binnen metselwerk ontdekt. 

 Ik woon nu in een energie zuinige woning zonder gas 

maar het zal niet lang meer duren of de regering 

weet dat daar ook wel een of andere belasting op te 

zetten. Dus geen vertrouwen in de overheid 

 ik woon op een goede plek in een vrij nieuw 

vrijstaand huis op een goed locatie. Ik heb ook voor 

duizenden euros schade gehad. is allemaal 

gerepareerd, al is het niet helemaal naar wens 

gedaan maar vergeleken met vele andere ervaringen 

en verhalen van mensen kan ik niet klagen.Hopelijk 

is dit eenmalig geweest maar ja dat is maar de vraag. 

 Ik woon prachtig, maar heb wel schade. Omdat ik in 

een monumentaal pand woon, heb ik nog niet direct 

vertrouwen in een passende oplossing. 
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 Ik woon prima, maar zie op tegen nieuwe schade en 

vooral de afhandeling daarbij. 

 Ik woon zelf bij een klein gasgebied waar de nam 

eerder het plan presenteerde voor wrecking. Die is 

tegengehouden, maar voor hoelang? Vertrouwen is 

weg. 

 Ik zit in een relatief goed gebouwd huis, alle schade 

is tot nu toe vergoed. Echter is de onveilige 

elementen door toedoen van Wiebes, eisen verlaagd 

omdat er minder bevingen zouden ontstaan, van 

tafel geveegd. Pas komende vrijdag wordt er een nul 

meting gestart. In deze Corona tijd, onbegrijpelijk. En 

dan de bouw van bevingsbestendige huizen in 

Opwierde Appingedam. Veel oude huizen zijn door 

"dubieuze beleggers"opgekocht om zo met de nieuwe 

huizen flinke winsten te maken. Het gaat met de 

plaatselijke en provinciale politiek fallicant verkeerd 

Mensen met boter op hun hoofd en kop in t zand 

steken. Niet beseffen dat ze spelen met 

belastinggeld, geld dat wij met zijn allen betalen! 

 Ik zit met smart te wachten op aanbiedingen van een 

kleinere (gelijkvloers-)woning maar dat is zoeken 

naar een speld in een hooiberg. 

 ik zit op het rand van het gebied tot nog toe.en op 

een kleinschalig toeristen plek 

 In 2016 zou ons huis worden geïnspecteerd, 

vervolgens werd dat uitgesteld wegens drukte en nu 

weet niemand meer dat ons geinspecteerd zou 

worden. 

 In de regio hebben we weinig invloed, alleen waar je 

zelf geld en energie in steekt geeft resultaat 

 In ons gebied zijn de problemen niet zo groot, maar 

de afhandeling van de waardevermindering duurt 

voor diegene die bij de WAG zijn aangesloten 

eindeloos lang. 

 ja ons pand is nu voor de tweede keer rondom 

gescheurd zelfs de plaatsen waar ankers zijn 

geplaatst scheuren weer opnieuw. maar ook 

tegelvloeren zijn los getrild en balklagen. 

 Je kunt niet in de toekomst kijken. Maar als je ook 

naar de toeslagenaffaire kijkt weet niemand in de 

hoogste kringen van de regering wat voor een impact 

hun beleid aanricht. Er wordt veel gepraat en 

vergaderd en dossiers opgebouwd. Maar oplossen 

duurt veel te lang. Dit beschadigt heel veel mensen 

 Je weet niet waar je aan toe bent met deze materie. 

 Kan het voor nu nog niet overzien. Ze zijn net gestart 

met de gesprekken vwb de versterking van onze 

woning. Schatting is dat ze daadwerkelijk met het 

verstevigen vd woningen in 2022 gaan beginnen. 

 kan ik geen antwoorde op geven 

 Kan moeilijk in de toekomst kijken, onduidelijk wat er 

nog staat te gebeuren. 

 Kan niet kijken in de toekomst. Verwacht wel dat de 

bevingen nog vele jaren zullen aanhouden. 

 Kan niets anders doen dan de ontwikkeling 

afwachten 

 Laatste schade hersteld maar wanneer komt het 

volgende malheur? 

 Maakt me wel druk over eventuele waarde 

vermindering. 

 Met het klimmen der jaren - dus stijgende leeftijd - 

maar toch nog een drukke baan pak ik als de nood 

nog hoger wordt mijn biezen en verlaat ik het gebied. 

De Staat der Nederlanden cum suis(NAM, SHELL, 

Ministerie van Economische Zaken , NCG, IMG etc 

etc) heeft autocratisch gekozen voor dit economisch 

beleid maar ik laat mijn gezondheid - tot de laatste 

snik - niet afhangen van deze situatie. Ik was 

deelnemer aan het project Eigen Initiatief vanaf 

2016 tot juli dit jaar maar door de voortgang (dus 

niet!) en de voortdurend veranderende spelregels 

zag ik mij genoodzaakt om de stekker - voor mijn 

eigen gezondheid - eruit te trekken na bijna 4 jaar 

stilstaand. De situatie gaat onder je huid zitten 

telkens meer en meer bij teleurstellende 

communicatie van de project leider en/of media 

berichten. 

 Mijn huis heeft nog geen schade gehad en dat 

verwacht ik ook niet meer 

 Mijn huis hoeft waarschijnlijk niet gesloopt te worden 

en daar ben ik blij om, Groningen veranderd zo snel 

met al die lelijke nieuwbouw in oude wijken 

 mijn huis is 4 x hersteld van aardbevingsschade, 

iedere keer met veel gedoe. 

 Mijn huis is mooi opgeknapt na lang touwtrekken. Ik 

ben daar tevreden over. Echter nu woon ik bij het 

grootste zonnepark van Europa, dreigen er vlakbij 

nog een tweede en derde NOG groter zonneparken te 

komen. Dan woon je niet meer in een mooi huis op 

het platteland maar in een mooi huis tussen alleen 

maar plastic. WAT doe je als bestuurders en regering 

de inwoners in dit gebied eigenlijk wel niet aan? 

 Mijn huis is niet gecontroleerd 

 mijn woning ligt in een randgebied, tot nu toe alleen 

haarschuurtjes gehad waarvoor een nette 

afwikkeling is getroffen 

 Mijn woning ligt net in gebied waar relatief weinig 

aardbevingen zijn. 

 Mijn woning wacht al jaren op een eind oordeel. 

Verder is er ook nog steeds schade aan mijn woning. 

Als alles netjes wordt opgelost door de overheid zal 

in de toekomst de zon weer gaan schijnen. 

 Mijn woonsituatie wordt gekenmerkt door een reeks 

van bevingsschades (inmiddels 6), waar eindeloos 

over gebakkeleid moet worden om een compensatie 

te krijgen. Uiterst vermoeiend. Mijn woonplek is 

echter fraai en rustgevend, hetgeen veel goed maakt. 

Het huis verkopen voor een goede prijs, zodat ik b.v. 

weer terug zou kunnen verhuizen naar het Westen is 

lastig geworden. 

 Moet nog steeds schade worden afgewikkeld duurt 

nog steeds erg lang al voor 5e keer schade Oude 

woningfundatie met nieuwe muren maar gevoelig 

voor bevingen 

 mogelijk iets minder kans op schade, maar als er wel 

schade is problemen met vergoeding daarvan 

 mooi eigen huis. 

 Nee 

 Nee 

 nee. 

 net uitgekozen voor een pilot,maar zien of dat iets 

gaat bieden 

 neutraal 

 Neutraal! 

 Niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het gebied. 

 Nog geen idee hoe zaken zich verder ontwikkelen 

 nvt 

 Omdat de procedure uiteindelijk al 8 jaar duurt is een 

stukje van je woonplezier / leven weggenomen. 

 Omdat ik op dit momnt nog geen schade heb. 

 Omdat niet duidelijk is hoe de situatie van de 

fundering van het huis is na een aantal 

schademeldingen 

 Ons gebied is nog niet getroffen door aardbevingen 
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 Ons huis maakt deel uit van het 

versterkingsprogramma, we weten nóg niet van hoe 

of wat. 

 ons huis moet waarschijnlijk versterkt worden 

 Ons huis staat op de nominatie om afgebroken te 

worden. Er is nu een voorlopig ontwerp voor een 

nieuwe woning. Erg fraai, vind ik. Maar ik houd mijn 

hart vast voor alle beknibbelingen die ongetwijfeld 

nog gaan komen. Dat zou betekenen dat we zelf een 

behoorlijk bedrag moeten bijpassen. 

 Ons huis word versterkt maar wij Zitten al 7 

maanden in een andere woning maar er er nog bijna 

niets in ons huis gebeurd en wij zouden er maximaal 

9 manden uit moeten maar dat word zo wel 18 

maanden. 

 Ontwikkelingen allemaal onduidelijk! 

 onze woning is nu gesloopt en wordt 

aardbevingsbestendig herbouwd. Wij wonen nu en 

straks dus wel veilig. Maar nog steeds weten andere 

buren nog steeds niet wat er bij hen gaat en moet 

gebeuren 

 Onzekere toekomst. Wat gaat er gebeuren en 

wanneer? Wordt ons huis ook nog 

aardbevingsbestendig gemaakt of worden we 

afgescheept met een bedrag? Eerst zijn er duizenden 

woningen onveilig verklaard, maar met het versneld 

afbouwen van de gaswinning zijn dezelfde huizen 

ineens veilig? 

 Onzekerheid mbt bevingen en bodemdaling 

 op dit moment nog alle voorzieningen in het dorp. 

Maar je kan de toekomst niet voorspellen 

 Op zich zijn we tevreden met het huis waar we in 

wonen. En de aardbevingschade is destijds goed 

hersteld. Wel zien we weer nieuwe scheuren 

ontstaan en zijn ook bang dat dit in de toekomst nog 

door zal gaan. 

 Persoonlijk geringe schade gehad. In staat geweest 

scahdes (gedeeltelijk) te herstellen. 

 Persoonlijk heb ik geen angst voor grote schade of 

gevaar. Het niet kunnen verhuizen door waardedaling 

ervaar ik wel al acht jaar als een groot probleem. 

Maar gelukkig heeft het me nog niet in grote 

problemen gebracht. 

 Persoonlijk hebben wij weinig schade maar toch veel 

verschillende beslissingen hebben ons de indruk 

gegeven dat het verschil maakt welke inspecteur bij 

je komt. We hebben niet veel geloof in de overheid. 

Ze doen wat ze wiĺlen. 

 Persoonlijk raakt ons, behoudens een paar kleine 

schades, de problematiek ons niet. 

 Persoonlijk woon ik comfortabel en zal daar niet over 

klagen. 

 Positief omdat we hier niet weg willen het is een 

gevecht en dat zal misschien nog jaren duren 

voordat alles hier in Groningen echt veilig is ,de 

aardbevingen zullen wel blijven negatief omdat je 

altijd met de angst blijft zitten hoe het verder gaat als 

de grond verzakking eraan komt wordt je huis dan 

ook vergoed....dus ja de strijd tussen de 

nam,regering Zal altijd zijn en zal dan als de 

vergoeding , de juiste vergoeding gekregen worden? 

En is je huis dan nog te verkopen? 

 Probeer me er zoveel mogelijk aan te onttrekken 

 Schade bij mij valt mee en ik kan een afweging 

maken tussen strijden/uitzoeken waar nodig en 

schouders ophalen wanneer je weet dat het toch 

geen zin heeft. Ik wil in dit gebied blijven wonen. 

 Schades zijn bij mij niet groot. Moeten nog 

beoordeeld worden. 

 Scheuren zijn gerepareerd, maar blijvend. Naast de 

bevingsproblematiek problemen met 

grondverzakking (daling niveau grondwater) en 

zoutwinning. 

 Scheuring blijft doorgaan. 

 Slechter dan nu kan niet Wonen al 3,5 jaar in de 

schuur 

 t.o.v. mijn eigen situatie is er gelukkig weinig schade 

de scheuren in de muren heb ik zelf kunnen 

herstellen hopelijk komt er geen vervolgschade 

waardoor ik me tenslotte nog wel moet melden 

 Toekomst is ongewis. Kijkend naar het verleden blijkt 

steeds weer de onbetrouwbaarheid van de overheid. 

De gaskraan gaat dicht en de uitbetalingskraan 

hapert al jaren. 

 tot nu toe geen problemen maar dat weet ik niet 

zeker, en het is voor mij niet echt duidelijk hoe ik 

daar achter kan komen 

 Tot nu toe geringe schade gehad maar het blijft 

onzeker wat de toekomst betreft. 

 Tot nu toe is de schade nog te overzien maar wat in 

de toekomst nog kan en gaat gebeuren, wie gaat het 

zeggen wij kunnen niet in die glazen bol kijken en 

hopen dat het goed gaat komen! 

 Tot nu toe is de schade redelijk afgewikkeld 

 Tot nu toe nog geen schade,maar de bevingen zullen 

nog lang blijven, vrees ik. Kan er nu al tegenop zien 

de evt schades te moeten melden en dan maar 

afwachten of er een oplossing komt. 

 tot nu toe weinig schade gehad aan onze huis 

 tot nu toe zijn de ongemakken i.v.m. de 

bevingschade naar tevredenheid opgelost. 

 tot op heden denk ik geen probleem te hebben, 

ofschoon mijn woning dateert uit 1912 

 Vanwege financieel positieve situatie maak ik me 

persoonlijk geen zorgen. Maar dat is voor een grote 

groep anders. Het vergrijst hier, dat is een andere 

problematiek. 

 Veel schade hebben wij gelukkig niet, maar in 

schadegebied wonen terwijl je het huis wilt verkopen 

is zeker een ding. 

 Veel woning voor je geld in het aardbevingsgebied. 

Weinig bosgebied 

 Veranderd niet veel. 

 Verwacht en hoop weinig tot geen schade in de 

toekomst. 

 Vind het griezelig of schade aan de fundering grotere 

gevolgen krijgt in de toekomst 

 Volgens mij blijft het hier redelijk stabiel wat betreft 

de bevingen. 

 Voor 2 maand terug is onze woning uitgebreid 

onderzocht op evt.mogelijke problemen mbt 

aardbevingen. Nog geen uitslag. 

 Voordelen van Groningen (schitterende natuur, fijne 

mensen, rust) blijven. Nadelen van Groningen 

(onverkoopbaar huis, angst voor schade, veel 

tijdsverlies door schadeafhandeling/regelwerk, 

stress, gevoel v onmacht/onrecht) blijven. 

 Wacht al 2 jaar op rapport 

 Wacht rustig af wat de toekomst brengt. Ik ben niet 

gebonden aan deze streek. Wij, mijn vrouw en ik, 

passen ons overal aan. 

 Wanneer de huizenmarkt aantrekt zal de druk op 

mijn weilanden toenemen. Dat is al eens eerder 

gebeurd, maar toen zakte de markt vrij abrupt weer 

in. 
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 wat gaat er gebeuren ?? alles naar voren schuiven. 

eerlijk gezegd wij zijn lang niet de meest getroffenen. 

 Wat ik al zei Groningen ( het Noorden) blijf sowieso 

achter! Dus ook wat betreft wonen en infrastructuur ( 

trein ) 

 We 

 We hebben een fijn huis en relatief weinig schade die 

met de middelen die we hebben goed te herstellen 

zijn. 

 We hebben in 2012 wel schade gehad. Is netjes 

hersteld maar wat staat ons nog te wachten. Het is 

behoorlijk schrikken en angstaanjagend als de 

muren heen en weer ziet gaan. 

 We hebben weinig schade en kunnen ons financieel 

redelijk goed redden 

 we kijken uit naar iets anders 

 We leven al jaren in grote onzekerheid. Wat gaat er 

gebeuren????? 

 We leven per dag. De ervaring heeft geleerd dat 

dingen/situaties zomaar kunnen veranderen 

ondanks alle mooie plannen, ideeën en regelingen. 

 We moeten afwachten of we nog in een 

versterkingsprogramma komen. Dat geeft een 

bepaalde onzekerheid. 

 We moeten gewoon afwachten wat er gebeurd in de 

bodem van de provincie Groningen. 

 We proberen zoveel mogelijk zelf op te lossen 

 We voelen ons niet direct onveilig in ons huis, maar 

vrezen toch wel dat het een lange tijd zal duren 

voordat de woning is verstevigd. 

 we wachten al 1/2 jaar tot men weer schade komt 

opnemen en dan is het afwachten of we moeten 

steggelen of dat we zo geld voor reparatie krijgen 

 We wachten maar af, ik wil er niet steeds met bezig 

zijn , anders wordt je stapel gek. 

 We weten nog stééds niet wat de uitkomst is van het 

versterkingsonderzoek door de NCG. We wachten 

weer af. Dus geen geen verwachtingen. 

 We zien wel wat er gaat gebeuren 

 We zien wel, proberen optimistisch te blijven. 

 We zijn al wat ouder en het huis is vrij groot (met 2 

trappen) alles gaat wat moeizamer, maar verhuizen 

is (nog) geen optie. 

 We zijn tevreden met de woonomgeving, maar niet 

geheel gerust dat de negatieve gevolgen op korte 

termijn zullen worden gecompenseerd. 

 We zitten aan de rand van het aardbevingsgebied. 

De schade tot nu toe valt mee, het risico ook. 

 We zitten in sloop nieuwbouw traject . Inmiddels 

verhuist maar door procedure OCW ( archeologische 

monument vergunning) kan sloop pas in januari . 

Ben benieuwd hoevell vertraging we nog meer 

oplopen .we wachten al 4 jaar. 

 Weet niet hoe de toekomst er uit ziet. 

 Weet niet hoe het afloopt, misschien doen ze wel 

helemaal geen versterking! 

 Weinig aardbevingen de laatste paar jaar. Wanneer 

dit zo blijft ben ik positief. Maar ik kan niet in de 

toekomst en een aardbeving behoort nog wel tot de 

mogelijkheden. 

 Weten niet hoe de ondergrond op lange termijn zal 

reageren 

 Weten niet wat er gaat gebeuren 

 Wie kan in de toekomst kijken. Wie is in deze zaken 

positief. 

 Wij hebben geen verwachtingen 

 Wij hebben gelukkig nog een redelijk nieuw huis met 

relatief gezien weinig schade. Daardoor minder te 

maken met de negatieve kanten van opgelopen 

schade en de daarbij behorende 

schadeafhandelingen. 

 wij hopen dat per september de versterking gaat 

starten, na voortraject van 5 jaar 

 Wij staan op de nominatie om versterkt te worden 

maar het duurt maar en duurt maar Ook de 

uitbetaling van waardevermindering het sleept zich 

maar voort 

 Wij weten na verschillende vragen nog steeds niet 

waar we aan toe zijn. De echte oplossing laat steeds 

op zich wachten. 

 Wij wonen aan de rand van het mijngebied. Hadden 

wel schade bij de Huizinge-beving van 2012 maar 

mogen mss verwachten dat dat de laatste grote 

beving is geweest. 

 Wij wonen aan de rand vh gasveld. Wel zoutwinning 

hier in de buurt die economische zaken lijkt door te 

drukken 

 Wij wonen hier erg fijn maar zijn wel bang dat we nog 

eens een aardbeving mee zullen maken. 

 Wij wonen in een degelijk redelijk nieuw huis en wij 

hebben enige schade dat gedeeltelijk is hersteld. 

 Wij wonen mooi dat is voor ons belangrijk. 

 Wij wonen na verkoop eigen woning in Middelstum 

uit 1912 nu in een aardbevingsbestendige 

nieuwbouwwoning in Bedum. Verwacht hier ook op 

termijn wel weer schade aan te treffen. 

 Wij wonen nog relatief dicht bij de stad Groningen 

 Wij wonen op grensgebied, lichte schade. Dragende 

constructie van de boerderij is gelukkig stabiel. 

 Wij wonen op ruime afstand van het episch centrum, 

waar wij ons nog zorgen om maken is de dreiging van 

nog volgende bevingen. 

 Wij wonen redelijk van het episch centrum (zuid 

oosten stad) zoal Loppersum vandaan. 

 wij wonnen op de rand van het gebied, wel schade 

gehad en dat is niet naar tevredenheid opgelost. 

Ondanks bewijs dat de inspecteur fout zat bleef hij 

volharden in zijn conclusie. 

 Wij zijn 80 ers dus gaan niet meer zolang mee maar 

met al die mensen hebben we te doen. 

 Wij zitten aan de rand van de gasbel. De schades 

waren niet zo extreem. Wel hebben we de 

vergoedingen voor de hellepoorten moeten 

weghalen. 

 Windmolen door je strot gedrukt krijgen op 1200 

meter van je huis met slagschaduw. Compensatie ho 

maar. Scheuren in de muur. Dus ja, zeg het maar. 

Krijgen we nog een grote klapper of zullen de 

bevingen afnemen? Ik heb een mooie woonlocatie 

het veel ruimte maar door de activiteiten uit Den 

Haag (27 windturbines van 200 meter hoog) wordt 

het er niet mooier op. 

 Wonen er nu 1 1-2 jaar. Afhandeling schades duurt 

net zo lang. Kan er dus weinig over zeggen 

 Wonen in een mooi huis met een hele grote tuin. Hier 

verwachten we nog ca. 10 jaar te wonen en dan vergt 

het onderhoud te veel werk gezien de leeftijd. 

 wonen op de grens van aardbevingen 

 Woon aan de rand en heb niet zoveel schade 

 Woon in rustig gebied 

 woon niet direct in het gebied 

 zelfde reden als boven 

 Zelfs als een gedeelte van ons huis verloren gaat 

door aardbevingsschade blijft er genoeg over om 

prettig in te kunnen wonen. 

 Zie antwoord vraag 1 
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 zie hiervoor de toelichting 

 Zie mijn vorige kommentaar 

 Zie voorgaande verhaal. Denk dat daar alles mee 

gezegd is. 

 Zie vorig antwoord. We wachten al 2 jaar op 

antwoord wat er met onze wonong met status locht 

verhoogd gaat gebeuren. Om ons heen gaat alles 

bijna tegen de vlakte.... 

 zie vorig stukje 

 Zie vorige antwoord 

 zie vorige antwoord 

 Zit in sloop/nieuwbouw traject sinds 3 jaar maar 

weet nog niet definitief wat voor woning 

teruggebouwd wordt en wanneer. 

 Zit naar verwachting net ver genoeg weg om veel 

schade te krijgen. 

 Zorgen om de bodemdaling 

 

 

6.9 Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst? (negatief) 

 
 100 meter verderop krijgen ze een nieuw huis en wij 

vallen buiten de boot, we hebben nog steeds schade 

aan het huis en zitten niet in een 

versterkingsprogramma. 

 17 jaar in schadeproces en nog heel veel gezeur en 

vertraging van NAM en Overheid 

 Aanpassingen zijn te kostbaar. Onduidelijk in 

hoeverre subsidies beschikbaar zijn. 

 Al jaren aan het klussen, maar iedere keer weer 

nieuwe schade, om moedeloos van te worden 

 Als de huidige krapte op de huizenmarkt weer over is, 

keert de beeldvorming van probleemgebied zich weer 

tegen de bewoners die willen verhuizen. 

 Als er geen duidelijkheid komt over onze situatie, 

blijft het een negatief vooruitzicht. 

 Als ze ons van het gas willen halen met een oudere 

huis gebouwd in de 30e jaren vraag ik mij af wat voor 

investering wij moeten doen en wie gaat dat betalen. 

 Bevingsschade nog een probleem, vervuiling van de 

omgeving door windmolens en zonneparken komt 

daar bovenop 

 Blijft de regio nog wel gewild om te wonen of zitten 

we uiteindelijk met een onverkoopbare woning 

 Blijvende schade 

 Bodemdaling blijft doortikken. Ons huis verkruimelt, 

al zal het waarschijnlijk nooit to een echt onveilige 

situatie leiden. Ook een financiële compensatie voor 

waardedaling voorkomt verdere verkruimeling niet. 

 daling woongenot emotioneel en waardedaling huis 

 Dan zijn er weer scheuren dan dan zijn ze weer weg 

en het wordt niet gemaakt of je moet het zelf 

betalen, maar dat vertrouw ik ook niet meer, heb 

eens een muur laten maken, maar kwam toen 

zogenaamd niet in aanmerking voor de €4ooo voor 

zonnepanelen bij de SNN 

 De bevingen blijven nog, Schade nog niet opgelost, 

het gaat 15 maanden duren volgens de brief die we 

kregen, inmiddels bijna een jaar geleden. 

Ondertussen komt er schade bij. Versterking analyse 

moet ook nog komen, zou in nov of dec langs komen, 

jaar is bijna om en nog geen planning gezien. Een en 

al onzekerheid en geen oplossing 

 De ene scheur is nog niet gedicht of de andere 

verschijnt al weer. De waarde van het huis stijgt niet 

mee met de markt. Je bent dus een gevangene van 

je eigen huis. Je kunt niet weg 

 De fundering van ons huis is aantoonbaar op vela 

plaatsen gescheurd, voor fundering problemen 

konden we geen melding maken, dat valt buiten de 

schade mogelijkheden werd ons verteld. We zijn door 

de " expert" bedrogen blijkt nu. 

 De Gemeente Hoogezand (Midden-Groningen houd 

zich niet aan het bij de staats-courant gedeponeerde 

bestemmingsplan 

 De onzekerheid wat er met je huis gaat gebeuren 

vreet aan me. De instanties hebben er voor zichzelf 

een verdienmodel van gemaakt over de rug van de 

Groningers. 

 De schade is aan het toenemen 

 De uitbetaalde kosten zijn vooral de zichtbare 

cosmetische schade. Steeds meer blijkt dat er 

structurele schade is in muren en op minder 

zichtbare plekken bijvoorbeeld achter keukenkastjes. 

Deze moeten dan eerst worden verwijderd en dan 

pas kan er een claim worden ingediend. 

 De verantwoordelijke partijen veinzen coulance en 

ruimhartigheid. In de praktijk moeten we onze 

rechten voor de poorten van de hel weghalen. Niets 

wordt spontaan voldoende vergoed, bij twijfel wordt 

niets gegund, bij discussiepunten worden de 

gedupeerden bewust tot wanhoop gedreven. 

 De waardedaling is groter dan de compensatie die je 

krijgt. 

 De waardedaling regeling sluit niet aan bij werkelijke 

waarden. Dus hypotheek is een groot probleem. 

 Denk dat ik niet zal profiteren van de prijsstijgingen 

op de huizenmarkt. Ook het volledig gasvrij maken 

zonder financiële steun is niet haalbaar. Ik bezit een 

woning met het bouwjaar 1903 en zou heel,graag 

gasvrij willen wonen en leven. 

 Door de met name zoutwinning hier, ben ik me 

steeds bewust van de gevolgen ervan. We hebben nu 

al scheuren en hoe erg gaat dit nog worden? Dat 

heeft voor mij een negatief effect op mijn woongenot 

hier. 

 Door de vele discussies over schades die nog niet 

afgehandeld zijn, loopt dit proces onnnodig veel 

tijdverspilling op. In de tussentijd zit je nog steeds in 

je "bouwval" 

 Durf mijn auto niet meer in de garage te zetten. 

 Een aantal schadegevallen zijn , na ruim anderhalve 

jaar nog steeds niet afgewerkt 

 een onverkoopbaar huis!! de regeling 

waardevermindering levert misschien 3% van de 

WOZ-waarde. Van 400.000 => € 12.000. En dan, we 

zijn 75. Zie maar eens te verkopen als vlakbij ( = 500 

m !!) een actieve gaslocatie woont. 

 Er blijft een smet op een woning in het 

aardbevingsgebied 

 Er is onduidelijkheid over het versterken of slopen 

van de woning. Met het telkens veranderen van de 

spelregels en de beloftes is er weinig zicht op een 

rustige toekomst met een goede afloop. 

 Er is te weinig perspectief. Ik zou willen dat ik er 

vertrouwen in had. T zijn praatjes. Het is te veel 

politiek en te weinig daadkracht waar wij als 

inwoners iets aan hebben. We zijn te ver weg voor 

Den Haag. En te bescheiden.. 
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 Fundering gebroken. Verbouwing van begin jaren 90 

wordt als oorzaak genoemd, terwij de schade in 

2016 voor het eerst gemeld is. 

 Geen doorstroming naar kleinere kwaliteitswoning 

mogelijk wegens investerings-Stop in bouw 

 Geen mogelijkheid voor verkoop van woning. Nu 

“gevangen” door je eigen huis 

 Geen perspectief 

 Geen vertrouwen in de overheden. Voor 

(proef)boringen worden nog steeds vergunningen 

verleend. En ook het gelobby voor de bouw van 

kernreactoren misschien in het noorden geeft onrust. 

 heb absoluut geen vertrouwen in de politiek en alle 

beloftes die worden gedaan 

 Heb al voor 3e keer schade 

 heb ik net gedaan 

 Het duurt te lang, huis is gescand maar nog geen 

uitslag, terwijl ik mijn badkamer moet verbouwen 

wegens ziekte dochter. Het kan wel 2 keer vergoed 

worden, maar kost 2 keer tijd en gedoe 

 Het gaat mogelijk niet lukken om na de verkoop een 

hypotheek te krijgen voor een ander huis. Dat wordt 

duur huren 

 het huis is niet veel meer waard 

 Het huis zal schade blijven krijgen en ik ben bang dat 

het steeds moeilijker zal zijn om het vergoed te 

krijgen 

 Het is nog maar afwachten hoe de bodem van 

Groningen zich gaat gedragen, 

 Het mooie Groningen krijgt in de rest van Nederland 

een steeds slechtere naam 

 Het wordt moeilijker je huis te verkopen in een 

aardbevings gebied. De waardeverminderingstoeslag 

is slechts een doekje voor het bloeden. En verder 

niet zeuren. 

 Het wordt steeds weer uitgesteld. 

 Hoe worden de toekomstige schades afgehandeld!! 

 hopelijk gaat de gaswinning achteruit maar dat idee 

krijg ik niet. De huizen worden 

“aardbevingsbestendig gebluwd” maar dat is het 

antwoord volgens jullie 

 huizen worden minder waard , veel mensen zijn hier 

zeer negatief De rechtzaken die op dit moment tegen 

de staat en de NAM lopen worden allemaal naar 

2022 of later geschoven, dan zijn er geen gas baten 

meer en de mensen kunnen naar hun centen fluiten 

 Huizen worden versterkt maar kunnen alsnog weer 

gaan scheuren. De wijken worden niet aantrekkelijk 

gemaakt. 

 Ik ben bang dat mijn van mij afgaat Wordt minder 

waard 

 Ik ben voor de derde keer bezig met de schade, eind 

deze maand wordt de bezwaarprocedure behandeld. 

Gebe zonder end. 

 Ik ga mijn eigen gang. Dat zorgt ervoor dat ik een 

prima woonsituatie heb. De schades zijn te 

behappen. Ik laat ze betalen en daarmee 

klaar,ondanks dat de vergoedingen voor kleine 

schades veel te gering zijn 

 Ik heb een huis uit 1886 , bewijs dan maar dat het 

aardbeving schade is . Ook een drukke weg , waar 

veel vrachtverkeer te hard langs scheurt . 

 Ik heb op 80 plaatsen scheuren in muren en vloeren. 

Het IMG was bereid een schade te betalen van 

11.000 euro. Na het indienen van zienswijzen werd 

dit bedrag verhoogd naar 29.000 euro. Hierna heb ik 

een gerenommeerd aannemingsbedrijf gevraagd een 

offerte te maken voor de reparatie. Werkelijke 

reparatiekosten is 130.000 euro! Dit heb ik weer 

gemeld bij het IMG en sinds die tijd heb ik niets van 

hun meer gehoord. 

 Ik heb op dit moment weinig schade aan de woning 

(hooguit kleine scheuren in het binnen-stucwerk). 

Wel maak ik mij zorgen over de toekomstige 

(financiële) waarde van het huis. 

 Ik heb schades die niet erkend worden en eventuele 

verkoop van de woning negatief beïnvloeden. 

 Ik vraag me af of ons huis daadwerkelijk wordt 

gesloopt en of we een nieuwe woning krijgen en 

onder welke omstandigheden en hoeveel gezeur we 

daarvoor moeten ondergaan. 

 Ik weet niet of er nog een beving komt die zwaar is 

 ik weet niet waar ik aan toe ben 

 Ik weet nu nog niet of alle problemen worden 

opgelost. Versterking is nog niets over bekend. 

 Ik wil duidelijkheid. Wanneer krijg ik duidelijkheid 

over versterking woning? Als ik duidelijkheid heb, kan 

ik eindelijk een beslissing maken voor mijn toekomst. 

Blijf ik, ga ik investeren in de woning..... onderhoud 

wordt lastiger, wetende bevingen gaan nog wel even 

door, of vertrek ik??????? Lastig als je niet weet, en 

a l vier jaar wacht op een eerste gesprek over 

versterking van je woning. Lange wachten komt door 

het wijzigen van de regels 

 Ik woon in het probleem gebied. De politiek Al alleen 

het westen steunen en de laatste opbrengsten 

consumeren. 

 Ik woon nu op de rand van het gebied , maar 

niemand weet wat er nog meer staat te gebeuren wat 

aardbevingen aangaat 

 Ik zit al meer dan een jaar te wachten op het 

versterkingsadvies. Een muur die je zelf niet 

vertrouwd, willen ze eigenlijk niet naar kijken. 

Waardedalingsregeling hebben ze de beslistermijn 

verlengt met 6 weken en ga zo maar door. 

 Ik zit al ruim 3 jaar te wachten dat er iets gaat 

gebeuren, maar ik zie alleen maar dat er vertraagd 

3wordt. Als ze eenmaal langskomen zijn de 

gesprekken heel oppervlakkig en na een of 2 

gesprekken krijg je te horen dat ze binnen 1 tot 

anderhalf jaar weer terugkomen. 

 In afwachting van sloop-nieuwbouw zijn we . Al jaren. 

We staan op het punt de stekker eruit te trekken 

omdat we het niet meer trekken. Al ruim een jaar zijn 

we aan het bakkeleien over geld. Het kost ons veel 

energie en onze levensvreugde. Als we de stekker 

eruit trekken dan zijn we veel geld kwijt en hebben 

jaren voor niets gestreden en staan we dus 

uiteindelijk met lege handen. Mocht het toch 

binnenkort vlot getrokken worden en zouden we 

kunnen beginnen met bouwen dan staat er straks 

misschien een mooi nieuw en veilig huis. Maar ook 

dan zijn we bang voor scheve gezichten in het dorp 

omdat we tot de "gelukkigen" behoren. Maar gelukkig 

wordt je niet van dit proces eerder ongelukkig en 

uitgeput. We denken steeds vaker, waren we er nooit 

aan waren begonnen . 

 In de toekomst wil ik graag verhuizen. Zoals de 

situatie nu is staat mijn huis onder water en is 

verkopen onmogelijk met alle (niet opgeloste) schade 

die ik moet vermelden. 

 Jarenlang gespaard om later=nu beter, kwalitatief 

hoger huis te kopen.Thans door gemanupuleerde 

rente te dure huizen en kunnen niet konkureren met 

tweeverdieners op woningmarkt. 
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 Je weet hier nooit waar je aan toe bent. En voor 

corona verliezen worden er zo maar miljarden 

gevonden. Hoe kan dat? Voor fatsoenlijk 

compenseren was er nooit geld te vinden. 

 Je weet nooit wanneer er weer een flinke aardbeving 

komt 

 Je wilt gewoon vluchten uit dit gebied. Mijn vader 

heeft zelfs zijn huis moeten verkopen omdat hij met 

schades en alle ellende tot gevolg het lichamelijk en 

geestelijk niet meer aan kon. 

 je woont in een opgelapte woning die nog steeds 

slecht verkoopt. dit wordt niet gecompenseerd door 

waardevermindering want die is bepaald door 

gemiddelde woningprijs ongeacht schade. 

 Krijgen te maken met nog meer bevingen en 

daarmee gepaard gaande mijnbouwschade en ook 

horizonvervuiling door komst windparken 

 landschap en aangezicht veranderd dramatisch. 

Mensen trekken weg voorzieningen verdwijnen. 

Overheid staat er bij en kijkt er naar. 

 mag duidelijk zijn. 

 meeste schade is hersteld, wachten is op een 

volgende beving 

 Mijn huis is en blijft gevoelig voor bevingen. 

 mijn huis is mijn pensioen, vergoeding 

waardevermindering is een lachertje waarbij verdeel 

en heers nog prima werken. 

 Mijn omringende buren hebben alle 4 een licht 

verhoogd risico als stempel gekregen. Onbegrijpelijk 

dat mijn huis met de nodige schade , zelfde 

bouwperiode, geen verhoogd risico heeft 

 mijn woning valt onder een regeling van het opkopen 

van woningen en hierbij is waarschijnlijk enorme 

bureaucratie gezien de ontwikkelingen hierin in 

andere plaatsen 

 Moedwillige Getto vorming aangestuurd door de 

gemeente 

 Moeilijk verkoopbaar. Waarschijnlijk met verlies. 

 Negatief zolang er aardgaswinning blijft toegestaan 

in ons gebied 

 Nog steeds niet duidelijk of mijn huis veilig is. 

 Om dezelfde reden als ik in het vorige antwoord heb 

gegeven. 

 Omdat ik denk dat de aardbevingen nog lang zullen 

aanhouden ook al sluit je alle gas putten.Dit komt 

ook doordat de lege ruimtes niet op gevuld worden. 

 Omdat ik in een nieuwbouw zit waarvan ze nog 

decennia gaan roepen dat het zetting is ipv 

bevingsschade 

 Omdat ook de waarde van mijn eigen woning 

negatief wordt beïnvloed door alle gevolgen van de 

aardbevingen en grondverzakkingen. Hoe 

verkoopbaar zijn de huizen in Groningen nu noch...? 

 ONDANKS DAT HET PROJECT "DORP IN EIGEN 

HAND"VOOR TJUCHEM EN STEENDAM IN GANG 

GEZET IS LOOPT DAT ALS DIKKE STRONT IN EEN 

NAUWE LEIDING MIDDENIN DE WINTER 

 Onduidelijk is of er ooit nog een beving kan komen 

en of ons huis dan wel schade op gaat lopen 

 Ongerust over wat we nog allemaal voor de kiezen 

gaan krijgen. 

 ons huis is 100 jaar oud. wij hebben weinig geld om 

het huis bij te houden wat eigenlijk nodig is, ook al 

doen we ons best. er komen steeds meer regels bij 

zoals een keurmerk voor energie en fundering. dat is 

allemaal in ons nadeel. we komen niet mee op deze 

manier 

 ons huis word versterkt zeggen ze maar ik noem het 

een verbouwing want zie niet tot nauwelijks een 

versterking aanwezig in de woning 

 Ons huis zakt en zit vol scheuren. We zijn 34 

bedrijven verder die aan ons verdiend hebben. Maar 

nog geen oplossingen. De aanpak is willekeurig, het 

ene pand wel maar het andere niet. Je moet geluk 

hebben met wie en welke schadeopnemer je te 

maken krijgt... 

 Ons huis zit in de P50. Grootste risico. We wachten al 

2 jaar, het schiet niet op. Proces is stroperig, niet 

transparant 

 Onze woonplaats is ontwricht. Bekenden zijn 

vertrokken naar elders. Het tot stand komen van mf 

voorzieningen schiet niet op 

 Op dit moment wordt de hele omgeving volgegooid 

met wind- en zonneparken. Over enkele jaren zijn we 

er volledig door omgeven. 

 Op zich hebben een mooi gerestaureerd 19de eeuws 

huis met een fantastische tuin en houden we van 

Noord Groningen. Maar ik kan er al jaren niet meer 

van genieten omdat ik met een schuin oog 

voortdurend kijk of er ergens weer schade is 

ontstaan. Daardoor voelen we ons in een spagaat 

terechtgekomen: het is mooi en fijn, maaar door een 

ander wordt ons bezit kapot gemaakt. In de toekomst 

gaan vast nieuwe schades komen. Krijgen we die 

vergoed? We voelen ons erg onzeker geworden. 

Verhuizen? Waarheen? We wonen hier bijna 40 jaar 

en hebben hier ons leven opgebouwd... 

 overweeg verhuizing op termijn als dit lukt 

 Raak mn woning aan de straatstenen niet meer kwijt. 

 Redelijke negatief. De impact van het overheidsfalen 

op het leven in Groningen is enorm. 

Gemeenschappen vallen uit een, mensen verhuizen 

naar veiliger oorden. Groningen dreigt nu de 

waterstofprovincie te worden en wordt volgezet met 

windmolens en giga zonneparken. 

 Schades worden niet of gedeeltelijk vergoed. 

Scheuren en scheefstand worden erger met de tijd. 

 Schadevergoeding door overheid voor geleden 

schade staat in geen verhouding tot door mij 

gemaakte reparatiekosten. 

 steeds meer schades en onduidelijkheid over de 

vergoeding 

 toekomst onzeker, moeilijk om te investeren. 

bevingen maken alles stuk en schade wordt niet 

gegoed 

 Van de 11 schadesessies zijn er 2 afgehandeld en 

hersteld, te weten € 84.000,00. Schadesessie 3 tot 

en met 6 zit nog bij de NAM en is een aanbod 

gedaan van € 61.000,00, terwijl de echte schade 

rond de € 125.000,00 ligt. Gaat uiteindelijke een 

juridische procedure worden van jaren. Dan nog het 

verstevigingsverhaal in deze omgeving. De 

procedures zijn een farce, omdat mijn de spelregels 

(lees: minimale eisen om te herstellen). Dan komt 

nog schadesessies 7 tot en met 11. Deze liggen bij 

de IMG. Deze mogen pas geopend worden als de 

schadesessies 3 tot en met 6 afgesloten zijn bij de 

NAM. Allemaal tegenwerken in elke procedure. 

 Van landelijk wonen ineens tussen 35 giga 

windmolens (wegens vergroening) Zolangzamerhand 

heb ik het idee dat ik op een industrieterrein woon 

 Veel schades gehad, veel problemen met de 

instanties (duurde veel te lang). Enkele schades 

lopen nog, duurt 8 maanden voordat er gehandeld 

gaat worden. Dit voor de beeldvorming. 
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 verkoop woning 

 Vernieling van het landschap en andere 

kernkwalitieten van deze omgeving. 

 Vertrouwen is weg 

 Verzeild in conflict situatie met NAM, kost veel tijd en 

energie. 

 Volgens experts blijft het nog een tijdje trillen in de 

provincie, dit betekent dat er weer schade kan 

ontstaan aan mijn huis. Dit moet ik dan weer laten 

repareren. Daarnaast hebben ze het verstevigen 

volledig los gelaten. Alle woningstichtingen in het 

aardbevingsgebied hebben hun gelijk gekregen en 

krijgen nieuwe huizen. Er gaan volledige wijken plat 

in Delfzijl ! Maar de mensen met koopwoningen die 

blijven in de kou staan ! 

 waarde blijft minder door imago 

 Waarde woning, o.a. Mijn pensioen is hard gedaald 

 Wacht al meer dan 2 jaar op de mogelijke 

versteviging. schade herstel heb ik nooit laten 

uitvoeren omdat ze sleuven wouden slijpen in de 

voegen (voegen zijn soms maar 3 mm breed, mijn 

huis wordt dan vernield.....) 

 wachten al 2 jaar op uitslag van onderzoek + 

woongenot daalt vanwege opgebroken dorp 

 Wachten al paar jaar op keuring woning, lijkt niet 

meer te gaan gebeuren. Al 3 x aardbevingsschade 

gemeld en ook erkend en vergoed gekregen. Woning 

dus mogelijk onveilig, maar toetsing daarop is op de 

lange baan geschoven (gepland in zomer 2019 en 

was al uitstel van oorspronkelijke planning in 2018j. 

 wanneer komt er een einde aan de bodem is in 

bewegeing deuren beginnen te klemmen tegels 

beginnen te scheuren dat was niet de eerste 20 

jaren nergens last van gehad 

 Wat gaat er allemaal nog gebeuren. Hoeveel 

aardbevingen en hoe zwaar krijgen we nog ? En wat 

zegt de Overheid dan ????? En zijn onze woningen 

dan nog geld waard ???? 

 We hebben na jaren nog steeds geen zicht op 

verbetering. IMG bevind zich ook volgens het 

gasberaad op een hellend vlak. Nogmaals funderings 

schade vergoed IMG niet. Ze weigeren ook onder de 

vloer te kijken. De schade experts zijn niet 

onafhankelijk. Bij ons kwam CED/EMN de voormalig 

aandeelhouder van het voorgaande Centrum Veilig 

Wonen. Net als in de tijd van de NAM komen ze met 

de gekste smoezen. Bij ons zijn o.A. de twee droge 

zomers een oorzaak. Terwijl de schade al jaren 

daarvoor aanwezig was. 

 We wonen aan de rand van het gebied en twijfelen 

voor enige vergoeding in aanmerking te komen, 

temeer daar ernstige gevallen nog steeds voor een 

oplossing strijden 

 We zijn hier nog lang niet van af. De aardbevingen 

gaan hier door. 

 We zitten straks met een huis die niks meer waard is. 

Weg oude dagsvoorziening. 

 we zullen nog wel een tijd last hebben van 

aardbevingen en verzakkingen 

 weet nog steeds niet waar ik met mijn verhoogde 

risico woning aan toe ben. 

 Wij blijven met veel schadegevallen zitten. Kwaliteit 

van onze woning loopt steeds verder terug. De 

waarde van onze woning blijft zeer sterk achter bij de 

huidige waardedalingsregeling. Er moet een aparte 

regeling komen voor de uitzonderingsgevallen. In ons 

geval praat je over meer als 100.000 wat wij erbij 

inschieten. 

 Wij hebben in appril een telefoontje gehad van een 

medewerker van de nationale coordinator uit 

Groningen dat wij op een lijst staan voor versterking 

van onze woning. Wij wisten hier helemaal niets van 

en weten ook niet waarom wij op deze lijst staan. Hij 

vertelde ons dat ons huis misschien versterkt of 

misschien wel gesloopt moet worden. Nu wij dit 

weten kunnen wij ons huis niet verkopen. Gezien 

onze leeftijd, mijn man is 86, is dat binnenkort 

misschien nodig. Toen ik vroeg waarom hij ons niet 

kon vertellen wat er nu echt gaat gebeuren, vertelde 

hij dat ons rapport nog niet uitgerekend was. Dat 

betekent dus ook dat er misschien helemaal niets 

aan de hand is. De inspectie heeft 3 jaar geleden al 

plaatsgevonden. Vorige week belden ze weer 

opnieuw met de vraag of wij ook een aannemer 

hadden. Wij konden een voorkeur uitspreken. Op 

mijn vraag of ons rapport al bekend was moet hij het 

antwoord schuldig blijven. Nog steeds niet 

uitgerekend. Wij zijn geschokt over deze gang van 

zaken. Niets vermoedend woonden we hier met veel 

plezier en nu zitten we al maanden in de zorgen hoe 

ons leven er straks uit gaat zien. 

 Wij hebben vooral te maken met de bodemdaling en 

vervuiling door de zoutwinning. De gevolgen van de 

daling zal ons permanent op kosten jagen. 

Bovendien zijn/worden miljoenen liters diesel in de 

bodem gepompt. Dat wil eeuwig naar boven richting 

ons grond en oppervlaktewater. 

 Wij komen niet weer van deze Allende af. Verhuizen 

is geen optie. 

 Wij wachten al sinds 2018 op een besluit die 

mogelijk in 2021 komt volgens de nieuwe inzichten, 

welke niet beter zijn. 

 Wij wonen in een huis van 105 jaar oud. De schade 

door aardbevingen wordt op derhalve C beoordeeld 

 Wij zitten met meerdere scheuren door het hele huis. 

Kan cosmetisch worden hersteld, daar krijg je een 

tegemoetkoming in. Maar bij een volgende beving 

zitten de scheuren er weer, is onze ervaring. Het 

plezier in het het is wel weg. 

 Woning is beschadigd, maar deskundigen zeggen dat 

het niet van aardbevingen komt maar van 

‘ouderdom’ 

 Woon net buiten episch centrum, maar heb schade 

en verwacht in de toekomst verdere problemen 

 Woon zelf in huurhuis, woningcorporatie gebruikt 

excuus van eerst even wachten met verbeteringen 

totdat schades ed mbt verzakkingen in kaart zijn 

gebracht. Nou daar zijn ze dus al 5 jaar mee bezig.... 

en in onze buurt nog niet mee begonnen? (?) 

 Zelfs van veel lichtere bevingen zij scheuren van 

eerdere zware bevingen teruggekomen, nadat ze 

volgens de aangegeven richtlijnen zijn gerepareerd. 

Conclusie: als het verband eenmaal is beschadigd, 

blijft dit een zwakke plek. En ik vermoed dat we de 

laatste (kleinere) beving nog niet hebben gehad. 

 Zie 1 

 Zie antwoord op de vorige vraag. 

 Zie antwoord vorige vraag 

 Zie antwoord vraag 1 

 Zie toelichting bij vorige vraag. 

 zie vorig antwoord 

 zie vorig antwoord 

 Zie vorige 

 Zie vorige antwoord. Wacht nou al 2 jaar nav het 

bevestiging dat mijn huis versterkt moet worden, 

maar er gebeurd niets 
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 Zie vorige toelichting en de toekomst voorspellingen 

dat de verschuivingen c.q. bevingen niet zullen 

ophouden wanneer (?) de winning van aardgas/zout 

of herwinnen van aardgas is gestopt. Schade aan 

onroerend goed aan woningen die er al 30 jaar 

staan, zijn gewoon krimpscheuren en hebben dus 

niks te maken met winningen. En Noord-Nederland 

ligt voorbij Zwolle dus heel ver weg van het 

bestuurlijk machtscentrum. 

 zie vorige vraag 

 zie vorige vraagstelling 

 zit in het project koploper, mijn huis had al verstevigd 

moeten zijn 

 Zit nog steeds met weer nieuwe scheuren. Het huis is 

ontwricht, wat niet erkend wordt, zodat herstel 

tijdelijk is. 

 Zolang er bevingen zijn is er kans op schade. En 

doordat oude huizen worden afgebroken en worden 

vervangen door nieuwe huizen verandert de sfeer in 

oude dorpskernen. 

 Zolang wij in afwachting zijn van de uitslag van de 

zaak die is aangespannen door Stichting WAG tegen 

de NAM kan ik hierover geen positieve uitspraak 

doen. De NAM moet stoppen met in hoger beroep 

gaan. Er is een onvoorstelbare bende gecreëerd door 

hen die al veel eerder voorkomen had kunnen 

worden. Dus ze lossen eerst hun problemen op wat 

mij betreft. De gaskraan moet hier dicht en de NAM 

kan wat mij betreft de deuren sluiten om plaats te 

maken voor integere bedrijven! 

 

 

6.10 Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst? (zeer negatief) 

 
 6 jaar vechten met NAM, CVW, enz, heeft mij een 

langdurige burnout opgeleverd, ik ben er mijn baan 

door kwijtgeraakt, en het heeft me mijn huwelijk 

gekost... 

 Begin komend jaar krijgen wij eindelijk inspectie van 

de NCG of ons huis versterkt moet worden. Daarna 

duurt het zeker nog 3 jaar voordat er iets gaat 

gebeuren. Volgens de contra-expertise staat ons huis 

dan niet meer overeind..... 

 bodem daling zie rapport nam wanneer komt er weer 

een beving. beving bestendig maken van de woning 

is niks van bekent. ze zeggen dat als je tijdens een 

beving de woning binnen een bepaalde tijd kunt 

ontvlucht de woning beving bestendig is. ik zie het al 

gebeuren als je gebruik maakt van een traplift en de 

stroom valt uit. de overheid is voor 50% mede 

eigenaar van de nam sinds de paternalistische 

voorlopige stichting mijn bouw aan het roer zit is er 

een beleid in het voordeel van de gemeentes 

particulieren worden ontmoedigt zie de lange 

wachttijden. het beleid van Alders heb ik 

ondervonden was veel menselijker. je werd 

ontvangen met een kop koffie de mijnbouw een telf 

gesprek met iemand niks geen verstand ergens van 

heeft. zeer onpersoonlijk 

 De aardbevingen zullen blijven waardoor je net 

opgeknapte woning gelijk weer schade heeft. 

 De scheuren in mijn woning zijn hersteld. Er zijn nu al 

weer nieuwe scheuren. 

 De strijden al 7 jaar tegen de NAM. Volgens iedereen 

die hier komt (ook werknemers van de NCG) is de 

boerderij niet meer te herstellen. Een half jaar terug 

is de IMG en NCG hier geweest voor het zoveelste 

onderzoek. Daar horen we niks van??? Alleen dat de 

IMG 140 schades heeft opgenomen. 

 Door de aardbevingen is mijn woning beschadigd en 

weliswaar gerepareerd maar toch is de waarde met 

ruim 15% gedaald in een periode dat overal elders 

de huizen in waarde stegen. Het IMG wil mij slechts 

de helft van die waardevermindering vergoeden. Ik 

vind dat een schandaal. 

 door de bodemdaling (die nog jaren door blijft gaan) 

blijft ook steeds nieuwe schade ontstaan, en zonder 

ingrijpende versterking zar er uiteindelijk een muur 

omvallen. 

 door het antwoord op de vorige vraag 

 Er veranderd niets. Eeuwige strijd van het onrecht is 

uitzichtloos 

 Gebouw is te zwaar beschadigd,oplossing is niet in 

zicht 3 maal een aos melding gedaan en 3 maal 

terecht,muren gestut 

 geen geld om huis op te knappen en weet niet of het 

het wel waard is om dat te doen. 

 Heb geen zin meer om schade's te melden. Er word 

van alles beloofd maar er gebeurd niet veel 

 Het huis zit vol met scheuren. 

 het is niet meer aantrekkelijk om in het 

aardbevingsgebied te wonen waardoor de 

huizenprijzen zijn gedaald (of niet gestegen zoals in 

de rest van Nederland) - ik probeer hier weg te 

komen...... 

 Huis staat al een jaar te koop... Al 2x gezakt in prijs... 

Ondertussen een puntkop ervan Reden niet 

verkopen volgens kijkers en onafhankelijk makelaar 

1. Aardbeving gebied 2. Schade ( verleden ) 3. 

Windmolenpark sinds dit jaar in de achtertuin 4. 

Regio imago schade 5. Krimp gebied 

 Ik ben één van de ‘gelukkigen’ die nog een 

gedeeltelijke vergoeding heeft gehad. Maar alles 

moet nog gebeuren. Ik weet niet of ik dat red. Mijn 

huis en thuis ben ik al jaren kwijt. Vanaf 15 augustus 

moet mijn tijdelijke woning weg zijn, ik weet niet hoe 

dat allemaal moet. Mijn nieuwewoning is dan nog 

niet klaar. 

 ik ben zoals u begrepen zult hebben, een vd 

eigenaren die in een meerdere trajecten moet 

aflopen met img en ncg. als deze processen steeds 

blijven doorgaan en de story of life gaan worden, 

doorsta ik dat sociaal emotioneel waarschijnlijk niet. 

Daarnaast gedoe met de waardedalingsregeling en 

allerlei andere regelingen. welke keuzes zou een 

mens dan moeten maken, vertrek van 

geboortegrond? en dan? 

 Ik heb het idee dat de fundering kapot is maar geen 

reactie na onderzoek. 

 Ik heb nog geen versterkingsadvies. Dus weet ik niet 

waar ik aan toe ben. 

 Ik kan niet in de toekomst kijken maar verwacht dat 

we nog meer aardbevingen zullen krijgen en zie de 

schade daarvan maar vergoed te krijgen. 

 kan de schades niet deugdelijk en duurzaam laten 

repareren. dit vind de commissie "woningverbetering" 

moet iedere keer maar weer. gewoon schade melden 
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waarbij dan weer wordt uitgekeerd. echt ik ben er zo 

moe van! 

 Laat scheuren niet meer maken. Gaat sneller kapot 

dan dat ik kan reparen vanuit mijn ziekbed. 

 Met dank aan de waardevermindering door 

aardbevingsschade staat mijn huis financieel onder 

water. Dit betekent dat ik vast zit in het 

aardbevingsgebied. 

 Mijn huis verliest steeds meer waarde. Ik zit hier 

vast. Moet waken als er plensbuien verwacht 

worden. Heb stress gerelateerde klachten hierdoor. 

Het duurt al jaren en kan nog jaren duren. Er wordt 

alleen steeds weer een nieuwe organisatie 

opgetuigd. Die verdienen goed. Dat gun ik hen van 

harte, maar ze moeten hun werk wel doen. 

 Mijn omgeving is geheel verpest en vervuild door de 

tientallen windmolens van 200 mtr hoog, staan in 

het donker over de volle hoogte te knipperen, maken 

geluid en geven slagschaduw. 

 Ons huis is meer dan 100 jaar oud heeft tot 2012-

2015 stabiel en in uitstekende conditie de tijd 

doorstaan. In 2015 ontdekten we dat er 

verzakkingen ontstonden en blijkt dat de gemetselde 

fundering gescheurd woonkamer vloer staat 30 cm 

scheef. Er is een 200 pagina schade rapport 

gemaakt door de schade commissie waarin alle 

kleine schades worden erkend echter de grote( lees 

dure) schades worden afgewezen. Ons huis staat niet 

op palen en schuin tegen overzond huis staat een 

huis wat door mijnbouwschade onbewoonbaar is 

verklaard. Echter gebaseerd op postcode krijgen ca 

2% waarde daling vergoed terwijl de huidige 

marktwaarde gelijkenis aan de waarde van het huis 

uit 2000. Leg dat maar eens uit! 

 Ons huis moet versterkt worden. In 2018 hebben ze 

een onderzoek gedaan.In 2019 kregen we en brief 

dat ons huis een licht verhoogd risico had. Wij 

hadden toen gevraagd of ze ook wat met het rapport 

van 2018 deden. Dat was niet meegenomen. Dat 

was voor ons een reden om in ons huis nieuwe 

kozijnen te plaatsen. Op 30/11 hadden wij een 

afspraak met een woningbegeleider die het rapport 

van 2018 met ons wou bespreken. In het rapport 

staat dat ons huis opp meerdere punten moet 

worden versterkt. Wel zoveel dat hun planning is dat 

het minimaal 18 weken duurt en dat wij uit ons huis 

moeten 

 Ons huis zit vol scheuren en is aangetast en flink in 

waarde gedaald. Het woonplezier en gevoel van 

veiligheid is flink gedaald. Het bezig zijn met de 

gevolgen van de gaswinning kost veel energie en 

geeft stress. De bevingen zullen nog tientallen jaren 

kunnen plaatsvinden na stopzetting van de 

gaswinning. Het is een kaalslag van de bodem en de 

omgeving. Er is niks gedaan om de regio en de 

bewoners hiervoor te compenseren. 

 Ook de versterkingsoperatie(lees levend het pand 

verlaten bij aardbevingen)is hier tot nu toe op een 

grote flop uitgedraaid! 

 Sloop nieuwbouw traject. Waar veel tegen zit. Steeds 

nieuwe regeltjes en nu wonende in een onveilige 

woning (feit vanuit het onderzoek) 

 Strijd al zeer actief vanaf 2014 zonder enig positief 

resultaat. Afhouden en tegenwerken is de praktijk. 

 Taxatie wordt al jaren genegeert.BLIJFT WILLENS EN 

WETENS IN DE ONDERSTE LADE. 

 Versterking wordt nog steeds getraineerd, en wat het 

schadeherstel betreft is gebleken dat het nieuwe 

IMG weer systematisch probeert om te 'bewijzen' dat 

schades niet het gevolg zijn van bevingen. Lijkt sterk 

op het vroegere CVW. 

 Versterkingsrapport gehad dat vol met fouten stond, 

geeft geen vertrouwen. Alles is traag, je ontvangt 

geen tussentijdse informatie en hebt dus ook nog 

steeds geen idee hoe lang alles gaat duren. 

 We willen , gezien onze leeftijd en problemen, wel 

verhuizen,maar ja,waarheen. Huisvesting is totaal 

verkeerd aangepakt. Politiek let op verkeerde 

waarden. Middenklasse is de. Dupe. 

 We wonen buitenaf. Overal steeds maar weer schade 

in elk vertrek. Binnen en buiten. We vechten al 6 jaar 

om elke euro. 

 Wij gaan nu ons 4 de jaar in heft ( ei) in. Ons huis is 

onveilig beoordeeld maar komen maar niet verder in 

het proces. 

 Wij wonen binnen de 6 km contourlijn van het NAM 

Groningergasveld. Binnen 250 en binnen 800 meter 

(twee locaties)vallen wij binnen de diepe 

bodemdaling contouren (nu al meer dan 60 cm)van 

Nedmag. Wij weten niet of onze schade door 

Nedmag of door NAM wordt veroorzaakt. Ik heb al 

eens vaker bij jullie aandacht gevraagd voor onze 

problemen. Helaas zijn jullie daar nog niet op in 

gegaan. Wij wachten op het Instemmingsbesluit van 

EZK betreffende het Winningsplan 2018 van 

Nedmag. Bewoners zijn deze magnesiumzoutwinning 

van Nedmag helemaal zat. Overigens ook een aantal 

gemeenten ziet deze zoutwinning niet meer zitten.Er 

wordt gesold met onze veiligheid. Naar de toekomst 

toe kunnen wij hier niet blijven wonen en kan de boer 

zijn lang niet meer bewerken. Dat moet STOPPEN. 

Magnesiumzoutwinning is niet van nationaal belang. 

 Wij zijn verwikkeld in een strijd met de TCMG omtrent 

herstel, in ons bezwaar eisen wij dat ook de 

verzakkingsschade nu eindelijk zal worden 

beoordeeeld en vervolgens hersteld. De TCMG erknet 

nu dat verzakkingen ook het gevolg kunnen zijn van 

mijnbouw, maar heeft meteen een niet 

onafhankelijke deskundige gevraagd een advies te 

schrijven met normen waarmee het aantal 

schadeclaims zal worden geminimaliseerd. er is een 

tweede deskundige bij betrokken om de schijn van 

onafhankelijkheid hoog te houden. In het 

versterkingstraject is ons deelname aan bouwimpuls 

aangeboden. Een deskundige van één van zes reeds 

gecontracteerde bouwbedrijven zal ons huis 

inspecteren, daarbij de versterkingsadviezen (die 

aangeven dat ons fundering in orde is?) ook 

bekijkend. Deze heer zla dan latenw at ruwweg het 

versterkingsplan zal worden, waarna wij moeten 

tekenen om de versterking te laten plaats vinden. Als 

eigenaar hebben we niets te vertellen over de wijze 

waarop dit zal gebeuren, we hebben ook geen 

inspraak in welke aannemer het project uit zal 

voeren. het zijn grote aannemers, een deel daarvan 

heeft de onkunde al geëtaleerd in de versterking van 

huizen in de wijk Opwierde in Appingedam. Als wij 

niet akkoord gaan zal er voorlopig niets aan de 

onveilige situatie van ons huis worden gedaan. 

Ondanks scheefstaande muren en een scheur in een 

dragende penant. 

 Wij zitten sinds 2012 in bovengenoemde situatie en 

lijden hier psychisch en lichamenlijk onder en 

hebben voor uitzicht op verbetering 
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 Wonen in een huis met veel schade en zijn nu voor 

de tweede keer daar al weer 5 jaar bezig om schade 

vergoed te krijgen 

 Zie abtwoord boven!!! 

 zie antwoord vorige vaag 

 Zie verhaal over het rapport, wij wonen in een woning 

die op zijn zachtst gezegd onveilig is. 

 Zie voorgaand bericht 

 Zo negatief dat ik ervoor gekozen heb om weg te 

gaan 

 

 

6.11 In hoeverre houden de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen u persoonlijk bezig? U 

kunt uw antwoord op een schaal van 1 tot 10 geven, waarbij een 1 staat voor ‘houdt mij nooit bezig’ en 

een 10 voor ‘houdt mij elke dag bezig’ (cijfer + toelichting) 

 
10 – houdt mij elke dag bezig 

 Allerlei beloftes gedaan en er blijft niets van over 

 Als betrokken politicus al te maken vanaf 2012 met 

mensen met problemen. Nu hoor ik er zelf ook bij. 

 Als er een vrachtwagen voorbij rijdt, denk je: ‘toch 

geen aardbeving, hoop ik’. De scheuren die je nu 

weer ziet maken je verdrietig. Ik heb geen fut meer 

om de instanties te berichten. 

 Als je dagelijks geconfronteerd wordt met grote 

schades is het moeilijk dit te negeren 

 Als je iedere dag geconfronteerd wordt met niet 

gerepareerde scheuren, nog niet uitgevoerd 

onderhoud omdat je niet weet wat je te wachten 

staat, kan er geen dag voorbij gaan dat je er niet aan 

denkt 

 Ben zelf gedupeerd en met een fooi afgescheept. 

Maar ik ben moe en heb mijn verlies genomen. 

 Bijna elke dag praat je erover. Regelmatig is het zelfs 

een onbetaalde dagtaak, overal moet je voor 

knokken en dan zelfs is het resultaat teleurstellend. 

 De angst voor een nieuwe beving. De bezorgdheid 

over nieuwe schade. De schandelijke afhandeling 

van de waardevermindering. Allemaal erg stressvol. 

 De bureaucratie van het oplossen van schade. Je 

wordt aan het lijntje gehouden en geen enkele 

afspraak wordt nagekomen. 

 De dossiers worden niet afgerond. Het traineren van 

dossiers door de contactpersonen gaat eindeloos 

door. 

 De ergste gevallen moeten nog steeds wachten 

 De gaswinning is verweven met de zoutwinning. Met 

de magnesiumzoutwinning houd ik mij dagelijks 

bezig. Wij onderhouden ook contacten met de GBB. 

 De gaswinning komt dagelijks ter sprake, mede 

vanwege grote betrokkenheid bij de Groninger 

Bodem Beweging 

 De nasleen en steeds weer veranderen van regels, of 

deze weer op een andere manier toepassen. nooit 

duidelijke afspraken en ze achteraf veranderen. 

E.e.a. wordt m.i. van hogerhand door de HAAGSE 

AMBTENARIJ opgelegd. Minister weet nergens van of 

zo en kamer kan er alleen mondeling iets tegen 

inbrengen. Zo lang de €€€ naar Den Haag in de ++ 

gaan, heeft het ambtenarengebeuren blijkbaar vrij 

spel. 

 De scheuren blijven komen in onze woning en elke 

keer moet je de wegen opnieuw bewandelen. Zo zijn 

wij op dit moment zo’n 10 jaar bezig. 

 elke dag te worden geconfronteerd met schades, 

versterkingsplannen die doorgaan/gewijzigd, 

spelregels die tijdens de wedstrijd worden gewijzigd. 

 Elke dag zie je scheuren andere woningen in steigers 

etc 

 Er gaat geen dag voorbij, zonder dat ik er aan denk. 

Dit is mede een gevolg van het feit dat wij in een 

sloop-nieuwbouw traject zitten. Het geeft aan hoe dit 

je dagelijks leven elke dag beïnvloedt. 

 Er is minimaal 1 keer per week wel weer een beving, 

je kunt er dus niet onderuit. 

 er is net een toezegging van een vergoeding voor een 

schade scheuren in de muren vande boven 

verdieping. mijn aanbouw aan de woning een serre 

tuinhuis wordt nog een strijd over geleverd daar 

proberen ze onderuit te komen. dit duurt al een paar 

jaar. ik heb hier 3 rapporten van. dit is een heel 

verhaal. als ik s,morgen wakker wordt houdt het me 

gelijk bezig ik geef niet op er wordt mij onrecht 

aangedaan. hoe lang nog we zijn 2 oude mensen van 

73 en 77 jaar 

 Er is steeds veel "gedoe" rondom de 

aardbevingsproblematiek, nieuwe regelingen, die ook 

nieuwe ongelijkheden voortbrengen, zoals nu de 

waardeverminderingsregeling vh IMG. En dat houd 

mij dagelijks bezig. 

 Gedane beloftes aan het gebied worden niet 

nagekomen, daar blijf ik voor strijden. NAM is in 

hoger beroep veroordeeld tot het uitbetalen van de 

waardedaling maar traineert en [probeert onder die 

veroordeling uit te komen. Door de volstrekte 

willekeur die hier heerst is het gebied sociaal uit 

elkaar gespeeld. Dat maakt de leefbaarheid kapot. 

Strafrechtszaken (OM) worden vooruitgeschoven, 

uitspraak laat al jaren op zich wachten. Leven in een 

dorp waar je om je heen veel afbraak ziet, 

bouwoverlast ervaart, is niet plezierig en daar komt 

nog lang geen einde aan. Enzovoort....... 

 geen toelichting ,wonen in een beschadigd en half te 

gebruiken huis zorgt er wel voor dat je er geen dag 

omheen kunt. 

 Gemiddeld spendeer ik elke dag ongeveer 3 uur aan 

deze nutteloze materie. Het vergalt mijn jonge leven. 

 Het is beangstigend dat je eigen veilige plek , je 

eigen huis ,niet veilig is , maar dat de regering 

gewoon hun gang gaat en je hier geen invloed op 

hebt 

 Het juridisch aspect ervan blijft mijn aandacht 

houden. het geld dat we dienden voor te schieten is 

nog niet volledig door IMG terugbetaald. de 

afhandeling ervan gaat 'stroperig'. Soms wil een 

dwangsom nog weleens helpen. 

 Het probleem verplaatst zich van bevingsschade 

naar omgevingsvervuiling door windmolens en 

zonneparken 

 Het vraagt enerzijds heel veel energie van je door al 

die schadegevallen. Continue mensen over de vloer. 

Verstoring van je privé leven en inbreuk op je privacy. 

 Hoe positief je ook in het begin bent op den duur 

krijgt het je geestelijk en lichamelijk te pakken 

 Hoogste risico categorie. Initiatief moet van de 

bewoners komen. Een technisch rapport bv duurt 1 

1/5 jaar om te krijgen. Er wordt geen rekening 
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gehouden met bewoners. Alles draait om snelheid 

van versterken ( niet om veiligheid) 

 Iedere dag word je geconfronteerd met de gevolgen 

van de bevingen en schade. 

 Iedere keer als mn huis trilt denk ik, weer eentje en 

aangezien ik op een bouwplaats woon gebeurt dat 

erg vaak 

 ik ben bestuurslid van de GBB 

 Ik heb bijna 8 jaarmetde NAM moeten vechten voor 

een vergoeding. Ik woon ruim 6 jaar in een oude keet 

naast mijn huis vanwege de gevolgen van mijnbouw. 

Ik ben totaal kapot, maar moet nu een huis gaan 

bouwen met een te klein budget. Veel zelf doen dus. 

 Ik heb telkens schade. Dus telkens het huis bekijken, 

telkens weer iets vinden, telkens weer het melden, 

telkens weer brieven en telefoontjes over afspraken 

en regeltjes, telkens weer wachten, telkens weer een 

"inspecteur", telkens weer wachten op het rapport, 

telkens weer een rapport krijgen en moeten 

beoordelen door mij de niet bouwkundige, telkens 

weer contact moeten opnemen om accoord te gaan 

met het rapport, telkens weer wachten tot het IMG 

het rapport beoordeeld heeft en accoord is gegaan, 

telkens wachten op de centjes, telkens weer zelf de 

aannemer regelen, telkens weer een aannemer in en 

om je huis (als het al lukt om een aannemer op 

redelijke termijn te krijgen) en dan tijdens dit alles al 

gelijk weer begonnen met de volgende schades te 

melden. En zo gaat het maar door en door. 

 ik leef in een zwaar beschadigt huis 

 Ik probeer een huis te verkopen in de gemeente 

Loppersum 

 Ik slaap slecht, mijn gezondheid leidt eronder. Ik zie 

de scheuren vanaf het moment dat ik uit bed stap, 

de gang in ga, de badkamer in ga, de keuken, de 

gang, de wc. Wij hebben overal enorme scheuren 

zitten, je kan er niet omheen. Per half jaar zakt ons 

huis bijna 1 cm. Dus de scheuren blijven komen en 

bestaande worden steeds groter. 

 Ik werk voor IMG nog tot 1 januari 

 Ik woon in het aardbevingsgebied. Indien verder in 

deze enquête dit niet wordt gevraagd geeft dit aan 

dat men in de rest van Nederland niet in de 

problematiek geïnteresseerd is en ook deze enquête 

fake en voor de bühne is. 

 Ik word hier de hele dag mee geconfronteerd als ik 

door het huis loop. 

 Ingediende zaak bestuursrechter 6e schade. Al 4 

keer woning op de kop herstel. 2e keer in therapie. 

EMDR gedaan om los te komen ervaring beving 3.5 

in 2006. Waar ik ook kom in mijn woonomgeving: het 

gaat over de gaswinning. ( woon in Loppersum) 

 Inmiddels bijna 5 jaar wekelijks in gevecht om een 

nieuw veilig en gelijkwaardig luxe huis tekrijgen. 

 Is toch drama, dat je niet weet wanneer de volgende 

klap komt ..!! 

 Je bent,zeker met deze procedure, er dagelijks mee 

bezig 

 Je denkt er gewoon elke dag aan of heb het er over. 

 Je kijkt elke dag tegen de verzakkingen en scheuren 

aan, je kan er dus niet omheen. Erger is als mensen 

je aanspreken over de schade dan komt vanzelf de 

woede weer boven. 

 Je moet een lange adem hebben om je gehoord te 

voelen 

 Je praat hier elke dag over. De NAM en IMG zijn een 

criminele organisatie die niks om mensen geeft. 

 Je staat er mee op en gaat ermee naar bed. We 

hebben hier de tcmg over de vlioer mbt fysieke 

schade. De wag en de img over de 

waardedalingsregeling. Overleg met architect, 

aannemer, constructeur, onderaannemers ,hovenier 

en bouwbegleider ncg een veilig en betaalbaar huis ( 

project) neer te zetten.. Herbouwwaarde is volgens 

bond van verzekeraars op advies van Arcadis??? 

amper gestegen en dus komen we 5-10 % tekort. 

 je wordt er dagelijks mee geconfronteerd.. 

 Je wordt er gewoon moedeloos van. 

 Je ziet je assets minder waard worden, sterker nog, 

moedwillig kapot gemaakt worden. 

 je ziet je huis achteruit gaan schimmel in huis enz 

enz 

 Kijk elke dag tegen scheuren aan. Zit door corona 

(risicopatient) opgesloten in mijn huis waar ik en mijn 

kinderen niet veilig zijn, al 2x iets ingestort in de 

buurt van de slk’s van de kinderen. 

 Lig er boos wakker van. 

 Lol is er wel een beetje af als alles van je af gaat 

 Nieuwe woning gaf een hoop strijd om een de 

inboedel taxaties juist te krijgen. Compensatie 

waarde daling is een lachertje enz. 

 Nu weer waardedalingvergoeding via St WAG en ook 

via IMG De bewoners werden en worden tegen elkaar 

uitgespeeld door de verschillende instanties 

werkgroepen etc. Dan moet het zo en nu weer zo. De 

ene buur krijgt het wel vergoedt de andere niet terwijl 

het exact dezelfde schade is. Kortom de overheid 

politiek .... ze kunnen me oprotten. Niet leuk meer en 

verspilde energie. Ze wordt verneukt waar je bij zit 

 Omdat de bouw aanstaande is, is er veel werk aan 

de winkel. We ervaren de afgelopen jaren veel stress. 

Eerst van de teh lange aanloop: veel onzekerheid, nu 

de uitvoering. 

 Omdat iedereen er mee te maken heeft gaat het je 

leven beheersen. 

 Omdat ik middenin het proces van schadeafwikkling 

en een lopend beroep daartegen zit, houdt ik me hier 

iedere dag mee bezig. Iedere dag wordt ik weer met 

het huis geconfronteerd en de staat waarin het zich 

bevindt. Zolang er geen definitieve afhandeling heeft 

plaatsgevonden kunnen we ook niet aan de slag om 

te zorgen dat het huis weer n originele staat wordt 

gebracht. 

 Oneerlijk de waardevermindering vergoeding die we 

niet krijgen maar wel recht op hebben 

 Ons huis is niet veilig momenteel en de vele jaren dat 

er mee gemoeid zijn om tot een oplossing te komen. 

De start was in 2009 !! 

 Ons huis moet worden gesloopt vanwege de 

aardbevingen. Mijn gezin wordt voor een jaar uit 

elkaar getrokken omdat ze niet genoeg 

wisselwoningen hebben. 

 Oplossing is niet in zicht 

 Oude huis waar we nu in wonen is compleet af, 

verzakt en lek 

 overal in mijn omgeving wordt er over gesproken, 

zorgen sinds 2012 betreft de veiligheid en woning 

waarde 

 overal scheuren , kan elk moment een nieuwe beving 

zijn. onduidelijk wat er in de toekomst gaat gebeuren 

 Schade meldingen van nu ruim 1,5 jaar oud worden 

niet in behandeling genomen omdat deze niet urgent 

zouden zijn. We hebben omdat het zo lang duurt de 

hal bijvoorbeeld alweer opgeknapt. Echter lekkage 

maar dat de schimmelplekken er alweer door komen. 
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We hebben schuren in de voorgevel. Dit veroorzaakt 

dat er vocht in het huis komt 

 Sloop-nieuwbouw proces is slopend zoals hiervoor al 

is aangegeven. Het wachten op informatie en 

voortgang houdt ons dagelijks bezig. Het proces is 

niet helder en onduidelijk. Er zijn geen kaders. We 

zijn bij "Eigen Initiatief" We lopen echter in een 

keuslijf gedicteerd door de NCG met steeds 

wisselende regels 

 Sta er mee op en ga er mee naar bed. Mijn leven 

staat a.h.w. stil. 

 T gaat om schade aan mijn huis. Toekomst van mijn 

kinderen. Dus ja dagelijkse kost. Hoe verder? Wie 

gaat schade betalen? Wie behartigt mijn belagen? 

De bureaucratie is enorm.. 

 Ten eerste de mededeling dat je huis niet sterk 

genoeg is om een zwaardere aardbeving te 

doorstaan. Dan blijkt sloop het meest economisch, 

maar ondertussen woon je gewoon in een onveilig 

huis. Dan wordt je in het traject betrokken bij de 

nieuwbouw en tijdelijke huisvesting. Dat is ook een 

enorme strijd. Verder is de problematiek op het werk, 

verjaardagen, in de winkel en thuis iedere keer of 

dag onderwerp van gesprek. 

 Vanaf 2012 Huizinge wordt je in het 

aardbevingsgebied dagelijks geconfronteerd met 

nieuws in de media, je eigen problemen en dat van 

mede-gedupeerden! 

 voel mij niet serieus genomen, kan zelf ook niks met 

mijn huis 

 Voor mijn werk spreek ik vaak met gedupeerden... 

 Voortdurende strijd met CVW, TCMG en nu IMG. 

Daarnaast nu onenigheid over waardedalingsregeling 

... het houdt niet op. 

 We moeten door allerlei bestuursrechterlijke hoepels 

springen om wat voor elkaar te krijgen 

 We wonen in een bouwput. Overal om ons heen zijn 

werklui bezig. Voetpad is onbewandelbaar. Huizen 

worden gesloopt en op nieuw gebouwd. Ook wij zijn 

bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe 

woning 

 We zijn er op dit moment dagelijks mee bezig. Omdat 

we enige druk proberen op te voeren, zodat er 

eindelijk actie wordt ondernomen. Daarnaast zijn we 

bezig met de waardedaling schadevergoeding. 

Schade’s. Buren die er ook elke dag mee te maken 

hebben enz. 

 Wij houden thuis zelfs nam weekenden en vakanties. 

Dan mag ik van mijn vrouw niet praten over de NAM. 

Zo hoog zit het haar en mijn twee tiener dochters 

 Wij zien de scheuren elke dag. Als er weer een brief 

komt, bijvoorbeeld met de mededeling dat ons huis 

toch een verhoogd risicoprofiel heeft, zijn we er 

intensiever mee bezig. Niet dat het helpt trouwens. 

 Wonen in een ernstig beschadigd huis door 

gaswinning maakt onzeker en boos. We worden 

gezien als profiteurs? Vooral nu samen met Corona 

in een onveilig huis is slopend. Met dank aan de 

Staat. Het lijkt heel erg op het gedoe rond de 

belastingdienst. Deze gedupeerden hadden ook 

gelijk maar kregen het niet. In Groningen precies 

hetzelfde! Het is nu erger als in de tijd van de NAM? 

 Ze komen maar niet met conkrete resultaten. 

 zie aub vorige antwoorden aub. met het oog op de 

komende vragen: in 2017 is en opname gedaan ihkv 

versterking maar sindsdien willen ze geen 

versterkingsadvies geven!! dit ondanks toezegging 

om eind 2017 een advies uit te brengen. Dat heeft 

meerdere consequenties in andere trajecten! 

 Zie bovenstaand antwoord 

 Zie de ellende en frustatie iedere dag 

 Zie eerdere reactie. Overspannen dankzij de 

miscommunicatie, het bedrog. 

 Zie het verhaal over het rapport, ik ben dagelijks in 

contact met NCG,IMG Stut en Steun, de Gemeente, 

de Commissie Bijzondere Situaties, de Provincie 

Groningen, ons Laand ons Lui en ik ben er vast een 

vergeten. 

 zie voorgaande opmerking 

 Zie voorgaande. 

 zie vorige toelichtingen 

 Zie vorige vraag : de bevingen worden minder maar 

ze houden niet op. Ok ben van mening dat ik hier niet 

veilig woon maar zo wordt het niet gezien 

 Zie vorige vraag cq toelichting 

 zijn al 5/6 jaar bezig met het versterkt krijgen van de 

woning 

 Zit er al jaren tot de nek toe in Is echt niet zomaar 

klaar 

 zit in versterking en moet knokken voor elk punt om 

een goed huis terug te krijgen. en tempo is 0,0 ben 

afgelopen jaar niets opgeschoten 

 Zitten reeds 2015 zitten we al in de molen. Er is 

alleen maar vertraagd, budgetten afgeroomd en 

diverse instanties opgetuigd en ook weer afgetuigd. 

`nu de gaswinning stopt blijkt dat de bewoners ook 

nog eens moeten betalen voor de ruimhartige steun 

van onze regering voor de afbouw en sloop van de 

diverse locaties. Zelfs nog voor de opheffing cq 

inkrimping van de Gasuinie uit dat imposante 

gebouw tegen over Martini Plaza. En de gedupeerden 

hebben nog steeds geen afdoende regeling voor 

schade, woongenot en immateriële schade's 

 Zowel aan mijn eigen dossier als aan dat van mede-

'gedupeerden' besteed ik (noodgedwongen) zeer veel 

tijd. 

 Zowel schademeldingen als het versterkingstraject 

houdt ons dagelijks bezig. Zo ook de 

waardedalingsregeling die we hebben ingediend op 2 

september en die nog steeds niet is afgehandeld. 

Reden onbekend. 

9 

 3 kids met alle problemen met sloop nieuwbouw 

probleem en budget beperking door nam Ncg. 

 5x schade gemeld en beoordeelt. 1x heeft de rechter 

uitspraak gedaan in ons voordeel. We hebben weer 

wat schade,maar nog niet gemeld. Het heeft mij 

murw gemaakt en heb er nog regelmatig last van. 

 ben 12 jaar bezig geweest om mijn schade vergoed 

te krijgen van de nam 

 Ben inmiddels onder psychologische behandeling 

door de aardbevingen en de schade. Ons 

toekomstperspectief is weg. Verhuizen kan niet 

omdat het huis zo niet verkoopbaar is en de schade, 

versterking enz. kost zeeën van tijd. Je hebt er tegen 

je zin een "Hobby" bij. 

 Ben ziek geworden door de stress. 

 beroepsmatig veel informatie over misstanden 

 Beschadigingen die niet opgelost worden. 

 De meeste mensen zullen dat antwoord geven. Je 

wordt er elke dag mee geconfronteerd. In ons dorp 

zijn veel woningen afgebroken en nog steeds 

afgebroken. En weer opgebouwd. Je moet lange 

adem hebben. 

 De onzekerheid. 
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 De waarheid is nog steeds niet boven tafel. De nam 

weet precies wat er aan de hand is maar houd 

informatie achter. Straks zijn er in andere delen van 

Groningen ook grotere problemen. Er wordt je snel 

een waardedalingspercentage aangeboden omdat 

men nu al weet dat de waardedaling wel eens veel 

groter kan uitpakken 

 Deze ingrepen maken ons leven duurder en dus 

moet er op de uitgaven worden gelet. Ik voel mij 

genomen,gelet op de mensen die er teveel tussen 

uitslepen!! Dat is mijn gevoel voor 

onrechtvaardigheid. 

 elke dag wordt je er wel aan herinnerd. je hebt geen 

idee wanneer het af is en dan zijn er al weer nieuwe 

scheuren. 

 Er is altijd weer de angst op een zware beving, met 

schade ofnwrger nog letsel tot gevolg. 

 Er is veel aandacht in de media en ik lees alles. Ik 

heb ook nog 3 claimzaken via stichting WAG tegen de 

NAM lopen en behartig ook de belangen van familie. 

 Er is veel sociale ongelijkheid gecreeerd door de 

willekeur in vergoedingen 

 Geen idee of ons huis versterkt moet worden. Weinig 

toekomst perspectief voor de jongeren in de regio en 

dus ook voor onze eigen kinderen. Geen beschikbare 

woonruimte laat de jongeren naar elders vertrekken 

 Heb er privé en zakelijk mee te maken. 

 heft in eigen hand/ eigen initiatief regeling, loopt al 5 

jaar, sept hopelijk beginnen. moet wel in alles 

meedenken. steeds weer vragen naar de stand van 

zaken. bouwbegeleider, constructeurs, architect, 

aannemer, onderaannemers... 

 Het beïnvloed mijn leven op dit moment , zeer slecht 

voel ik me erdoor 

 Het blijft spannend mbt de aardbevingen. 

 Het heeft alles te maken met onze leefomgeving en 

ons huis, daar wordt je vrijwel dagelijks mee 

geconfronteerd . 

 Het komt altijd ter sprake als we met meer mensen 

bij elkaar zijn. Tijdens corona is dat ook zo. 

Schriftelijk via Facebook en apps. 

 Het zou een stripboek zijn maar het word zo wel een 

bijbel. 

 houdt mij elke week bezig, want conflict situatie met 

NAM. Het versterkingsadvies door NAM aan ons 

wordt niet ondervangen door het nieuwe 

bestuursakkoord, want wij zitten bij NAM en niet bij 

NCG, rechtsongelijkheid. NAM en Staat spelen elkaar 

steeds de bal toe, richten hiertoe nieuwe 

organisaties op, en de bewoner komt geen steek 

verder. Hopeloos en moedeloos. 

 ie reeds eerdere beantwoordingen 

 Ik ben actief lid van een actiegroep die zich beijvert 

voor beëindiging van de gaswinning uit het 

Warffumer veld op zo kort mogelijke termijn. 

 ik ben chronisch ziek en heb weinig energie. maar 

moet wel iedere keer elke schade regelen 

 Ik ben er vrijwel elke dag mee bezig. We hebben 

schade aan het huis, het wordt minder waard, we 

voelen ons niet veilig in ons huis, het huis wordt 

minder waard, de hypotheek blijft hoog, al met al 

zorgen en zorgen en zorgen. 

 Ik ben steeds bezig met de waardedaling omdat ons 

huis nog steeds onder water staat. 20 jaar geleden 

hebben we het laten bouwen 

 Ik verwacht altijd weer ergens een scheur of een 

verzakking te zien, het is een automatisme geworden 

om te boel te checken. Ik kijk al jaren niet meer hoe 

mooi ons huis is, maar of en waar er nieuwe 

scheuren/schade bij zijn gekomen. 

 Ik vind dat ik me moet laten horen, daarom probeer 

ik regelmatig iets van van me te laten horen, maar 

steeds gaan andere zaken voor, krijg ik het gevoel. Ik 

woon alleen en een gezin met kinderen is misschien 

urgenter. 

 Ik woon in het gebied 

 Ik wordt zichtbaar dagelijks geconfronteerd met de 

problematiek omdat er huizen gesloopt ( Overschild ) 

en verstevigd worden. Na corona vaak het tweede 

onderwerp van gesprek. Het laat je nooit los. 

onzekerheid over eventuele aardbevingen in de 

toekomst 

 In de plaatselijke media en op facebook komt veel 

nieuws voorbij over de bevingen en de aanpak van 

schade. Ook zie ik elke dag scheuren in mijn woning 

waarvan ik niet weet of het beefschade is. Ik heb 

geen zin om dat de laten uitzoeken, omdat ik (nog) 

niet in die molen wil. Ik verwacht daar veel stress van 

te krijgen. 

 in dorp waar ik woon ben ik gestart met een 

experiment om de versterking, dorpsvernieuwing en 

energietransitie ineen te doen 

 Ja het houdt ons bezig, het zit vast tussen je oren! 

 Je bent er toch onbewust mee bezig omdat we niet 

weten wat ons nog boven het hoofd hangt 

 Je bent met allerlei zaken bezig. 1. Sloop nieuwbouw. 

2. Waardevermindering. 3. Immateriële schade. 

Contact met leden van de 2e kamer.etc. 

 Je kijkt iedere dag naar de nog steeds niet herstelde 

schade, daar wordt je depressief van. Ook het maar 

voortduren van de juridische zaken helpen hier niet 

aan mee. 

 je wort er ziek van. 

 je ziet elke dag de (nog niet gerapareerde) schades, 

schades erger worden, waardoor ook het onderhoud 

stil ligt. 

 Mijn woning moet versterkt worden. ik val onder 

"Bouwimpuls". Traject van vervolgstappen nl. overleg 

over Definitief ontwerp en uiteindelijke vaststelling 

vaststellen duren onvoorspelbaar tot maximaal 

komende zomer (is de toezegging). Belachelijk dat 

dat niet scherper is te bepalen. 

 Moet een hoop zelf regelen 

 nee 

 Nou eigenlijk niet 

 Omdat het zo onzeker en niet duidelijk is wat er met 

mijn huis gaat gebeuren ben je er bijna dagelijks 

mee bezig. 

 Omdeuidelijk over alles 

 Onzichtbare schades komen te voorschijn!! Men 

word afgescheept!! Er zijn nog geen bevingen in uw 

regio geweest!! Dus je kunt je bek afvegen!! 

 probeer het te voorkomen 

 Probeer me snel verder in de materie te verdiepen 

 samen met anderen zetten wij ons in om samen met 

de NCG tot praktische oplossingen en communicatie 

te komen. daarnaast probeer ik enkele mensen te 

ondersteunen op onderwerpen 

 Schade en onzekerheid 

 Te veel instanties, waardoor er voor de burger te veel 

rompslomp ontstaat. En daarna wordt het ook nog 

niet eens serieus genomen. En liggen de 

aardbevingsschades niet aan de gaswinning volgens 

"experts" Na maanden wachten op het resultaat. 

 Verwach verdere schade. 
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 We hebben sinds 2014 diverse schades moeten 

melden. De afhandeling was vooral in die 

beginperiode vaak kil en respectloos. Dit heeft er 

flink in gehakt. We zitten op dit moment weer in zo'n 

traject. Helaas is het nog nooit soepel verlopen en 

hebben we na een eerste schademelding altijd nog 

weer flink wat energie in moeten steken om de 

schade vergoed te krijgen. Het voelt niet fijn om zelf 

steeds zo veel energie in te moeten steken om 

datgene wat buiten onze schuld is veroorzaakt 

gecompenseerd te krijgen. Het liefste hebben we 

niets met deze materie te maken, maar helaas laat 

het ons sinds 2014 niet meer los. 

 We kijken dagelijks de muren na als de scheuren 

veranderen, bij iedere melding van een beving lopen 

we de gehele woning nog eens langs.. 

 we wonen er en zijn nog steeds bezig met schade 

herstel en versterking, duurt ontzettend lang!!! 

 we zijn meer dan 4 jaar bezig geweest om onze 

schade vergoedt te krijgen, inmiddels wachten we al 

3 jaar op duidelijkheid omtrent versterking. 

vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 

 wij willen vooruit maar doordat alles jaren duurt en je 

weet niet hoe lang alles nog duurt, blijf ik er mee 

bezig. Tuinen verzakken, ene schade gerepareerd 

volgende is er al weer. Dan begint alles weer 

overnieuw. 

 word zeer ongelukkig van dit huis en provincie waar 

ik woon op dit moment 

 zie eerder antwoord 

 Zie voorgaande 

 Zie vorige antwoorden 

 zie vorige antwoorden 

 Zijn net weer epicentrum geweest 1,8 en in de buurt. 

Dus ja ook mensen uit de omgeving en collega's 

hebben ermee te maken. Of vragen hoe de zaken 

ervoor staan etc. 

 zit er zelf middenin 

8 

 ‘Het kruipt onder mijn huid’, ik wordt gewoon 

bedonderd door de instanties en dat vreet aan me 

 6 bevingsschades melden, 4 keer herbeoordeling 

aanvragen, 1 keer 3e deskundige beoordeling en 1 

keer arbitrage, 3 keer conflicten omdat het CVW zich 

niet aan de afgelopen regels wil houden, 2 keer 

wijziging van het systeem waarop weer ingespeeld 

moest worden, meestal meer dan een jaar tussen 

schademelding en definitieve beoordeling. Inmiddels 

een halve meter a 1 meter dossiers en nog geen 

einde inzicht. Daarnaast nog door vergelijkbare 

procedures gegaan voor de erfgenamen van mijn 

overleden schoonmoeder. Lijkt me duidelijk ik ben er 

helemaal klaar mee, maar poog naar de zon te 

blijven kijken een de schaduwen achter me te laten 

vallen. Het zal duidelijk zijn, dat ik mij mijn "oude 

dag" anders voorgesteld had. 

 A) ik wil niet nog eens nachts wakker worden in een 

schuddend huis B) ik hoop dat een deel van het geld 

dat van de staat komt gebruikt kan worden voor 

werkelijke innovaties waar het mkb in de regio beter 

van wordt 

 Al 4 ordners papier NAM CVW TCMG en IMG 

Ondertussen paar honderd uur werk en ergenis 

 Als er weer iets nieuws is. 

 Als je in dit gebied woont kun je er niet om heen. Elke 

dag hoor en zie je mensen verhuizen, herstellen, 

zorgen uiten, kwaad zijn of worden, verdriet hebben 

e.d. De machteloosheid nekt mensen hier en ze 

spreken zich daar over uit. Elders in Nederland 

spreken mensen je aan dat de noordelingen toch wel 

veel geld krijgen voor de aardgasproblemen, terwijl 

vooral de meer gekwalificeerde mensen het er goed 

mee hebben, maar boeren en huurders hebben grote 

zorgen. 

 als je om je heen kijkt zie je de problematiek die een 

ieder treft het lijkt erop dat er sprake is van de ver 

van mijn bedshow de overheid is niet duidelijk 

 ben er geestelijk bijna iedere dag wel mee bezig 

 Ben er regelmatig mee bezig 

 Ben wel bang voor waardevermindering 

 Blijf benieuwd n d ontwikkelingen en wens dat er 

EINDELIJK herstructurering voor alle gedupeerden en 

dat de overheid zich niet steeds verschuilt achter van 

alles en nog wat. 

 Continu kijken naar nieuwe scheurvorming en angst 

voor een volgende beving. Permanent bezig zijn met 

het opknappen van de schade en het weer nieuwe 

schade melden en zorgen dat de organisatie hiervan 

goed loopt. Veel overlast door de 

herstelwerkzaamheden in huis. Het gevoel dat het 

nooit ophoudt en steeds de onveiligheid. Dweilen 

met de kraan open. 

 Dagelijks lees ik over wantoestanden over 

bevingsproblemen. Neem bijvoorbeeld het dorp 

Overschild.... En net weer de uitbetaling van de zgn 

"waardedaling" aan mensen die nu in nieuwe 

bevings/levensloop bestendige huizen wonen of 

komen te wonen 

 Dat je langzaam rustiger word vanbinnen. 

 De scheuren in de muren zijn een continue 

herinnering aan de problemen door gaswinning. 

Daarnaast lopen er nog steeds zaken met betrekking 

tot mogelijke versteviging en is er in het nieuws ook 

regelmatig aandacht voor. Na het lezen van het boek 

'Gas' kwamen ook weer veel ervaringen en emoties 

naar boven 

 Deel van de woning is hersteld maar na 3 jaar 

ontstaan alweer nieuwe scheuren. Ander deel is 

verzakt, geen voorstel voor herstel en verstevigen zal 

nog jaren duren. Onvoldoende budget voor eigen 

herstel 

 Denk er veel over en ben ook actief in een groep die 

in Warffum actief is. 

 Door te verhuizen hoop ik weer wat rust te ervaren 

 Door te weinig compensatie. Om de schade te 

herstellen die de nam/overheid heeft gemaakt en 

geen verantwoordelijkheid nemen. Kijk naar de 

toeslag affaire en nu zit die zelfde persoon ook voor 

de aardbeving. 

 Doordat de mijnbouw en mijn zaakwaarneeemster 

mijn bezaarschrift van februari 2020 hebben laten 

liggen moet ik mij er nu nog steeds mee bezig 

houden. Schade is van jaren en jaren geleden en nu 

nog niet opgelost. 

 Doordat het slecht wordt afgehandeld, niet wordt 

afgehandeld, zit ik in een huis waar ik me niet prettig 

voel. Zelfs de schade afhandeling ligt al bijna weer 

een jaar stil sinds de laatste opname. 

 Een onderzoeker die niet elke dag in de provincie 

Groningen is? Hoe denk je dat de inwoners van deze 

provincies niet dagelijks herinnert worden aan de 

problematiek van aardgas- of zoutwinning. Hoe ver 

zit de vraagsteller van het probleem (geografisch) 

 Een vriendin is van het pad afgekomen. Een 

buurvrouw heeft zelfmoord gepleegd 
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 Elke dag is er wel iets dat je confronteert met 

schade, verstrekken, of slechte of geen 

communicatie... 

 Elke keer als ik de schade net heb laten herstellen, 

heb ik weer nieuwe schade. Nu staat mijn huis te 

koop en heb ik zorgen hoe de toekomstige eigenaar 

ermee omgaat. Ik woon in een (licht) verhoogd risico 

huis en wacht alweer een jaar op uitslag van de 

opname. Woon ik in een veilig huis of niet met mijn 4 

kinderen. 

 Er gaat praktisch geen dag voorbij of ik word 

geconfronteerd met de gevolgen van de gaswinning 

in ons gebied. 

 Er is de dagelijkse ergenis over de gang van zaken 

rondom dit dossier Er wordtmetgeld gesmeten in dit 

land als je vriendjes bent of hebt Anderen kunnen 

verrekken 

 Erg frustrerend om geen baas in eigen huis te zijn. 

Schade zie je elke dag, dus ook de frustratie dat je er 

niets aan mag/kan doen tot de schade is 

beoordeeld. Onzekerheid over de veiligheid van de 

woning, inmiddels zelf al iets aan versterking 

gedaam, om rustiger te kunnen slapen, zonder zorg 

over instorten van de draagmuur 

 Heb 5 x een claim ingediend, maar hoe kan ik dit 

huis verkopen met al die gerepareerde schade. 

Verder zit het diep dat men bij schade met bureaus 

aan kwam zetten die alles als C beoordeelden en één 

maal eerst een heel laag bedrag wilden geven maar 

na lange twistgesprekken toch een hoger bedrag 

gaven. Er is veel oud zeer. 

 Heb allemaal negatieve ervaringen er mee gehad 

[hart maagklachten stress] 

 Hebben al meermalen schade gehad en lees alles 

over de voortgang. 

 Het blijft voor mij een onrechtvaardig gevoel geven 

dat instanties zich op de wijze zoals ze doen zich zo 

kunnen gedragen 

 Het dossier gas is voor veel mensen in ons stadje 

een jarenlang drama geworden. En het zal nog jaren 

doorlopen voordat de ruist definitief is wedergekeerd. 

 Het gaat bijna dagelijks in de noordelijke media over 

gaswinning etc. En vooral de verhalen van mensen 

die al jarenlang in de problemen zitten door de 

gaswinning blijven steeds aanhouden. 

 het geeft frustratie en ergernis 

 Het huis van de buren is afgebroken en nieuw 

gebouwd en dat van de achterburen ook. Wij zitten er 

tussen in en hebben bij een scan als resultaat: licht 

verhoogd risico. En daar blijft het bij. Geen voortgang. 

 Het is een constante dreiging. Nu zijn de plannen in 

ontwikkeling. 

 Het is er dus het houdt je bezig 

 Het is frustrerend. Het aangezicht van Groningen 

gaat veranderen. 

 Het is niet zo dat ik er 's nachts wakker van lig, maar 

er gaat geen dag voorbij of ik denk er wel aan wat 

ons mogelijk nog kan overkomen (bevingen met max 

5 op de schaal van Richter) 

 Het leeft in de wijk en het dorp en uiteindelijk ook de 

hele provincie. Iedereen hoopt op goed herstel en 

ruimhartig investeren door de overheid in 

werkgelegenheid en snellere ov-verbindingen. 

 Het raakt mij in mijn dagelijks leven, zowel prive als 

op mijn werk. 

 Het spookt steeds door je hoofd, de oneerlijkheid. 

 Het zit constant in je achterhoofd en als zich weer 

een beving voordoet dan ben je er mee bezig 

 hoe gaat dit verder........... 

 Hoe veilig is m'n huis? Hoe maak ik mijn huis 

gasloos? En wie gaat dat betalen? 

 huis wordt wel gebouwd maar er moeten nog veel 

dingen geregeld worden en hoe gaan we dit allemaal 

bekostigen. Niet alles wordt vergoed 

 Huizen waarde daling Verkoop migelijkheid in 

toekomst 

 Ik ben er niet dagelijks mee bezig, maar je wordt er 

wel vrijwel dagelijks mee geconfronteerd. Je ontkomt 

er dus niet aan. 

 Ik ben er zeer regelmatig mee bezig. Ik word er soms 

ook onrustig van, zeker als ik het huis verbeter, heb 

ik altijd in mijn achterhoofd, blijft het goed gaan?, is 

het de investering wel waard? 

 Ik ben nog altijd bezig met het wachten op de 

uitkomst van de waardeverminderingsregeling via de 

Stichting WAG en bovendien nog altijd bezig met het 

regelen van de schademedling van 2019.... 

 Ik ben nog steeds bezig met TCMG, NCG en de 

aannemer. 

 Ik denk er bijna alle dagen wel aan. Het leeft in 

Groningen! Oprecht. En het heeft een vaste plek 

gekregen in het leven van de Groningers. Het is vaak 

geen positieve gedachte, maar het leeft. En dat is 

ook goed. Nu de praktische aanpak nog! 

 Ik heb een hartinfarct gehad slik elke dag 5 soorten 

medicijnen .. 

 Ik heb gezien wat een ellende sommige kennissen 

hebben.En persoonlijk, na bedreigingen heb ik het 

even gehad. 

 Ik hoor te veel plannen en toezeggingen. Maar als er 

wat gebeuren moet komen er dure onderzoeken. Als 

uitkomst niet naar wens is (kost te veel geld) dan 

dien we nog een onderzoek net een iets andere 

insteek. Dan wachten we een jaar en zijn er nieuw 

cijfers en dan kan er weer een onderzoek worden 

gestart. Mensen wonen al die tijd in vervangende 

woonruimte of een bouwval. Uiteindelijk proberen ze 

dan met een afkoopregeling de boel te kunnen 

afhandelen. Kortom de schade wordt hersteld maar 

zwaar vertraagd. Mensen zijn radeloos maar dat 

willen ze niet zien 

 Ik hou al jaren een blog bij over de gaswinning en 

volg het nieuws op de voet. Blog: 

aardbevingeningroningen.net 

 Ik schrik als ik witte enveloppen krijg. Kan inhouden 

dat ik uitgenodigd word voor een hoorzitting met 6 

juristen en een bouwkundige. Ik kan mijn gedachten 

nu niet goed ordenen, dus geen schijn van kans. Is 

dat het geval, scoor ik 10. 

 Ik volg de ontwikkelingen 

 Ik werk in de gaswinning, en ik denk niet dat er in 

word gezien wat het stoppen van de winning voor de 

werkgelegenheid in Groningen gaat doen 

 Ik woon in het verzorgingsgebied en heb ook schade 

gehad. 

 Ik woon nu in een wisselwoning in afwachting van 

nieuwbouw 

 Ik zit hier nog steeds met scheuren en dat blijft maar 

doorgaan... 

 Ik zou wel investeringen in de woning willen doen, 

met name op energiebesparing,maar voor het zelfde 

is het weggegooid geld. Begin dit jaar heb ik in een 

brief te horen gekregen dat nog dit jaar wij zouden 

horen wat er zou gaan gebeuren. Het is nu 11 

december. Nooit weer iets gehoord..... 
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 In het regionale nieuws wordt je steeds aan 

herinnert. Met bekenden spreek je hierover. De ene 

krijgt een nieuw huis ( terwijl het bouwval was) er de 

ander niets 

 In warffum hebben we ook een gas installatie ,zit 

5km bij mij vandaan 

 info zoeken over het probleem met het pand. je kunt 

het niet onderhouden of verven want het moet eerst 

gerepareerd worden. ik heb er nu een advocaat op 

gezet. 

 Inmiddels negeer ik veel informatie over problemen. 

Bevingschade moe. 

 Is en blijft toch wel aanwezig ,ondanks de 

verminderde gaswinning. 

 Je bent er constant mee bezig, het is slopend voor je 

gezondheid 

 je bent er vrijwel dagelijks mee bezig 

 Je blijft er mee bezig. Schade herstel wat nog niet 

volledig is afgewerkt. Financieel heeft het mij al 

30000 euro gekost. Een ander koopt een nieuwe 

auto. Wij moeten de scheuren herstellen. Nog geen 

30 procent wordt vergoed. 

 je gaat er mee naar bed en staat ermee op ben ik wel 

veilig in mijn huis 

 Je hoort en je ziet de schrijnende gevallen 

 Je hoort geluiden van mensen die veel geld krijgen 

voor de waardedalingregeling en mensen die niets of 

veel te weinig krijgen.Wederom dat doekje voor het 

bloeden.We zijn zelf ook met schademelding bezig en 

dit speelt veel mee in het dagelijks leven. 

 Je komt er niet onderuit. Als je niks doen gebeurt er 

ook niks. 

 Je leeft altijd met de gedachte wanneer komt de 

volgende beving. Of wanneer krijg je nieuwe 

zettingsschade. 

 Je leest er elke dag over en je hoort er over. 

 Je wordt bijna elke dag wel geconfronteerd met de 

aardbevingsproblematiek! 

 Je wordt opgescheept met gevolgschade door slechte 

reparatiewerkzaamheden die niet wordt vergoed. 

 je ziet dagelijks de ellende om je heen 

 Je ziet elke dag de scheuren 

 Je ziet het om je heen. Groningen staat in de 

wachtkamer en komt daarna in het vergeetboek. Het 

i een mooie plek voor windmolens en zonnepanelen 

velden. 

 k denk zeer regelmatig aan al die mensen die geen 

gehoor krijgen en vraag me dan af wat er met mijn 

volgende schade gedaan wordt. En.... welke schade 

is er aan de fundering etc? Schade die we niet met 

het blote oog kunnen waarnemen? 

 k Heb mede door de gaswinningsschade ernstige 

hartproblemen overgehouden 

 Kennissen buren en mijn vak als fotojournalist 

 Krimp, achteruit hollend voorzieningen- niveau. 2e 

rangs "bestuurders" en "ambtenaren". Herindeling 

van gemeenten, die allesbehalve bijdragen aan de 

cohesie in het gebied en slechts kosten 

verhogend(belastingen) werken. Voorheen redelijk tot 

goed functionerende gemeenten staan nu tegenover 

elkaar de inwoners en ambtenaren beluisterend 

 lijkt me al beantwoord! Schurken zijn het, gewoon 

boeven daar in Den Haag. Die slapen er echt niet 

minder om. . . . 

 Lijkt me duidelijk 

 Lijkt me duidelijk uit eerder commentaar 

 Na dit rapport weet niet hoe het verder gaat en hoe 

het financieel moet En wat er gebeurd met de 

douche en keuken en eigelijk vel meer dingen 

 Nav de gaswinningsellende heb ik voor het eerst van 

mijn leven gedemonstreerd. Niet zozeer voor mezelf 

maar om een vuist te maken naar Den Haag. Ons 

vertrouwen in de goede bedoelingen van de politiek 

is met iedere beving verder gedaald. 

 Niet met betrekking op mijn eigen woning maar wel 

met de woningen van mijn kinderen. een van mijn 

kinderen zit al 5 jaar in de scheuren en reparaties. 

De nieuwste scheuren zijn net weer zichtbaar 

geworden na een complete reparatie. 

 Nog steeds met ons vorige huis niet klaar. Bij elke 

beving of wanneer ik het erover heb krijg ik letterlijk 

buikpijn van de machteloosheid, boosheid. Er wordt 

je iets aangedaan en vervolgens ontkent dat het zo 

is. En dan loop je tegen de muur van de NAM en alle 

werkgroepen op. 

 Nou het is altijd maar weer afwachten 

 Nu met de afhandeling van de waardedaling ben ik 

er dagelijks mee bezig. De administratieve 

afhandeling voor mijn vader op leeftijd en voor 

mezelf de keuze om bij de WAG te blijven of voor de 

vergoeding van IMG te kiezen. 

 Om je heen hoor je alle problemen. Ook steeds veel 

bouwwerkzaamheden in je woonomgeving. 

 Omdat je de schade ziet, wachten op inspectie, 

wachten of het erkend wordt etc 

 Ons huis heeft bevingschade (gehad) 

 Ontevreden over de afwijzing van de 

waardedalingsregeling. Vergoedingen van nu komen 

niet overeen met de destijds verkregen "afkoping".... 

In 2013 huis met enorm verlies moeten verkopen en 

daar kreeg je dan slechts 4000 euro voor terug. En 

de koper, die het huis al goedkoop heeft kunnen 

aanschaffen, kan nu wel weer geld krijgen. Zeer 

frusterend! 

 Onze kinderen wonen ook in Loppersum en hebben 

nog steeds geen eindresultaat 

 Ook met toezeggingen dat er minder tot niet wordt 

gewonnen, stelt me absoluut niet gerust. Bevingen 

blijven in dit gebied voorlopig bestaan en niemand 

weet of en wanneer dit ophoudt 

 Op een dag wil ik mijn huis verkopen en ben bang 

dat er geen kopers zijn. 

 overal wordt ik dagelijks geconfronteerd met de 

problemen 

 Problemen zijn er in dit gebied, ook erkend maar 

men blijft maar onderzoeken, eerder achteruitgang 

dan vooruitgang. De politiek wil ons doen geloven dat 

ze druk bezig zijn, ik vraag me af waarmee. 

 Schade is niet vergoed. 

 stel onderhoud aan woning onbewust uit voel me op 

sommige momenten in een krakend huis niet veilig 

 tja, ik ben toch elke dag in mijn huis he ) 

 Twijfel tussen 8 en 9, regering heeft jaren lang heel 

veel verzwegen voor ons. Nu met versterking wordt 

iedere keer een berekening gemaakt en blijkt iedere 

keer dat er minder huizen moet worden verstevigd 

 vanuit mijn persoonlijke situatie kan ik met een goed 

gevoel voortleven. er zijn echter nog veel mensen in 

mijn provincie die bijna letterlijk moeten vechten voor 

een goede oplossing van hun situatie. ik blijf het 

schandalig vinden dat veel schade nog steeds 

onvoldoende goed is beoordeeld en / of afgewikkeld. 

 Veel stress 
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 Waarde verminderd regeling is niet goed want 

ondanks dat er een beving is geweest krijg je geen 

compensatie 

 waarde vermindering wordt niet gecompenseerd. 

verhuizen kan niet ivm waardevermindering. zitten 

gevangen 

 Wanneer komt de volgende flinke beving. 

 Wat ik al eerder aangaf in de eerste vraag 

 Wat ik er aan kan doen daar doe ik mijn best voor 

 We hebben nog steeds geen duidelijkheid over onze 

versterking, we hebben nog steeds lopende 

schadekwesties, we krijgen nog steeds geen 

antwoord op vragen. Dit houdt onze ‘normale’ 

ontwikkeling tegen. Dus ik denk er niet elke dag 

bewust aan, maar de gevolgen zitten wel echt door 

ons dagelijks leven verweven. 

 we hebben veel vrienden en bekenden die zijn 

getroffen door aardbevingsschade waar tot op heden 

weinig tot niets aan de schade is gedaan. 

 We worden er elke dag mee geconfronteerd afbraak 

en nieuwbouw in een voor den haag moordend 

tempo 

 we zullen nog wel een tijd last hebben van 

aardbevingen en verzakkingen 

 Wekelijks komt enige vorm van bevingsellende in het 

(lokale) nieuws of op het journaal met weer een loze 

politieke toezegging 

 wij hebben een hoveniersbedrijf en van uit deze 

functie begeleiden wij veel mensen waar het huis van 

gesloopt wordt en waar weer een tuin omheen moet. 

Waar het veel fout gaat is dat er niet gekeken wordt 

naar de emotionele kant van het proces, wordt heel 

makkelijk gezegd maar u krijgt toch een nieuw huis 

maar vergeten dat er vaak vele jaren van leven in het 

huidige huis vooraf zijn gegaan 

 wij hebben ook schade een relatief nieuw huis hopen 

dat het niet erger wordt 

 Wij wonen in het aardbevingsgebied en er is niemand 

van de wetenschappers die kunnen voorspellen wat 

ons nog staat te wachten. 

 Wij worden regelmatig geconfronteerd met de 

situatie in onze omgeving en het houdt ons wel bezig. 

 wij zijn financieel uitgekleed door de NAM en hun 

vrienden. Oneerlijk!!! Ze liegen en bedriegen en 

komen niks na!! 

 Wij zijn nog aan het bijkomen van onze eigen 

situatie, bijna 6 jaar uithuis geplaatst, een aantal 

rechtszaken tegen de NAM, herstel van onze woning 

en alles rondom de woning en we proberen nog 

andere gedupeerden te ondersteunen. 

 wordt er elke dag mee geconfronteerd 

 Wordt er regelmatig mee geconfronteerd. 

 Wordt toch veel en vaak over gesproken op werk. 

Zeker als er weer publiciteit over is op wat voor 

manier dan ook 

 Zie de antwoorden in het blad eigen huis. 

 Zie toelichting vorige vraag. 

 Zie voorgaande 

 Zie voorgaande, 

 Zie vorige antwoorden. mij leven staat stil 

 Zif er midden in 

 zijn er in positieve en negatieve zin mee bezig, Heb al 

jaren een onrustig gevoel hierover gehad, zowel over 

de veiligheid van het huis waar wij in wonen alsook 

de oneerlijkheid waarmee de schades worden 

bekeken. De een kreeg van alles vergoed terwijl bij 

een ander 2 huizen verder gewoon wordt verteld dat 

er niks aan de hand is en dat schades niet door 

aardbevingen zijn ontstaan. 

 Zit dagelijks tegen scheuren te kijken. Buitenkant 

vallen hele voegen eruit en zitten scheuren dwars 

door de stenen. 

 Zodra er iets gebeurd beving of weer een domme 

beslissing van uit de overheid 

versterken/compenseren. Dan vliegt alle ellende me 

weer naar de keel. Maar heb soms ook tijden dat ik 

er minder aan denk 

 Zwaar emotioneel onder druk vanwege de 

manipulatiefe wijze van behandeling. 

7 

 aardbevingschade komt regelmatig langs. het blijft 

een regelmatige terugkerende zorg. 

 Als alle schade veroorzaak door de gaswinning wordt 

vergoed maak ik mij geen zorgen, alleen maak ik mij 

daar zorgen over. 

 als je huizen ziet die in de stutten staan of als ik zelf 

in de procedure zit die maar maanden duurt zonder 

oplossingen 

 bang voor de grote knal, en dat er meerdere huizen 

instorten 

 Begaan met de mensen die constant in angst leven 

en veel financiële schade hebben 

 Ben alleen nog maar geïnteresseerd als er iets het 

nieuws haalt 

 Ben ik veel met bezig geweest inzake onze woning. 

 Ben politiek actief ( VVD) een heel aantal vrienden 

hebben vele dossiers en zijn al jaren bezig om de 

schade vergoed te krijgen . 

 Ben zelf niet van het type mijn leven door één 

probleem te laten bepalen (Er is meer te doen in het 

leven). Wèl begaan met mensen die ernstige schade 

door de aarbevingen ondervinden. 

 Bij elke trilling of knal ben je bang dat het er weer 1 

is en dan natuurlijk vraag je je af wanneer de 

volgende komt. En of we nog wederom zo'n zware 

zullen krijgen. 

 Blijft spannend hoe dit gaat uitpakken op de langere 

termijn 

 Dagelijks hoor je de verhalen van mensen m.b.t. dit 

dossier. Met name de duur van afhandeling en de 

mate van compensatie geven mij zorgen 

 Dagelijks wordt er over gesproken 

 De achteloze manier waarop met de problemen 

wordt omgegaan stoort mij behoorlijk. 

 De onduidelijkheid over bijv. de oorzaak van de 

scheefstand van de aangebouwde garage maakt dat 

ik regelmatig metingen doe om eventuele verdere 

schades voor te zijn. Het terugkomen van schades na 

lichtere bevingen voedt mijn vrees dat er door de 

zwaardere bevingen constructief iets aan de 

fundering of de woning onherstelbaar beschadigd is. 

 De overheid heeft jarenlang de mensen een rad voor 

de ogen gehouden. Toen ze tot de conclusie kwam, 

dat er gevaar dreigde, is een serie bureaucratische 

molochs opgetuigd om vooral veel regels op te 

stellen zonder daadwerkelijk iets te doen. De 

Groningers leven voortdurend in zorg over wat er nog 

kan gebeuren. Daar wordt veel te weinig rekening 

mee gehouden. 

 De waardedaling. WOZ € 265.000,-. Via WOZ 

Consultants hertaxatie € 323.000,-. Het verschil x 

11.03%. 

 Door de steeds wisselende berichtgeving vanuit de 

instanties, blijft het voor vele inwoners binnen de 
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probleemgebieden afwachten wat ze eigenlijk echt 

kunnen verwachten. 

 Door een werkgroep die zich al jaren inzet voor de 

belangen van het dorp met het oog op een 

winningsgebied vlakbij mijn dorp blijf ik ook alert en 

volg de ontwikkelingen. 

 Door mijn werk als keuken monteur kom ik dagelijks 

bij mensen over de vloer. Dan zie ik en hoor veel 

problemen 

 Doordat ik in en brede school werk die niet 

aardbevingsbestendig schijnt te zijn word ik er 

dagelijks op gewezen, er is wel nieuwbouw gepland. 

 Doordat we aan de rand wonen merken we weinig 

van het echte probleem gebied 

 Een paar keer schade. Dan is het wachten op de 

volgende beving. 

 Elke dag wordt je ermee geconfronteerd door 

stomweg om je heen te kijken als je buiten bent. 

 elke keer als je alles hebt laten herstellen, gebeurt er 

na een nieuwe beving weer wat, dit blijft aan je 

knagen moedeloos word je ervan 

 Er wordt onderling onder de buren geregeld gepraat 

 Erger mij aan het fijt dat het allemaal zo lang duurt. 

 Financieel, veel overlast van de krimp, sociaal gezien 

 Geen directe schade, wel waarde vermindering. 

 heb er last van 

 Heb er met mijn huis niet veel last van gezien het 

bouw jaar 

 Heb schade waar nog niets mee gedaan is maar 

waarvan ik wel verwacht dat het opgepakt wordt. 

 Hebben schade 

 Het blijft knagen en kost energie zowel mentaal als in 

het ondernemen van actie 

 Het blijft nodig om bij te blijven op wat er steeds weer 

vanuit Den Haag op ons af komt, anders word je door 

NAM en overheid c.s. murw gemaakt. Dat kost veel 

tijd en energie die je liever anders zou besteden. 

 Het blijft steeds passief in gedachten en flitst op als 

er weer een (kleine) beving is geweest of weer 

onderwerp van gesprek. 

 het houd mij niet dagelijks bezig alleen als er weer 

een beving in de buurt is geweest denk je weer aan 

de situatie 

 het houdt me wel bezig als ik toevallig rond fiets of 

rijd in de provincie en bij het lezen hierover 

 Het is een onderwerp waarmee iedereen in de 

omgeving te maken heeft 

 Het lijkt momenteel vrij rustig met de aardbevingen 

maar daar heb ik geen enkel vertrouwen in. De heren 

van Arcadis die hier veel geweest zijn, waren er 

absoluut van overtuigd dat een grote klap nog gaat 

komen. Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. Daar 

denk je niet elke dag aan want dan heb je geen leven 

maar toch..... 

 Het probleem kan je niet negeren. De schade blijft 

ook na herstel enigzins zichtbaar. 

 het schrijnt voortdurend en af en toe piekt het 

 het speelt wel maar niet prominent aanwezig 

 het uitspelen deelnemers van de WAG-regeling door 

het ingevoerde overheids regeling 

 Het wachten is op de volgende schade, en elke dag 

toch maar even kijken of er geen schade is die nog 

niet eerder is opgevallen. erg onrustig. 

 Iedere keer weer zijn er muren/gedeelte van het huis 

die gaan scheefhangen en scheuren in de muren 

veroorzaken door verzakking of beweging in de 

grond. Dat moeten we dan weer aanmelden en 

uitgebreid opgeven. Er komt dan weer iemand langs 

om te kijken en foto's te maken waarvoor we thuis 

moeten blijven. Daarna dan ook nog het stof en de 

rotzooi van het oplapwerk. 

 Ik erger me dood aan de besluiteloosheid en het 

verspillen van geld aan nutteloze organisatiezaken. 

En ik wil zaken aan mn huis doen die ik nu niet doe 

omdat ik niet weet wat de toekomst brengt, zeer 

frustrerend! 

 Ik heb er beroepsmatig mee te maken 

 Ik heb vrijwel altijd een schademelding lopen omdat 

de procedures verschrikkelijk lang zijn. Dit kost tijd 

en aandacht die ik liever anders zou willen besteden. 

Het gaat immers om het herstellen van schade waar 

ik sowieso niet om gevraagd heb. 

 Ik heb weining last van de bodemwerking. 

 Ik kan een en ander niet negeren, maar veel ermee 

bezig zijn maakt me gestrest en depressief. Ik 

probeer er laconiek mee om te gaan. 

 Ik kijk vooruit en wil niet stilstaan bij de fratsen van 

den haag 

 Ik rij op waterstof en werk bij een Netbeheerder aan 

gasnetten dus logisch 

 Ik vind dat iedereen schadeloos gesteld moet 

woorden 

 Ik volg de ontwikkelingen wel. 

 Ik volg de ontwikkelingen. Ik ben niet emotioneel 

betrokken omdat wij zakelijk niet echt betrokken zijn. 

Wat de overheid hier doet is vreselijk en er is 

niemand die zegt STOP. 

 Ik woon in groningen dus zie om mij heen de ellende 

die het terweeg brengt 

 Ik woon zelf in het randgebied, zoals men heeft 

bepaald. Maar zie wel de narigheid in de kern van 

het gebied, groningen associeer ik nu ongewild met 

aardgasproblematiek 

 Ik zie mijn huis langzaam slechter worden door de 

bodemverzakking, en kan er niets aan doen. 

 Ik zou er elke dag mee bezig kunnen zijn, maar daar 

wordt het niet beter van. 

 Je bent en blijft woonachtig in een risicogebied. 

schade blijft een relevant punt. En als je eens een 

aardbeving hebt meegemaakt, dan wil je dat niet nog 

eens meemaken, want het was best beangstigend. 

 Je blijft aan de gang in en om huis. Dat kan ik nu nog 

doen omdat ik fit ben maar ik vraag me wel af of ik 

na mijnpensioen dit allemaal vol kan houden. 

 Je denkt er toch regelmatig aan. 

 Je denkt vaak wat gaat er allemaal gebeuren. 

 Je houd rekening met alles Het gaat een keer mis 

 Je toekomst van veilig wonen is niet meer zeker en in 

hoeverre wordt je geholpen 

 Je weet niet wat er nog komen gaat en er wordt dan 

waarschijnlijk niets meer vergoed. 

 Je weet: er kan zomaar een klap komen en met 

sommige dingen hou je daar rekening mee. Maar 

dageliijks gebukt, nou nee. 

 Je wordt er mee geconfronteerd. 

 Je wordt er nagenoeg voortdurend aan herinnerd via 

media en persoonlijke contacten. 

 Je ziet en hoort het eed om je heen in onze steden en 

dorpen...en dat vreet mensen aan en op. 

 komt door mails, media, procedures etc. Er gaat 

geen dag voorbij of je wordt er mee geconfronteerd. 

 Levert veel ergernis op. 

 Loop er regelmatig tegen aan. 

 mijn gevoel voor eerlijkheid en waarheid wordt 

geweld aangedaan. Zie b.v. de regeling 

waardedaling.Gebaseerd op aannames. de hoogte 
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van de waardedaling varieerd per postcode.De 

beving stopt bij de postcode grens. 

 mijn schades zijn niet zo groot dat ik er elke dag mee 

bezig ben. 

 n afwachting van controle versterking mogelijkheden 

huis 

 niet 

 Nog steeds niet de juiste instantie gevonden. Mijn 

probleem is onbekend 

 Nu weer die waardevermeerdering. Gebaseerd op 

WOZ 2019. Je kunt er vergif op innemen dat die 

waarde flink stijgt dit jaar (na de berekening van de 

waardevermeerdering. 

 Onze kinderen wonen direct in het 

aardbevingsgebied .... 

 Onze zoon woont in zo'n stukgetrild, onverkoopbaar 

huis. Wanneer komt er een eind aan alle keuringen 

maar wordt er RUIMHARTIG vergoed uit de winsten 

die er zijn gemaakt??? 

 Ook al heb ik persoonlijk weinig zorgen, in (directe: 

zoon, dochter) omgeving merk ik veel onzekerheid, 

frustratie, boosheid over afhandeling van schades. 

Nu recent ook mbt waardedalingcompensatie. 

 Op onze leeftijd denken we dat zal onze tijd wel 

duren. Liever geen zorgen voor de dag van morgen, 

het duurt voor ons sowieso nog maar een beperkte 

tijd en die willen we voor ons zelf zo aangenaam 

mogelijk doorbrengen, 

 Opname schade is nog niet afgehandeld, dit is qua 

werkwijze nooit toereikend 

 Persoonlijk hebben wij geen problemen maar leef 

mee met veel mensen die nog wel in in de sores 

zitten. 

 Regelmatig worden de regels weer veranderd of 

aangepast. 

 Schademeldingen 

 Schades aan de woning. Verwarring over versterking 

huis, advies rapport dat één probleem oplost maar 

meerdere veroorzaakt. 

 Staat iedere dag wel wat in de kranten. 

 Te vaak,schade, kosten, enz 

 Toch steeds weer even schrikken bij een beving im 

de regio! 

 Veel correspondentie waar op gereageerd moet 

worden. 

 Veel overlast vd bevingen, zeer veel onrust door alle 

negatieve ontwikkelingen en berichtgeving. 

 Vind het verschrikkelijk dat zoveel mensen nog 

steeds geen uitzicht hebben op een passende 

oplossing voor hun problemen, maar bij mij 

persoonlijk speelt dat niet. 

 voel me onzeker 

 Volg het meeste wat er over wordt gezegd, maar 

zoals eerder vermeld weinig duidelijkheid. Verder 

mensen die dicht bij bestuurlijke instanties zitten 

weten beter de weg en krijgen meer voor elkaar. 

Denk niet dat er een eerlijk speelveld is. 

 Voortdurende angst voor wat ze nu weer zullen 

verzinnen om niet... 

 Waardeverminderingprocedure moet nog 

plaatsvinden, immateriële schade moet ook nog, 

versterking moet nog. Maar.....ze zijn alles al aan het 

afbouwen en omkopen. 

 Wanneer komt de volgende beving en hoe heftig. 

 We hebben met zoveel regels te doen bij de 

nieuwbouw. Dit vergt veel alertheid maar ook veel 

geduld 

 We proberen het er nog zo weinig mogelijk over te 

hebben. In het begin aan alle demonstraties enz. 

deelgenomen, maar zien nu wel in dat het het toch 

zinloos is. Er was zogenaamd geen geld voor. Nu met 

corona klotst het ineens tegen de plinten?! 

 We zijn al ruim 5 jaar op verschillende vlakken bezig 

om onze belangen te verdedigen. Risicopunten, 

schadeherstel en versterking, niets loopt vlot of 

soepel. We worden van het ene naar het andere 

kennismakingsgesprek gesleept, ze lijken daarvoor 

wel voldoende mensen te hebben maar doortastend 

handelen is er niet bij. Wij hadden ons leven in deze 

fase heel anders voorgesteld... 

 wel bezig met herstel (kleine) schades en benieuwd 

naar compensatie waardedaling 

 Willen niet verhuizen binnen aardbevingsgebied. 

Nieuwe schade kan er niet meer bij. Ben 71 en wie 

helpt mij lostrillende dakpannen weer vast te 

metselen. Vind je geen bedrijfje meer voor. 

 wonen op de grens van aardbevingen / hebben 

gelukkig wel een bungalow (lekker laag ) 

 X Zie vorige 

 Zelf geen schade wel in de omgeving 

 Zie antwoord boven !! 

 Zie antwoord boven. Heb al 2 jaar stut in de kamer 

 zie antwoord vorige vraag. 

 Zit nog in onzekerheid over de versterking en de 

compensatie waardevermindering. 
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 Aangezien onze persoonlijke situatie hierbij wel goed 

is en hetzelfde geldt voor onze familie- en 

kennissenkring staat houdt het ons niet dagelijks 

bezig 

 Alhoewel mijn schade (krimpschade) niet als 

bevingsschade is beoordeeld, moet ik toch wel 

regelen dat dit verholpen wordt. En ook voor de 

waardedalingsregeling moet je toch wel het een en 

ander regelen. Maar met het geld van de 

waardedalingsregeling kan ik mijn geval de 

krimpschade weer verrekenen, dus weg geld. 

 Als er weer nieuws is op dit gebied, ben ik er weer 

even mee bezig. 

 als je naar de winkel gaat ,is er altijd wel iemand die 

er over begint te praten 

 beheerst mijn leven nog niet 

 Ben er niet dagelijks mee bezig maar gaat echt wel 

met regelmaat door mijn gedachten. 

 Bijna elke dag verschijnen er berichten over 

probleemgevallen (ook van familie en kennissen),en 

het houdt op korte termijn niet op! 

 blijft toch in je achterhoofd zitten 

 Claims lopen en we wachten af 

 De gaswinning en de problematiek heeft een brede 

maatschappelijk effect. Positief en negatief 

 De problemen zorgen voor veel stress bij mensen. 

Elke keer weer berichten, waaruit blijkt dat mensen 

nog steeds niet ontzorgd worden, maar scherp 

moeten blijven op dat wat men nu weer wil 

Gemeente, NCG, IMG, ... 

 De waardedaling van mijn huis is groter dan de 

verwachte uitkering uit de waardedalingseegeling 

 Door versterking woning 

 Doordat je het zelf meemaakt en veel om je heen 

hoort ben je er vaak mee bezig. Tevens is het zeer 

teleurstellend dat iedereen compenseren in 

werkelijkheid dus niet op gaat. 

 Eigen schadeafhandeling is nog niet opgepakt 
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 Elke rammeltje of kraampje maakt je allert. Dit zorgt 

ervoor dat je er vaker mee bezig bent dan je in eerste 

instantie zou denken 

 Er gaan dagen voorbij dat je er zelf niet bij stilstaat 

maar dan is het vaak een onderwerp in de media. 

 er zijn met mijn huis en de huizen in de buurt weinig 

problemen. 

 Gaswinning gebeurt in de omgeving, en bevingen 

komen geregeld voor. Dat betekent de kans op 

bodemverzakking, schade aan mijn woning en 

dergelijke 

 Gelukkig zijn onze schades opgelost. De 

bodemdaling is nog niet erkend als schade die is 

veroorzaakt door gaswinning. We zien een daling van 

ga. 8 cm om ons huis met daardoor schade die niet 

erkend wordt. 

 Gewend aan de problematiek. 

 Heb zelf aardbevingsschade die vergoed is. Echter je 

kunt het huis niet weer terug brengen naar een 

onbeschadigde staat. Bij verkoop zal de koper de 

schade voor lief moeten nemen en ik zal qua 

vraagprijs moeten inleveren. 

 Het hield mij elke dag bezig, ik heb het nu achter me 

gelaten. 

 het houd mij niet zo bezig 

 Het houdt je bezig omdat je een en ander moet 

regelen om de scheuren weer te laten herstellen. Je 

moet hier tijd en energie in steken. 

 Het is al een tijdje rustig in de grond onder Meerstad. 

 het is in zeker mate altijd wel aanwezig maar het 

bepaald mijn leven niet. 

 Het is vaak wel aan de achtergrond aanwezig, dat 

wordt vergroot door de berichten in de pers (vooral 

als ik zie hoor hoe slecht er met mensen om gegaan 

wordt). 

 HET LEVEN GAAT OOK DOOR , JE KUNT NIET ELKE 

MOMENT IN EEN DIP ZITTEN 

 Het steeds alert moeten blijven op nieuwe schade. 

 Houdt ons vooral bezig doordat halve straat tot en 

met de buren wordt afgebroken na eerst de overkant. 

Uitdaging is om daar zelf zonder al te veel zorgen en 

ergernissen en mogelijk schade uit te komen. 

 Huis is 1 x gerepareerd en vertoond weer scheuren 

op zelfde plaaatsen maar ik ben het circus wat zat. 

 Ijver er niet dagelijks mee bezig 

 Ik ben afwachtend van aard 

 ik heb aardbevingsschade en woon in groningen, 

provincie. 

 Ik heb persoonlijk niet te lijden onder de 

aardbevingsproblematiek,maar ik volg de 

ontwikkelingen en die baren mij zorgen. 

 Ik irriteer me mateloos aan de houding van de 

mensen in de Randstad en de landelijke politici. 

 Ik kan er hier wel van slapen 

 Ik mijn leven er niet door aan te laten tasten gezien 

de beoordeling van onze woning 

 Ik neem waar wat er gebeurt om mij heen maar heb 

op dit moment zelf geen zin meer om mij in te 

spannen voor het uitvechten van jaren durende 

procedures. Ben intussen bijna 70. Het is genoeg 

geweest. 

 Ik volg alles op de voet, voor ons zelf, maar ook voor 

vrienden die veel meer zijn geraakt. Er zijn nog elke 

week aardbevingen ! En van het gas af is idioot .... 

boomsnippers verbranden als alternatief .. ? of 

windmolens op de dijk en weilanden met 

zonnepanelen .... verwoesting van het mooie 

landschap en de goede grond. 

 Ik zie het e.e.a. wel op ons afkomen 

 In mijn eigen woonsituatie valt het wel mee, maar ik 

ondersteun mijn dochter intensief in het 

versterkingstraject van haar woning, midden in het 

gebied (het zal niet gaan gebeuren dat zij een burn 

out oploopt door alle spanning en onzekerheid die 

versterken nu met zich mee brengt. 

 In zoverre dat je bezig bent met schademelding en 

b.v aanvraag waardedaling. 

 Ja ik heb een aanvraag voor de nieuwe regeling voor 

compensatie van waardedaling ingediend. Die is 

afgewezen, dus bezwaar ingediend. En dan denk ik, 

verdorie, nu heb ík er werk van! 

 Je blijft wel wat bang voor erge schade aan je huis, 

ondanks dat wij niet mogen klagen, want zeer erge 

schade hebben wij nog niet gehad. 

 Je blijft zitten met de onzekerheid. En hebben nog 

scheuren. 

 Je ontkomt niet aan de problematiek, steeds weer 

gefrustreerde mensen te spreken met problemen, 

scheuren in je eigen huis, etc. 

 Je weet nooit wanneer de volgende klap komt,en hoe 

hard die is. 

 Je wordt vaak geconfronteerd met de situatie. 

 Je ziet elke dag de gevolgen, de vele gaslekkages en 

stroomuitval, heeft ook met aardbevingen te maken, 

ten minste dat denk ik. 

 Lig er niet wakker van, ons huis stort niet in elkaar. 

Heb moeite met mensen die er een slaatje uit slaan 

bv mevr Heite 

 Meer te doen met mijn omgeving en ook deel werk 

gerelateerd. 

 Mijn leeftijd brengt met zich mee,dat het komt maar 

zoals het komt. 

 Mijn plan van onderhoud ligt stil door de 

bevingsschade en ik weet niet wanneer ik 

duidelijkheid krijg. Dat frusteert 

 mijn vrouw en ik zijn rond de tachtig 

 N.v.t. 

 Natuurlijk blijft het je bezighouden want er zijn nog 

steeds bevingen. Maar het beheerst ons leven niet. 

 natuurlijk houd het mij wel bezig. Maar is slaap er 

wel om. Problemen zijn er om opgelost te worden. 

Dat zijn ze ( de overheden) nu aan het doen. 

 Niet zo vaak meer . je went er aan. en de problemen 

die we wel hadden of we er nu tegen in gingen of niet 

je moet je er bij neerleggen. Gezien we geen schade 

hadden die on overkomelijk was. zijn we gestopt. 

want te vergoeding staat in een schril contrast tegen 

alle instanties die er door onderzoek hier overleg 

daar deze mensen verdienen kapitalen net als kijk 

naar Forum (mooi gebouw hoor) maar miljoenen is 

daar heen gegaan terwijl Overschild nog steeds in de 

rotzooi zit. waar de een wel geld ontvangt en de 

ander niet. ik kan daar niet bij. 

 Nog meer te doen 

 Nu de parlementaire enquête op stapel staat, 

worden we er straks weer dagelijks mee 

geconfronteerd. 

 Om ons heen zien we toch wel de gevolgen van de 

schades. Gedeelte van wijken die plat gaan en 

mensen die tijdelijk moeten verhuizen. Dit heeft veel 

impact op de bewoners. In één straat blijven 4 

huizen staan en de rest wordt vernieuwd. Hoe kan 

het dat die huizen geen schade hebben. Dat 

vertrouw ik niet 

 Omdat wij enkel haarscheuren in het huis hebben en 

een verzakte riolering(die ze niet willen vergoeden) 
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en een verzakt hek hebben gehad, is er niet zoveel 

aan de hand. 

 Op dit moment wat meer, gezien de molen van de 

mogelijke versterking waar we nu in zitten. Ook een 

recente schade maakt dat ik er meer mee bezig ben 

 probeer er afstand van te nemen omdat ergenis mijn 

leven negatief beinvloed zou worden 

 Problemen op onze locatie vallen tot dusver nog 

mee. 

 Rand aardbevingsgebied. Beperkte schade en 

overlast. 

 regelmatig. Het is afwachten wat de toekomst 

brengen zal, i.v.m. aardbevingen. We zijn er nog niet 

vanaf, ook al wordt er minder gas opgepompt. 

 Regelmatig. Schades niet erkend terwijl de redenen 

onduidelijk zijn. Taxateur stelt dat bouwkundige 

gebreken en constructiefouten de oorzaak zijn. 25 

jaar was er niets aan de hand en ineens is er schade. 

Dit is niet te begrijpen. Bij andere soortelijke 

woningen met dezelfde schade is de schade wel 

erkend. Het is erg willekeurig en sprake van ongelijke 

behandeling. Je bent afhankelijk van de taxateur. 

Bezwaar indienen en tegenargumenten inbrengen 

kosten erg veel energie. 

 Schade tot nu toe laten herstellen maar je blijft bezig 

 Soms bijberichten en bezoek van ministers 

 Voel soms wel bezorgdheid mbt aardbeving en hoor t 

veel om mij heen. 

 Wacht op inspectie 

 we ligging aan de rand van het gebied. In het gebied 

rond het centrum schrik je wel. Het valt op dat vooral 

hele oude woningen veel schade hebben. In relatie 

tot de SBR richtlijnen die zich vooral richten op 

directe grove trillingen is er nog te weinig aandacht 

voor repeterende kleine trillingen en de effecten 

daarvan op oude gebouwen. 

 Wij in Hoogezand komen er nog redeliojk goed van 

af. Persoonlijk hebben we geen schade. Wel 

waardedaling van het huis. Daar komt binnenkort 

een vergoeding voor. Moet nog zien wat dat oplevert. 

 Wij wonen in een redelijk aardbevingsbestendige 

woning. doch de buren hebben wel veel schade. Dat 

drukt de verkoopwaarde van de omgeving. 

 Wij zijn Groningers, wij liggen niet zo gauw ergens 

wakker van. 

 wij zitten momenteel in de vijfde schademelding 

 Wil mij er niet al te druk over maken. Is toch weinig 

tegen te doen, je loopt toch tegen een muur van 

bureaucratie op. 

 Wonen op de rand van het bevingsgebied, zijn alleen 

nog in afwachting van een 

waardeverminderingspremie. Maar of die toegekend 

wordt is maar de vraag. 

 Zeker niet elke dag. 

 Zie eerder. Toch geen invloed op 

 Zie eerdere opmerkingen. Mijn oude arbeidershuisje 

van 100 jaar oud zou eigenlijk een nieuwe fundering 

moeten krijgen. Maar wie gaat dat betalen? 

 Zie voorgaande. Ik maak mij zorgen over mijn 

toekomst. Het is niet mogelijk om mijn huis te 

verkopen zoals de situatie nu is. Ik wil hier niet oud 

worden... 

 Zie vorig antwoord 
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 afwachtend is dit het einde 

 Als er weer een beving is geweest, of er is nieuws 

over de problematiek. 

 Als er weer regelingen komen / veranderen dan 

houdt ons dit dagelijks bezig 

 Ben er niet dagelijks mee bezig. Daar zou ik gek van 

worden 

 Ben er niet echt mee bezig. 

 Ben woonachtig in Midden-Groningen, dus we 

hebben ermee te maken. 

 Bij ieder geluid in huis of wanneer er ineens een deur 

klemt dan vraag ik me toch vaak af of het van de 

bevingen/gaswinning komt 

 De angst voor weer een beving met schade blijft. En 

ook de angst voor het "treiterende gedoe" daarna om 

het weer gerepareerd te krijgen. 

 De problemen aan ons huis worden heviger 

 De schade aan mijn woning is vergoed. Zit alleen te 

wachten op de “ uitkering waardevermindering” 

alhoewel de kans daartoe door veranderende regels 

steeds kleiner wordt... 

 de schade die om liggende bewoners hebben. 

 De schade die we hadden is direct verholpen. 

 door alle verhalen van medebewoners en in de 

media blijft het probleem zich opdringen 

 Door de compensatieregeling ben ik er dit jaar meer 

mee bezig geweest: WOZ-waarde moest hoger. 

 Druk met andere zaken die energie kosten. In de 

omgeving ook geen grote problemen gerelateerd aan 

de bevingen. 

 DvhN houdt het op de dagelijkse agenda 

 Een aantal zaken zijn in het gebied nog niet geregeld, 

zoals de tegemoetkoming in de waardedaling. Het 

duurt veel te lang. 

 Er is hier sprake van sluimerende frustratie. Gisteren 

kwam er nog een krantje binnen van de IMG. Ik erger 

mij kapot. Dit hele dossier hadden we met zijn allen 

al jaren geleden op een fatsoenlijke manier moeten 

sluiten. Er komt hier trouwens ook niemand van welk 

clubje dan ook de deur meer binnen. Mensen van de 

NAM, de IMG of bouwbedrijven of wie dan ook die 

samenhangt met deze situatie kan rekenen op een 

agressieve reactie en een dichte deur. 

 Geen 

 Heb er zelf niet mee te maken. 

 heb zelf geen noemenswaardige schades 

 Het houdt me wel bezig, het is iets wat altijd op de 

achtergrond aanwezig is. 

 Het is afwachten. 

 Het is niet leuk om je als burger met de neefrgang 

van de bestuurlijke moraliteit bezig te houden, dus ik 

geef me er niet te veel aan over. Genoeg andere 

dingen te doen! Ook dat VEH zich met de zaak blijft 

bezighouden is belangrijk. 

 Het leven gaat gewoon door we willen er niet te lang 

bij stilstaan. Het is zoals het is 

 het moet niet je leven gaan beheersen, dan kom je in 

een negatieve spiraal terecht. 

 Het zit in mijn achterhoofd en gaat niet weg. 

 Houdt ons bezig maar niet dramatisch. 

 iedere dag spreken we erover. en dan de wester- en 

zuiderlingen totaal geen begrip. Als dit rond Den 

Haag was gebeurd was alles allang opgelost. 

 Ik ben bij de verkoop van mijn huis akkoord gegaan 

met het aanbod van de NAM (ivm waardemindering) 

voor een bedrag van € 11.000. Was ik niet akkoord 

gegaan dan had ik volgens de huidige regeling 

€45.000 gekregen. Ik krijg nu niet het verschil van € 

34.000 waar ik vind dat ik recht op heb. Voelt 

bijzonder onrechtvaardig. 
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 Ik heb gewerkt voor de Commissie BIjzondere 

situaties en vanuit onze stichting houden we er ons 

mee bezig. Daardoor denk je zelf ook over je eigen 

situatie. Je ziet huizen in de stutten en 

wisselwoningen ect. Je kunt er niet omheen als je 

hier woont 

 Ik heb zelf schade maar slaap er niet slechter van. 

 Ik houd me op de hoogte en lees alles wat dit 

onderwerp betreft. 

 Ik leef mee met al die provinciegenoten die steeds 

maar in onzekerheid verkeren over hun 

"woontoekomst". 

 Ik voel mee met de slachtoffers 

 Ik volg het maar niet intensief wellicht omdat ik 

persoonlijk geen schade heb geleden 

 Ik volg het nieuws geïnteresseerd, verder niet. 

 Ik zit op het randje van het gebied, en had in het 

begin schade, maar dat is prima opgelost, daarna 

werd het alleen maar minder en meer commissies 

etc, dus ik had geluk bij een ongeluk,heel vervelend 

voor de mensen na ons,ik vind de overheid in deze 

zaak ook een onbetrouwbare partner, eerst voor 

miljarden uit de grond halen, en dan met pijn en 

moeite iets terugbetalen, schaam je 

 In eigen woonsituatie zijn er weinig tot geen 

problemen. 

 In het verleden heb ik veel zorgen gehad over mijn 

woning maar na wat strijd met de NCG/CVW is mijn 

huis uitstekend versterkt en ben ik na afloop 

tevreden. Maar veel mensen komen er niet met uit 

met de instanties en moeten jarenlang strijd leveren 

met alle gevolgen van dien. 

 Indien de aardbeving redelijk stabiel blijven ga ik er 

vanuit dat er geen extra schades ontstaan 

 Je berust erin. Den Haag geloof ik niet meer op dit 

dossier. Zie Kamp en Wiebes ( clown) noemen we 

hem 

 Je loopt regelmatig met een kritisch oog door en om 

je woning. Moet eigenlijk niet nodig zijn bij een 

woning gebouwd in 2013 

 je weet nu dat je huis niet aardbeving bestendig is en 

dat houdt je wel bezig 

 Kom er weinig mee in aanraking 

 Laat mijn leven er niet door leiden 

 Maak me vooral boos om de mensen die echt 

schade hebben en dan de afhandeling daarvan. Er is 

nu al meer geld gestoken in alle bureaus en 

commissies als geld en compensatie voor de mensen 

zelf. De leegstand is verdrietig om te zien en de vele 

beschadigde huizen en boerderijen. 

 Mijn schades zijn bijna allemaal hersteld. Maar je 

weet nooit wat er nog gaat komen qua aardbevingen 

Daar denk ik wel eens aan en ook hoe verkoopbaar 

mijn huis is 

 Nee niet echt 

 Nu een stuk minder. Ontstane schade is hersteld en 

de oorzaak wordt weggenomen 

 NVT 

 nvt 

 Ondanks dat mijn woning aardbevingsbestendig is 

gebouwd, kan er nog schade optreden. Daar kijk ik in 

en om de woning regelmatig naar. 

 Ongevraagd word ik er toch steeds mee 

geconfronteerd 

 Ook mijn huis moest een paar keer hersteld worden , 

voor mij is dit bijzaak , maar als je huis op i storten 

staat is het hoofdzaak 

 op een gegeven moment haak je af omdat het veel te 

lang duurt en elke keer weer de volgende stap toch 

niet adaequaat is. Ik ben ooit meteen lid geworden 

van de GBB en probeer het nog wel wat te volgen. 

Reacties op volgende stappen zijn ook niet 

eensluidend, gooi het maar in mijn pet. 

 Probeer er niet aan te denken 

 Soms wel, soms niet. Erger mij aan de lakse houding 

van Den Haag. 

 soms word ik we aan herinnerd. vaak ook niet 

 Vind het erg als ik om me heen kijk dat er veel mooie 

huizen en gebouwen beschadigd zijn 

 Wat ik net al zei. We zijn bang dat we nog eens een 

aardbeving mét daarna alle schade mee zullen 

maken. 

 Wat ik net zei, ik denk dat de schade in mijn 

omgeving nog wel meevalt. 

 We denken er niet dagelijks aan, maar wel op elk 

moment dat er in gesprekken, de media, in 

optredens van de politiek over gesproken wordt, en 

de laatste tijd meer, omdat we te maken hebben met 

mensen die overwegen bij ons te komen wonen. 

(Onze woonboerderij is groot genoeg.) 

 We liggen er niet wakker van, maar willen wel eens 

duidelijk antwoord 

 We vinden de bevingen vervelend, en vooral bij de 

dorpen waar ze het heftigst zijn. Het is natuurlijk een 

risico dat blijft. 

 We wachten al zo lang, hopelijk maak ik de 

compensatie regeling nog mee. 

 wij durven niet meer te verhuizen naar een prachtig 

monument of andere oude woning. Dat houdt mij wel 

bezig. Ik heb ook angst dat de huizen van mijn 

kinderen schade zullen ondervinden bij aardbeving. 

 wij hebben geen schade maar familie wel 

 Wij hebben lichte schade gehad en zitten aan de 

rand en niet midden in de beving gebied 

 Wil er pas goed om denken als vol met ook schade 

heb. 

 Woon zelf in het gebied. 

 Word er zo langzamerhand moedeloos van onze 

woning is sterk in waarde gedaald en ze willen ons 

met 2.7% compenseren dit is ongeveer €4500,-, 

terwijl de woning duizenden euro's in waarde is 

gedaald 

 X 

 X 

 Zie antwoord bij de vorige vraag 

 Zie mijn antwoord op de vorige vraag. 

 Zie ook het antwoord op de vorige vraag. Aangezien 

ik woon in het aardbevingsgebied kan ik mij niet 

onttrekken aan de problemen van de gaswinning, 

maar het beheerst mijn dagelijks leven niet. 

 Zie vorig antwoord 

 Zie vorige antwoord. 

 zie vorige vraag 

 Zijn andere dingen waar ik me meer mee bezig houd 

 Zijn momenteel andere zaken waar ik me druk over 

maak 

 Zoals gezegd, er worden constant weer nieuwe 

afspraken gemaakt. 

 Zou graag wat willen ondernemen, maar weet niet 

wat er gaat gebeuren. 
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 ..obwol ik zeld geen schade heb en aan de rand van 

het gebied woon zie je de effecten van de gaswinning 

overal. 
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 Af en toe houw ik er mee bezig ,als er weer een 

beving is geweest. 

 Af en toe schade in huis en moet je dit melden. 

Verder houdt het me niet bezig 

 Als aardbevingsproblematiek weer in het nieuws is 

speelt het weer in je hoofd. Wij zijn akkoord gegaan 

medio juli 2019 met rapport waardedalingsregeling 

na verkoop woning. Hiermee ook getekend voor 

afzien van vervolg financiële afwikkeling 

aardbevingsgebied. Mede omdat regelingen en 

commissies elkaar maar opvolgen en je niet weet 

hoe een toekomstige regeling uit gaat pakken. 

Wellicht was een financiële regeling via IMG achteraf 

veel gunstiger voor ons uitgepakt, maar dat is voor 

een leek ondoorzichtige materie. Bij een groot 

verschil tussen de regelingen vind ik een 

compensatie achteraf alsnog billijk. 

 Als de aardbevingen stoppen zitten wij wel mar 

niemand kan ons garanderen dat de aardbevingen 

stoppen. 

 Als er weer over gesproken word op de tv en het 

bijzonder RTV noord. 

 Als je er elke dag mee bezig bent, wordt je leven 

vergald. 

 ben er niet alle dagen mee bezig, gelukkig niet 

 Ben er niet dagelijks mee bezig 

 Contacten in de buurt gaan nogal eens over de 

nasleep van beving problemen en het is in het gebied 

zichtbaar dat er het een en ander is misgegaan en 

dan word je er mee geconfronteerd. 

 De schade die ik had zijn opgelost en toto nu toe is 

er geen nieuwe schade ontstaan. 

 de schades aan mijn huis zijn naar mijn tevredenheid 

op gelost. Door toedoen van een actieve begeleider. 

Daarbij zijn herstelwerkzaamheden van 

aardbevingsschades en versterkingsmaatregelen 

gezamenlijk uitgevoerd. Dit heeft zich inmiddels 

alweer enkele jaren geleden voltrokken. 

 Druk met andere dingen 

 geen zin meer in dagelijkse updates 

 Heb alleen nog te doen met het IMG vanwege de 

waardedalingsregeling. 

 heb er weinig mee 

 Heb geen last ondervonden, maar ik kan me 

voorstellen dat de mensen met grote schade een 

groot probleem hebben. 

 Hebben weinig last van aardbevingen 

 Het heeft weinig zin om je hier heel druk over te 

maken. Invloed is toch beperkt. 

 Het houdt me bezig doordat mijn buren, die eigenaar 

zijn van hun huis in het bevingsgebied er veel onrust 

en onzekerheid door hebben. Zelf ben ik momenteel 

huurder, dus heb veel minder last van die 

problemen. Behalve dan dat ik in een onveilig huis 

woon.... 

 Het is zeker niet ver van mijn bed maar ik heb 

persoonlijk weinig problemen betreffende de 

aardbevingsschade 

 Hoewel wij geen schade hebben vinden we het voor 

de vele gedupeerden meer dan verschrikkelijk hoe er 

met ze gesold wordt, hoe het niet opschiet met een 

afdoende oplossing van hun problemen en hoe velen 

er psychisch aan onderdoor gaan. Dat gaat ons zeker 

niet in de koude kleren zitten. Nog steeds staat er 

vrijwel dagelijks iets in de krant(en) dat betrekking 

heeft op de aardbevingen, we kunnen er dus niet 

omheen. 

 Ik ben positief ingesteld. 

 Ik erger mij regelmatig aan de houding van de 

overheden tegenover de problematiek in Groningen. 

Er heerst hier veel onzekerheid en onmacht. 

Bovendien irriteert het mij mateloos dat het deel van 

Nederland buiten de Randstad nauwelijks mee doet. 

 Ik heb betere dingen te doen! 

 ik heb een fijn huis en woon niet in het midden van 

alle shit, maar ik controleer mijn huis, hou bij hoe het 

gaat, volg het nieuws over alle plannen over 

compensatie enz. 

 Ik kom af en toe in aanraking met mensen die zwaar 

getroffen zijn door de problematiek. 

 Ik lig er niet wakker van. Vele anderen trouwens wel, 

omdat hun schades niet of veel te laat worden 

aangepakt. 

 ik ondersteun een kennis verderop in mijn straat. 

 Ik probeer er niet teveel aan te denken, niet goed 

voor m'n bloeddruk ). 

 Ik verwacht niet om nog schade te krijgen. Ik hou 

situatie rond waardedalingsregeling wel in de gaten. 

 Ik voel me solidair met de inwoners van de provincie 

die 15-20 km verderop wonen. Maar kan weinig voor 

hen doen. 

 Ik volg de berichtgeving in de media. 

 Ik woon niet direct in het betrokken gebied 

 Ik zie het wel, de schades zijn niet zo groot dat ik me 

er zorgen om moet maken 

 Jammer dat de woningmarkt er onder te lijden heeft 

Alhoewel de rest van Nederland begint te ontdekken 

hoe goedkoop de huizen in het aardgasgebied zijn. 

Na jaren van stilstand is er nu beweging 

 je bent er niet dagelijks mee bezig. Weinig dreiging 

 Je hoort het wel dagelijks via werk of 

vrienden/kennissen 

 Je rijdt dagelijks door een dorp in de steigers. de 

gesprekken gaan toch ook veel over, al wat gehoord? 

Corona heeft nu even de aandacht verlegd... 

 Je weet gewoon niet wat je te wachten staat. 

 Je word er regelmatig mee geconfronteerd vrienden 

en familieleden die nog strijden voor het herstellen 

van hun huis. Nu de waarde vermindering waar wij 

dan niet meer voor in aanmerking komen. Takelt 

emoties op die onrustige gevoelens geven. 

 Komt niks van terecht 

 Meer de ervaringen van anderen. Zelf beperkt. 

 net wat ik zeg in vorige item, ik heb weinig schade 

 Niet dag en nacht mee bezig. 

 Uit zelfbescherming sluit ik me behoorlijk af. Heb in 

het verleden veel schade gehad t.g.v. Aardbevingen. 

Moest toen een maand m’n huis uit ivm herstel 

bovengronds. Heeft veel onzekerheid en energie 

gekost. Vandaar uit zelfbehoud sluit ik me deels af. 

 Vind mijn eigen gezondheid belangrijker. Ben net 

verhuisd naar een wisselwoning van de NCG. 

 Voor onze huidige woning is het eerste 

schaderapport binnen. Straks maar eens kijken wat 

en hoe we het gaan herstelen. 

 Wachten op de eindafrekening 

 Wanneer komt de volgende beving en krijgen wij 

weer schade aan ons huis. 

 We hebben (nog) geen ernstige schade aan ons huis 

geconstateerd.Op dit moment is de coronacrisis voor 

ons ernstiger. 

 we hebben nog wat voornamelijk visuele schade af te 

handelen en de waardedalingsregeling af te 

wachten, maar dat zijn relatieve kleinigheden 

 We worden er dagelijks mee geconfronteerd: de 

versterkingsoperatie is in volle gang, op veel plekken 
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wordt ge- of verbouwd, veel mensen in onze directe 

omgeving hebben zorgen 

 we zijn te oude om ons leven te laten beheersen door 

die problemen 

 Wij hebben nog geen schade gehad. Niet zoals de 

buren rondom ons 

 Zelf wel schade, maar wordt naar tevredenheid 

gecompenseerd. Voor andere mensen is de 

(psychische) schade groter, heb met hen te doen. 

 Zie mijn vorige opmerking 

 Zie vorige vraag 

 Zie vorige vraag. 
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 1x kleine schade gehad in 2013. daarna nooit weer. 

geldt natuurlijk niet voor iedere inwoner. 

 Aardgaswinning omlaag naar 9,3 mld Nm3. Geen last 

van bevingen. 

 alleen als er weer een aardbeving id geweest in ons 

gebied ga ik weer op inspectie uit en houdt het me 

bezig. 

 Als ik die huizen weer zie in de stutten denk ik aan 

die stumpers. 

 Als je er elke dag mee bezig bent heb je geen leven 

meer 

 Ben er niet mee bezig maar hoor en zie wel de 

mensen die al jaren strijden voor herstel van de 

woning. 

 Ben er niet meer mee bezig. 

 ben er niet zo mee bezig, heb weinig echte overlast 

of klachten 

 bij mij is de schade verholpen 

 De schade aan mijn woning is netjes gerepareerd. Ik 

ben nog in afwachting van een schadeuitkering voor 

waardevermindering, maar daar heb ik nauwelijks 

invloed op. Maar ik reken nog wel op een vergoeding 

voor de waardevermindering via de St. Wag. 

 de schokken zijn van dien aard dat ik mij daar geen 

zorgen over maak 

 Door elke dag weer het nieuws erover ,en dat daar 

niet veel voortgang inzit. 

 er is meer dan de gaswinnning 

 Er treedt gewenning op. 

 Gelukkig niet veel schade (voor zover aantoonbaar). 

Door kranten en andere vormen van nieuwsgaring 

word ik toch nog regelmatig over het onderwerp 

geïnformeerd. 

 Heb nauwelijks schade gehad en hoewel het een mijl 

op zeven was is het gerepareerd en afgehandeld. 

 heb zelf al bevingsschade gehad 2 keer en 2 keer is 

het vergoed, dus geen problemen. Echter het 

bouwbedrijf die ik de eerste keer heb gehad, heeft 

heel erg misbruik gemaakt van de situatie, ze 

hebben bijna de helft van het bedrag in eigen zak 

gestoken en niet alle werkzaamheden uitgevoerd 

zoals het had gemoeten. heel erg slecht 

 Hebben minderlast, wonen aan de rand van het 

gebied 

 hebben weinig schade gehad. is goed opgelost 

 heeft weinig zin om daar de de hele dag mee bezig te 

zijn 

 Help niks. Al velen gezien die belachelijk gemaakt 

worden en niets bereiken als ze er mee bezig zijn. 

Nogmaals : ik kan makkelijk spreken, woon op het 

epicentrum, heb de instanties buiten de deur weten 

te houden en ben niet afhankelijk van de overheid / 

instanties 

 Het leeft veel in mijn omgeving 

 Ik ben er een tijd heel erg mee bezig was, toen mijn 

schadeclaim behandeld moest worden (duur meer 

dan 2 jaar). Na reparatie probeer ik het zoveel 

mogelijk van mij af te zetten en het mijn leven veel 

minder te laten beïnvloeden. Tot nu toe ook nog geen 

zichtbare schade meer. 

 ik ben er nu niet zo mee bezig 

 Ik ben niet bereid mijn vrije tijd op te offeren om te 

vechten tegen ambtelijke windmolens al is dat 

financieel misschien niet de verstandigste oplossing 

 Ik denk er af en toe aan dat het allemaal toch wel 

“klote” is, maar schuif het dan toch weer aan de kant 

 Ik heb alle problemen naast me geparkeerd. Ik neem 

de paar scheuren in mijn huis voor lief. Wat me wel 

enigzins bezighoud, is de vergoeding van de 

waardedaling, die wij dit najaar konden aanvragen, 

nogal traag worden behandeld. En 

onvoorspelbaar........ en dat geeft in het episch 

centrum nogal wat vragen. Hoe dichter bij de episch 

centrum van de aardbevingen geeft dus niet 

automatisch een hogere vergoeding. VREEMD!! Wel 

de grootste schade! 

 Ik heb drie schades aan onze woning gehad die naar 

tevredenheid zijn opgelost. 

 Ik heb het los gelaten, hen wel andere problemen 

aan mijn hoofd. 

 Ik heb/hadden alleen kleine schades die al 

gerepareerd zijn. Nieuwe worden vrij snel 

beoordeeld. 

 ik houd me er alleen even mee bezig als ik weer eens 

met berichten hierover wordt geconfronteerd. 

 Ik lees en hoor de verhalen en de vooroordelen van 

mensen buiten Groningen. 

 Ik lees lang niet alles meer wat er over het groninger 

gas te doen is 

 Ik woon hier sinds 2015- heb er van te voren niet bij 

stilgestaan. De schade van 2013 is goed 

afgehandeld door de vorige eigenaren. Mijn 

mogelijke schade heb ik afgekocht via de 

stuwmeerregeling. Misschien steek ik de kop in het 

zand? Ik wil mijn leven niet laten bepalen door 

zorgen om wat zou kunnen komen. 

 Ik woon nu in een grensgebied. Zou niet willen 

verhuizen naar een gebied dat zwaar getroffen is, 

hoe mooi het daar ook is. 

 Ik wordt niet bang of raakt van streek van een 

scheurtje. Ons huis zal niet instorten met de huidige 

situatie 

 Ik zit niet op de schopstoel maar wil nou eindelijk 

eens perspectief in de zin van zicht op een 

levensloop-geschikte woning. 

 Maak me nauwelijks zorgen. 

 Omdat familie in noord Groningen wel is getroffen en 

nog steeds geen voortgang. 

 Omdat ik zelf weinig schade heb gehad en dit goed is 

gecompenseerd 

 Op dit moment is het hier redelijk rustig voor wat 

betreft bevingen 

 Speelt bij mij geen grote rol 

 Tijdens het ontstaan en melden van de schade heel 

erg veel. Nu afwachtender 

 tot nu toe geen schade. 

 via mensen in mijn omgeving kom ik zo nu en dan in 

aanraking met de aardbevingsproblematiek. en in 

ons buurt is ook wel wat schade geweest. en er zijn 

verzakkingen 

 Voor mij is de schade redelijk vlot afgehandeld. i.v.m. 

licht verhoogd risico moet mijn woning opnieuw 
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worden bekeken. Dit duurt wel een jaar voordat de 

uitslag er is. In tussen tijd kan ik de schade niet laten 

verhelpen, want dan moet het misschien met 1 jaar 

weer. 

 Voor ons huis en onze wijk blijven de gevolgen 

beperkt en wij hebben (tot nu toe) bevredigende 

afhandeling van schademeldingen gehad. 

 We hebben zelf tot nu toe niet veel schade maar dat 

kan nog veranderen 

 we lezen en gaan gewoon verder 

 We wonen in een van de beste plekken in Nederland 

ondanks de aardbevingen. Geweldig klimaat 

nauwelijks echt slecht weer en heel weining slechte 

lucht. 

 We zijn over het kantelpunt heen, dus eigenlijk 

maakt het allemaal niets meer uit. 

 Wij zitten allemaal lekker warm.schone brandstof.En 

niet smorgens eerst je potkacheltje opporren in de 

hoop dat het turfje nog brand.O,wat zijn we verwend. 

 zal binnenkort wel eens me mee bezig gaan houden 

 Zie voorgaande 

 Zie vorige vraag 

 Zie vorige vraag 

 Zoals eerder: mijn woonsituatie is prima. De 

toekomst lijkt voor mijn (woon)situatie goed. Ik lees 

wel over de problemen welke er zijn mbt de 

schadeafwikkeling, maar kan daar persoonlijk niet 

veel(niets)aan doen. Wat me wel ergert, verbaasd, 

boos maakt is de attitude van de verantwoordelijken: 

Shell, NAM, centrale overheid. Groningen lijkt alleen 

belangrijk als wingewest. Voor het overige ligt het 'te 

ver vanaf Den Haag". 

 Zoals gezegd hebben wij weinig schade. Alleen 

waardevermindering en daaraan wordt gewerkt, we 

zijn lid van de stichting WAG. Verder is al lang 

gebleken dat je druk of zorgen maken niets helpt, de 

politiek heeft er lak aan en doet er alles aan de 

schuld bij het winningsbedrijf te leggen, terwijl ze zelf 

opdrachtgever is en enige afnemer van al het 

gewonnen gas. 

2 

 Af en toe bij een beving wordt ik er weer even bij 

bepaald. 

 Alles is opgelost we gaan door met ons leven. Dan 

kun je wel in drama blijven hangen maar daar wordt 

je heus niet beter van. 

 Ben er niet dagelijks mee bezig. Hoogstens als er 

weer een beving is geweest of publiciteit. 

 Heb 1 keer schade gehad. Dit is opgelost. Daarna 

enkel nog nieuwsberichten gevolgd. 

 heb geen problemen en ons huis is veilig 

 Huis label a. 

 Ik ben er eigenlijk nooit mee bezig, alleen wanneer er 

een nieuwe scheur in de muur zit en kijkt hoe het 

weer netjes te krijgen 

 ik denk hier niet alle dagen aan 

 Ik slaap er slecht van, al probeer ik me steeds 

bewust te blijven van het feit dat ik erg gelukkig ben 

met mijn gezin, ik in een fijne omgeving woon, met 

een prachtige tuin met veel voorzieningen die we 

hebben gecreëerd, ik geniet van de moestuin, de 

boomgaard. maar het is niet te bevatten dat de 

overheid zo met burgers omgaat. Helaas niet alleen 

met gedupeerde Groningers, ook met slachtoffers 

van de belastingdienst en nog wat andere 

overheidsinstellingen/diensten. 

 Ik wil mijn leven er niet door laten verpesten. Dat 

doet de overheid al. 

 ik woonde in de rand aardbeving gebied En heb mijn 

kleine schade veel te makkelijk (was net weduwe 

geworden en had andere zorgen erbij)niet goed laten 

maken en dan zijn ze niet meer thuis want je hebt 

getekend. 

 Ik word er niet dagelijks mee geconfronteerd. 

 Je kunt je wel druk maken maar dat helpt je niets. 

 Mijn schade is destijds hersteld. Mijn gedachten 

gaan meer uit naar de mensen, die nog steeds 

schade hebben en niet geholpen worden. 

 Natuurlijk denk ik er wel eens aan, maar lig er niet 

wakker van. 

 Niet veel last van. 

 Schades in mijn huis zijn gerepareerd en heb weinig 

zin om negatief te blijven omkijken. 

 Tot nu toe nooit schade gehad. Wel een keer 

wiebelende lampen etc. door een beving. Een 

vreemd gevoel. 

 We wonen in een klein dorp met niet veel 

aardbeving-schade. Ons huis is 15 jaar oud en staat 

op een stevige fundering (met heipalen). Weinig 

reden om ongerust te zijn. 

 Weinig schade aan mijn huis wat ik vergoed heb 

gekregen. 

 Weinig tot geen schade en zo wèl dan prima 

opgelost! Waarvoor dank 

 wij hebben de ervaring dat je het zelf moet 

opknappen 

 Wij hebben weinig schade (materieel/psychisch) ten 

gevolge van de aardbevingen ondervonden. 

 zie vorig antwoord 

1 – Houdt mij nooit bezig 

 daar wordt het niet anders van 

 Ik heb geen zin om een negatieve dingen te denken, 

die ik toch niet kan veranderen. 

 Ik heb ook hier in 1974tot 1976 een huis gebouwd 

zodanig dat de te verwachten aardbevingen geen 

schade aanrichten. 

 Ik wil er niet wakker van liggen of ziek van worden 

 ik woon in een solide woning gebouwd in begin jaren 

30tig van de vorige eeuw 

 ik woon niet in het gebied waar schade is 

 Mijn zeer degelijk gebouwde 18de eeuws huis ligt 

beving kernen 

 Nee 

 Nee, het houdt me gewoon niet bezig. Moet ik me 

druk gaan maken om een flapdrol als Wiebes? Die 

man kan helemaal niks. Ik zou me alleen maar 

ergeren en dat is zonde van mn tijd. 

 Omdat de bevingen meestal hoger in Groningen 

onstaan 

 Omdat wij geen schade hebben en zich al velen met 

de problematiek bezig houden ben ik van mening dat 

mijn eventuele bijdrage niets toevoegt. 

 Op dit ogenblik wordt een deel van deze 

leefomgeving afgebroken, de ellende van een grote 

bouwput met veel lawaai van 's ochtend tot s'avonds, 

de continue smeerboel hier op straat met het het 

openbreken en verleggen van de enige toegangsweg. 

etc etc. 

 zie mijn eerder notitie omtrent houtskeletbouw 

 Zie vorige 
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6.12 Wat vindt u positief aan dit bestuursakkoord? 

 
 . Mooi dat geld er komt 

 ? Wat een vraag: deze "uitkering" staat in geen 

verhouding tot de in de Randstad verjubelde baten: 

420 miljard. 

 1,5 miljard zegt niets, veel belangrijker is een 

onderbouwing van deze 1,5 miljard en dan wel met 

realistische berekeningen en gegevens van de 

bewoners! 

 Afwachten 

 afwachten wat er van terecht komt 

 afwachten. 

 Alle middelen die kunnen bijdragen aan versterking 

voelen voor mij als positief. 

 alles 

 Alles helpt en er zijn woningen waarbij het hard 

benodigd is 

 Alles is meer dan niets 

 Als dit geld uitgekeerd, gebruikt wordt voor de 

feitelijke hersteloperaties. Dan vind ik het positief en 

goed. 

 Als het dan ook maar wordt gerealiseerd 

 Als het door gaat positief 

 Als het op de juiste plekken beland is het positief! 

 Als het werkelijk wordt gebruikt waar het voor 

bedoeld is dan is het positief. 

 Als huiseigenaar sta je er alleen voor. Als 

Huiseigenaar had ik meer steun van Vereniging Eigen 

Huis verwacht!! 

 Bedrag is o.K Nu de uitwerking nog. Wie krijgt wat 

 Bedrag op zich mooi natuurlijk maar ben bang dat 

het niet op de juiste plaats komt en aan de strijkstof 

van uitvoerende instanties blijft hangen. 

 Belangrijk dat er aandacht is vanuit Den Haag voor 

dit gebied 

 Beloften, beloften en nog meer beloften maar waar 

blijft het daadwerkelijk versterken van woningen van 

individuele huiseigenaren, er zijn mensen die al heel 

lang wachten. Er wordt versterkt o.a. in Appingedam, 

Ten Post etc. maar dat zijn veelal rijtjes woningen 

van woningstichtingen of groepen bewoners 

 Beschikbaarheid van geld is altijd goed. 

 best positief, maar nu de daden 

 Beter dan geen geld natuurlijk 

 Beter laat dan nooit 

 Beter laat dan nooit 

 Bij wie komt het terecht? 

 Blijft bij een bestuursakkoord. Is er een dstum van 

uutvoer on opgenomen? 

 Budget is goed maar alles moet opgelost worden en 

dan maakt budget niet uit 

 Daar ben ik blij mee. Maar hoe het uitpakt... daar 

heb ik minder vertrouwen in. 

 Dat (sommige) bewoners een keuze krijgen. Maar 

onduidelijk is of die keuze met voldoende inzicht 

genomen kan worden. Verder wordt er wel 

cadeautjes gedaan, maar onduidelijk of dat opnieuw 

ongelijkheid veroorzaakt 

 Dat de regionale bestuurders een beetje gehoor 

hebben gekregen in Den Haag. Maar de aap de later 

wel uit de mouw zal komen is dat Den Haag dan 

vindt dat ze wel genoeg heeft gedaan voor het 

Noorden, ze hebben immers al geld gehad... 

 dat dit geld nu extra wordt uitgetrokken en hopelijk 

ook goed bij diegene terecht komt die dat nodig 

heeft. 

 Dat er aandacht is voor de situatie rond veilig wonen. 

 Dat er aandacht is voor het probleem 

 Dat er aandacht voor de materie is. 

 Dat er budget beschikbaar komt 

 Dat er budget is en er versneld wordt 

 Dat er door het kabinet geld wordt uitgetrokken voor 

het oplossen van problemen. De vraag is of dit 

voldoende is? 

 dat er een akkoord ligt 

 Dat er een besluit is genomen om er een groot 

bedrag voor te resereveren 

 Dat er een besuursakkoord is. 

 Dat er een breed akkoord is bereikt. 

 Dat er een stap wordt gezet is op zich positief. 

 dat er eindelijk "schuld" bekend wordt 

 dat er eindelijk een akkoord is en de overheid in 

ieder geval nu wat gaat doen 

 Dat er eindelijk eens extra geld wordt uitgetrokken 

voor het gebied. 

 Dat er eindelijk eens wat gebeurd. 

 Dat er eindelijk geld voor uit wordt getrokken 

 Dat er eindelijk geld vrijgemaakt wordt. 

 Dat er eindelijk geld word vrijgemaakt voor diegenen 

die het verdienen 

 Dat er eindelijk geld wordt vrij gemaakt voor dit 

gebied. Er zullen veel huizen versterkt moeten 

worden. 

 Dat er eindelijk iets beslist is. 

 Dat er eindelijk iets besloten is. 

 Dat er eindelijk iets gebeurt. 

 dat er eindelijk iets goeds gebeurd voor de mensen 

die veel schade hebben en ik hoop dat bedrag 

voldoende is 

 Dat er eindelijk meer geld komt. 

 Dat er erkenning is van ook de meer immateriële 

schade 

 Dat er extra geld beschikbaar komt 

 Dat er extra geld komt. 

 Dat er extra geld wordt uitgetrokken. 

 Dat er geïnvesteerd wordt na jarenlang aan het lijntje 

te zijn gehouden. 

 Dat er geld beschikbaar gesteld is 

 Dat er geld beschikbaar komt om problemen aan te 

pakken. 

 Dat er geld beschikbaar komt voor een groot 

probleem. 

 dat er geld een aandacht voor is is goed of het 

genoeg is weet ik niet 

 Dat er geld en aandacht voor de problematiek is 

 Dat er geld extra wordt vrijgemaakt 

 Dat er geld is 

 Dat er geld is uitgetrokken. 

 Dat er geld is. 

 Dat er geld komt 

 Dat er geld komt voor Groningen 

 Dat er geld naar het gebied gaat. 

 Dat er geld naar het noorden komt 

 Dat er geld uitgetrokken wordt. Geen idee of dit 

genoeg is. 

 Dat er geld vrij komt 

 DAT ER GELD WORDT VRIJGEMAAKT 
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 dat er hier veel geld voor wordt uitgetrokken 

 Dat er iets opgestart wordt maar het geeft nu al weer 

problemen met wie wel en wie niet. 

 Dat er iets van erkenning is 

 Dat er in ieder geval iets gedaan wordt. 

 Dat er in ieder geval iets ondernomen word 

 Dat er kennelijk iets meer gaat gebeuren 

 Dat er mogelijk versnelling kan plaatsvinden. 

 Dat er nu een afspraak is 

 Dat er nu extra geld voor komt. 

 Dat er nu in ieder geval veel budget vrij komt. 

 Dat er toch enig aandacht voor is 

 Dat er toch ergens iets beweegt van de overheid 

achter een paar burootjes. 

 Dat er versterking van de huizen en het gebied komt. 

Nu de uitwerking af wachten. 

 dat er wat extra's komt 

 Dat er wat gebeurt 

 Dat gaat de goede kant op. 

 dat het aan geeft dat er zeker de laatste jaren veel 

heeft geschort aan de problematiek met betrekking 

aan de gaswinning 

 Dat het besloten is en er toch iets gedaan gaat 

worden. Maar eerlijk gezegd denk ik ook meteen 

hoeveel van die 1,5 miljard is er straks nog over voor 

daadwerkelijk het versterken van huizen 

 Dat het bij de bewoners zelf komt. 

 Dat het er gekomen is 

 Dat het is toegekend. Bij de besteding zal het wel 

weer mis gaan. 

 dat het nog onder de aandacht is 

 Dat het nu opgepakt wordt 

 Dat het probleem langzamerhand erkend lijkt te 

worden. 

 dat het wel goed besteed word,bij mensen die het 

toekomt 

 Dat het zwart op wit staat! Dat het ook voor 

woningeigenaar mogelijkheden biedt voor 

duurzaamheid en ‘van het gas af.’ 

 Dat huizen veiliger kunnen worden met dit geld 

 dat iets gebeurd 

 Dat is leuk, extra geld. Maar het belangrijkste is dat 

de bestuurders eindelijk dat ongelofelijke 

mismanagement en bestuurlijke onkunde oplossen!!! 

 Dat is ok 

 Dat men de problemen die een gedeelte ondervindt 

erkend. 

 Dat nu concreet wat op tafel ligt 

 dat Ollongren heeft gezegd dat dit niet een afkoop is. 

 dat we nog niet vergeten zijn 

 Dat ze een besluit hebben genomen. 

 Dat ze enigsinds zich toch verantwoordelijk voelen 

 Dat ze er wel mee bezig zijn. Eerst zien dan geloven. 

 Dat ze het probleem enigszins herkennen en 

toegeven 

 Dat ze inziens dat het een groot woon probleem is en 

dat het een echt groot gebied is om aan te pakken 

en dat kost geld 

 dat ze tenminste iets doen, maar het blijft te weinig 

 De aandacht. 

 de echte getroffenen kunnen worden geholpen 

 de erkenning dat er iets moet worden gedaan voor 

dit wingewest 

 De erkenning van de aard en omvang van de 

problematiek. 

 De hoogte van het bedrag 

 De intentie is er, maar nu de uitvoering nog. 

 de intentie om er wat van te maken 

 de positieve aandacht die hieruit blijkt vind ik mooi. 

 De schrijnende gevallen moeten dik gecompenseerd 

worden 

 De toezegging, en het feit dat er enige interesse voor 

deze provincie is. 

 De uitwerking van dit bestuursakkoord gaat nog heel 

veel moeite kosten. Bijna alles in dit dossier is voor 

gewonen mensen niet te volgen. Het dossier is 

uiterst ontransparant. Als je er niet zelf in werkt (dat 

doe ik), dan kun je heel veel zaken eigenlijk niet 

plaatsen en niet controleren. De basis van het 

dossier is wankel (ook juridisch en het verbaasd mij 

dat het het Rijk lijkt daar zoooo lang mee weg te 

komen). Reden dat het bestuursakkoord er is, is 

vooral omdat het ministerie net zo lang heeft 

gerekend en vertraagd totdat bijna alle woningen 

veilig verklaard kunnen worden. Het akkoord geeft 

sommige mensen nog een heel plein beetje 

genoegdoening voor het extreem lange wachten 

ende onzekerheid. 

 De wil om er met elkaar uit te komen is aanwezig. 

Mogelijk leidt dit tot versnelling van de aanpak. 

 dit is nog maar een begin het gaat veel dieper 

uiteindelijk 

 Dit is zeker nodig 

 Doekje voor het bloeden 

 Duidelijke erkenning van de problematiek in het 

gebied. 

 Dweilen met de kraan open. 

 Een aanvang om woningen echt te herstellen waar 

nodig. 

 Een goede impuls. 

 Een mogelijk bedrag voor iedereen. 

 Een mooie aanzet. Nu nog doen. 

 Een serieus bedrag. 

 Eerst infra structuur dan activiteit dus banen 

 eerst maar eens zien 

 Eerst maar weer zien 

 eerst zien ,dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. Er zijn bakken vol beloften 

gedaan, maar als het er op aan komt, worden de 

regels weer gewijzigd en wordt er weer dure 

commissie ingesteld. 

 eerst zien dan geloven. is dit ook bedoeld voor 

particuliere woning bezitters 

 Eerst zien dan geloven. Tot op heden heeft Overheid 

nog te weinig serieus aktie ondernomen. 

 Eerst zien en dan geloven. 

 eerst zien en dan geloven. Er is ons al zoveel beloofd 

 Eerst zien en dan verder kijken. 

 Eerst zien wat er daadwerkelijk mee gebeurd.over 

het algemeen verdwijnt veel geld naar de top van 

weer een nieuw te benoemen commissie 

 Eerst zien wat het oplevert 

 eerst zien, dan geloven 

 Eerst zien, dan geloven. 

 Eerst zien, dan geloven. Er wordt al jaren van alles 

beloofd, er gebeurt echter niks. 
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 Eigenlijk komt dit geld te laat en is het in mijn ogen 

een soort goedmakertje. Als van het begin eerlijk en 

adequaat met de schades was omgegaan en 

vergoeding niet bewust was getraineerd, hadden veel 

minder Groningers er én minder last van gehad én 

hadden ze ook veel minder problemen gehad met de 

neveneffecten van de gaswinning. 

 Eindelijk een "redelijk"akoord Beter iets dan niets 

 Eindelijk erkenning 

 eindelijk krijgt groningen geld 

 Eindelijk, na zoveel jaar! We worden als gedupeerden 

serieus genomen. 

 eindelijke wordt er iets gedaan 

 Elk bedrag is meegenomen, maar de schade is groot 

en herstel duurt erg lang! 

 elke cent die we krijgen is mooi meegenomen en het 

klinkt als een mooi akkoord. 

 Enigszins een pleister op de wonde. 

 Er gebeurt eindelijk eens wat........ 

 Er is erkenning voor de schade die is aangericht door 

de gaswinning, waar heel Nederland jarenlang van 

heeft geprofiteerd. Dat heel Nederland nu 

meebetaald aan het herstellen van de schade is een 

juiste beslissing van het kabinet. 

 Er is extra geld, dat is positief, maar hoeveel ervan 

wordt besteed aan versterking cq reparatie? Tevens 

zijn de bewoners(organisaties) hier niet bij 

betrokken. Is het een ambtelijk onderonsje? 

 Er is geld direct te besteden. Groningers hebben 

grote inbreng. 

 Er is me weinig concreet bekend geworden over wat 

dit concreet voor mij als bewoner en huiseigenaar 

betekent 

 Er is nog te weinig uitleg overgegeven om het positief 

of negatief te vinden. 

 Er is oog voor de problemen. 

 Er is weer gepraat en besloten,PRIMA!!! Maar dat 

betekent nog niets! EERST zien dan geloven is hier 

het MOTTO! 

 er komen bijdrage alleen zullen deze vaak gebruik 

worden voor leuke dingetjes zonder dat er structureel 

wordt gekeken wat er nodig is. 

 Er komt veel geld beschikbaar en hopelijk wordt het 

aan de juiste doelen besteed. 

 Er wordt geld beschikbaar gesteld om de problemen 

aan te pakken en zonder geld kun je niets doen. 

 Er wordt iets gedaan. 

 er wordt iig weer eens iets extra's geregeld 

 Er wordt in ieder geval wat geprobeerd 

 er wordt over gesproken maar nu de uitvoering 

 Er wordt tenminste wel aan gewerkt. 

 Er zijn er al zoveel geweest dat ik niet meer weet over 

welk akkoord u het heeft. Het gaat mij niet om 

bedragen. Die zeggen niets als gemeentes het 

uitgeven voor algemene middelen zoals een 

brugreparatie in Appingedam die de gemeente zelf 

had moeten financieren. Ze moeten het vlot, snel en 

zonder gezeur oplossen. 

 Er zijn veel mensen murw geslagen. Zij zullen die 

misschien zien als mogelijkheid om er een streep 

onder te zetten en om verder te kunnen gaan met 

hun leven. 

 Erg lastig te beoordelen, de politiek is blij, de 

belangenverenigingen niet en in die laatste groep 

heb ik meer vertrouwen. De tijd zal het leren 

 Erkenning 

 Erkenning dat er schade is door gaswinning 

 Erkenning en daadkracht 

 Extra budget kan de afwikkeling mogelijk 

bespoedigen 

 Extra geld is natuurlijk meegenomen 

 extra geld voor het gebied 

 Fijn dat er nog een extra zak geld komt nu nog nuttig 

besteden. 

 Fijn voor die mensen. Hopelijk gaat het bij hun beter. 

 Flink bedrag om steun aan het gebied te geven. 

 Geeft kans om het gebied positief te ontwikkelen. Nu 

doorpakken. 

 Geen idee gaat vast naar algemeen belang. 

 Geen idee of dit voldoende is. 

 Geld is altijd welkom.. 

 Geld is mooi. Goed plan en slagvaardig optreden is 

minstens zo belangrijk. 

 Geld moet wel 1 op 1 aan de versterking worden 

besteed. 

 Geld wat bestemd is voor: reparatie schades, 

versterkingen wordt aangewend voor nieuwe 

onderzoeken, werkgroepen/stuurgroepen, ambtelijke 

instituten etc 

 goed akkoord, maar veelte weinig. Is druppel op 

gloeiende plaat. 

 Goed als het maar geen eenmalige afkoopsom is 

voor de gedupeerde Groningers. 

 Goed dat er iets is afgesproken. 

 Goed dat er in geïnvesteerd wordt 

 Goed dat het kabinet eens verder kijkt dan de 

Randstad. 

 goed voor stimulering economie 

 Goed, het "geld" is hier ook uit de grond gehaald 

 Goed.maar denk dat het te weinig is 

 Goede suggestie. Nu de uitvoering nog en dan 

komen de ambtenaren weer die alles controleren en 

daarmee voor de grootste kostenpost zorgen!! 

 goede zaak, met name ontsluiting van het gebied is 

belangrijk. Een nieuwe functie geven. 

 Grote twijfel of het gebruikt wordt daar waar zou 

moeten. De individu, de probleemhebber, komt 

zelden tot nooit vooraan in de rij. De lijnen tussen 

divers bestuurdersorganen onderling zijn veel korter. 

 Heel goed, dat er nu erkenning is, alleen vraag ik mij 

af of het geld op de juiste plekken terecht komt. 

 Helemaal niets: Er is gewoon grove schade en daar 

moet je gewoon voor opdraaien. Dat moet ik ook. Het 

is geen kadootje. 

 het bedrag. nu de uitvoering nog. 

 Het bied mogelijkheden 

 Het budget wordt verruimd 

 Het gaat om een fiks bedrag, waar veel mee bereikt 

zou kunnen worden. 

 het geeft op korte termijn een positief gevoel omdat 

je denkt "ze zijn ons nog niet vergeten". daarnaast zie 

ik in mijn gemeente (midden-Groningen) allerlei 

ontwikkelingen om leef en woonsituaties te 

verbeteren. 

 het geld 

 Het geld gaat waarschijnlijk op aan wanbestuur, 

zogenaamd algemeen belang waar niemand om 

heeft gevraagd en andere onzin. De gewone burger 

ziet er niets van. 

 Het geld. 

 Het helpt de regio. Maar ik denk dat het werk 

verspild zal worden. 

 Het idee is fijn, maar ik heb weinig hoop op 

verbetering. Al meer dan 8 jaar wordt verandering en 

verbetering toegezegd. Iedere paar jaar wordt er een 

nieuwe instantie opgericht maar al met al merk ik 
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vrijwel geen verschillen ten opzichte van 8 jaar 

geleden. Ik heb nu bijvoorbeeld een schademelding 

waarvan de looptijd is verlengd van 15 tot 30(?) 

maanden. Bijna anderhalf jaar is dus niet voldoende! 

Dan is er wat mij betreft geen vooruitgang geboekt. 

 Het is altijd meer dan niets. Maar ik kan het bedrag 

niet goed inschatten. Later zal blijken of het bedrag 

voldoende was. 

 Het is beter dan niks maar het staat niet in 

verhouding tot de aangerichte schade. 

 Het is een begin. Er moet wel toezicht komen van 

een onafhankelijk persoon. Een versterkings - 

deskundige. 

 Het is een begin... 

 het is een begin... 

 Het is een hoop geld 

 Het is een serieus bedrag. 

 Het is een stap in de goede richting. Wat als het geld 

is uitgegeven en het probleem is niet opgelost? 

Omgekeerde wereld dus. Gewoon staan voor het 

oplossen van het probleem. Kosten 1 mjd of 2 of 5 

mjd Veel te veel financieel gestuurd. 

 Het is een start! 

 Het is een vorm van erkenning 

 Het is fijn dat het aardbevingsgebied onder de 

aandacht is van het kabinet 

 Het is gewoon te weinig en te laat. 

 Het is goed dat het gebied een injectie krijgt voor de 

geleden schade. 

 het is hoognodig 

 Het is iets maar naar mijn mening lang niet genoeg 

 Het is iets. Maar blijft een doekje voor het bloeden. 

Herbouwen/ versterken betekend bouwverkeer! Wat 

denkt u wat er met de openbare ruimte gebeurd? Het 

zijn omgekeerde nieuwbouwwijken. Het kost een 

vermogen om dit weer te herstellen/herinrichten. 

 Het is in elk geval iets 

 Het is maar een druppel op g.plaat,maar toch 

 het is mij nog volledig onduidelijk waar dit geld aan 

besteed gaat worden 

 Het is positief dat er geld beschikbaar komt. 

 Het is positief dat ze geld in Groningen willen 

stoppen 

 Het is tenminste iets, maar nog lang niet genoeg. 

 Het is tenminste wat 

 het is wel een stap in de goede richting. maar 

onbegrijpelijk is waarom je bij de oude versterking 

7000 krijgt en bij de nieuwe plotseling 23000 meer. 

waarvan 13000 vrij besteedbaar. in beide gevallen 

krijg je een veilig huis. in het eerste geval misschien 

extra veilig. maar daardoor loop je wel 23000 euro 

mis. conclusie 23000 is meer om te lokken dan om 

eerlijk een keuze te maken voor oud of nieuw 

(NPR2020) versterken. 

 Het kale feit dat er geld beschikbaar is gesteld, over 

de uiteindelijke besteding heb ik mijn twijfels. 

 Het klinkt allemaal positief maar uit de werking in de 

praktijk moet blijken of alles correct en juist 

afgehandeld wordt 

 Het laat zien dat de aandacht voor dit probleem niet 

0 is. 

 het lijkt een fors budget 

 Het lijkt erkenning. Er is al zoveel geld verloren 

gegaan aan procedures en expertise van buiten. 

 Het lijkt mooi dat er weer eens middelen beschikbaar 

worden gesteld. Het geld zal echter wel weer in de 

zakken van goedbetaalde vergaderaars verdwijnen. 

Voor de versterking verwacht ik hier weinig van. 

 het werd ook tijd 

 het wordt pas positief als het tot uitvoer komt - en 

wel zodanig dat het meeste geld aan daadwerkelijke 

uitvoering wordt besteedt en niet blijft plakken in de 

bureaucratie. 

 Het wordt steeds zichtbaarder, ook voor de rest van 

het land, hoe groot de gevolgen van de gaswinning 

zijn en het is goed dat het kabinet zijn 

verantwoordelijkheid hierin neemt 

 het zal tijd worden. 

 hoe meer geld hoe beter voor de regio 

 Hoop dat mensen met flinke schade daarmee 

geholpen kunnen worden. 

 Hopelijk kan er nu meer en sneller iets worden 

gedaan 

 Hopelijk wordt dit ook besteed aan het versterken 

van huizen, dat zou wel positief zijn. 

 iedere tegemoedkoming vind ik goed 

 Ik denk dat het voor een deel van de Groninger 

bewoners zonder of met weinig schade positief kan 

zijn. 

 Ik geloof er niet meer in. 

 Ik heb het niet gelezen. Maar reagerend op alleen 

het stuk tekst hier boven: super positief!! Mensen 

verdienen compensatie en herstelbetalingen voor 

schade die door derde is aangebracht/veroorzaakt. 

 Ik hoop dat de bestuurders de juiste beslissingen 

nemen en overleggen met Gasberaad en GBB 

 Ik hoop dat de bevolking er echt iets aan gaat 

hebben, maar ben bang dat het verdwijnt in de 

zakken van grote ondernemingen. 

 Ik hoop dat het goed besteedt wordt. Ik heb me er 

niet in verdiept. 

 Ik kan het niet op positiviteit inschatten. Is het 

voldoende? Wat betekend het voor mij? 

 Ik moet hier eerst de verdere uitwerking van zien, 

voordat ik hierover kan oordelen 

 Ik sta niet meer stil bij alles wat wordt beloofd, ik heb 

er zelf geen vertrouwen in dat de schade en de 

emotionele gevolgen daarvan ooit volledig 

gecompenseerd gaan worden. 

 ik vind er niets positiefs aan. het is een mooi verhaal 

voor de buiten wereld, zo van kijk is hoe goed we 

voor de Groningers zijn! 

 ik vind positief dat er een gebaar is gedaan richting 

mensen die al jaren in onzekerheid leven. Ik 

beschouw het als ene stukje genoegdoening. 

 Ik zie weinig positiefs aan dit akkoord. Zolang mijn 

waardevermindering schade nog niet op een nette 

manier zijn afgehandeld. 

 in ieder geval compensatie voor mensen wier huis 

niet meer verstrekt wordt als gevolg van beëindiging 

gaswinning 

 In ieder geval veel geld 

 in iig iets 

 Is echt nodig nu nog xzorgen dat het zo snel mogelijk 

wordt uitgevoerd 

 Is een akkord met veel mitsen en maren, en zoals 

altijd wordt ver wel weer een ontmoedigingsbeleid 

gevoerd 

 Is een begin maar voor de toekomst is er veel meer 

nodig 

 Is een begin van compensatie 

 Is een goed begin. 

 is het wel genoeg? er zijn in elk geval mensen die 

iets krijgen. 

 is iets 

 Is in principe natuurlijk positief, maar te weinig. 
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 ja 

 Ja denk dat hier goede dingen mee gedaan kunnen 

worden. 

 Kan ik niet beoordelen. 

 Keuze om niet te versterken 

 Klasse ,positieve impuls voor het noorden. 

 klinkt als een relatief groot bedrag, maar voor 

hetzelfde geld is het de zoveelste wordt die de 

Groningers wordt voorgehouden 

 Komt eindelijk geld deze kant op om ook werkelijk 

regionaal een groot aantal situaties te compenseren. 

 Korrekt want er is veel ellende bij meerdere 

gezinnen. Ik had maar voor ruim 10 duizend euro 

schade. 

 Laat maar verstandig. geen idee of dit voldoende is 

om de problemen op te lossen 

 Lankman miljarden zijn verdampt Compensatie 

vervallen spoor verbinding is verdwenen (ook 1 

miljard) Vergoeding aardbeving schade tot nu toe is 

opgegaan aan ambtenaren salarissen (meer dan 1 

miljard tot nu toe). 

 Leg geen bedragen van te voren vast. Kijk wat nodig 

is. Zorg snel voor duidelijkheid en uitvoering. Wees 

ruimhartig. 

 leuk douceurtje voor Groningen 

 Ligt er aan wat ermee gedaan wordt. Tot nu toe heb 

ik nog geen positieve effecten gezien. 

 Lijkt me positief 

 Lijkt mij niet verkeerd. 

 Lijkt mij terecht 

 Lijkt op zich positief, maar heb verder geen inzicht of 

dit genoeg is deoverheid heeft tot nu toe niet laten 

zien betrouwbaar te zijn op dit dossier 

 meer geld, erkenning van de problematiek 

 Meer schadevergoedingsgeld is beter 

 Men kan nu plannen verder uitwerken 

 Men komt nu in ieder geval over brug. Ik kan niet 

inschatten of dit bedrag voldoende is en of dit goed 

verdeeld wordt. 

 Men lijkt te beseffen dat beloftes niet helpen 

 Met dit bedrag kan veel gedaan worden en als er te 

weinig is zal er wel een hoger bedrag komen. 

 mijn vertrouwen is 0% 

 Misschien kunnen alle beloften nu eindelijk worden 

uitgevoerd. 

 moet alles nog zien 

 mooi bedrag 

 Mooi bedrag maar daarbij vraag ik me wel meteen af 

wat er netto overblijft en of het daar terecht komt 

waar het leed het hoogst is. 

 Mooi voor de regio, maar meeste vloeit in de zakken 

van adviesbureaus. 

 mooie woorden 

 Natuurlijk 

 Natuurlijk is dat goed. 

 niet gelezen dus niets positiefs 

 Niet zo veel. Het is veel te weinig, wordt besteed aan 

allerlei vertragende rompslomp. 

 niets 

 Niets! Eer is al vaker allerlei afgesproken en beloofd, 

maar de uitvoering daarvan.....nee, eerst echt zien en 

ontvangen, dan geloven. 

 Niets. Beloftes hebben we al genoeg gehad. Steeds 

weer nieuwe commissies, met een nieuwe naam en 

nieuwe ambtenaren. Steeds weer z.g. experts die 

mee de ruif leeg eten, en concreet wordt er weer 

gepraat en beloofd, en komt de ene na de andere 

minister enz. kijken (auto met chauffeur, want het 

mag wat kosten). Maar we hebben steeds het 

nakijken. Lees de verslagen maar van alle ellende!! 

 Niets. Ik heb niets aan dat geld. Ik wil liever een 

objectieve inspectie en indien nodig versterking ipv 

een fooi van 10.000 euro als doekje voor het 

bloeden. 

 Nieuwe huizen en van het gas is uiteraard mooi. 

 niks 

 omvang is niet vast te stellen. Na die 1,5 mjd. mag 

de portemonnee niet gesloten blijven. 1,5 is een 

goed begin. 

 Ons is beloofd dat er nu stappen gemaakt worden. 

Nog dit jaar of uiterlijk begin 2021 worden we 

geïnformeerd over de mate waarin ons huis moet 

worden versterkt. of ons huis valt in blok a, b of c. 

 Overeenstemming over de versterkingsnormen, 

steun voor individuele bewoners, ook degenen 

zonder versterkingsadvies 

 Positief als het maar besteed wordt aan het 

versterken van huizen en gebied en niet aan allerlei 

deskundigen die de pot weer voor de helft leegeten 

 Positief als het ook echt toekomt aan de mensen die 

schade aan hun huis hebben en dat er ruimte zal 

komen daardoor in het goed afwikkelen van de 

versterkingen en er daadwerkelijk acties opvolgen 

waar de gedupeerden iets aan hebben, hoop ik. 

 Positief dat er aandacht voor is en wordt 

geïnvesteerd 

 Positief dat er geld beschikbaar is gesteld. 

 Positief dat er weer geld beschikbaar wordt gemaakt 

 Positief is dat er nu ook mensen enigszins 

gecompenseerd worden, hoewel erg nog veel 

onduidelijk is. 

 Positief is dat er nu ruimhartig geld beschikbaar 

komt voor het versterken van huizen en versterking 

van het gebied. 

 Positief is de 1,5 mlj.extra. Ben niet optimistisch over 

de besteding daarvan. Er gaan teveel commissies 

over, te veel 'deskundigen' worden betrokken, de 

Kafka-achtige procedures, de steeds weer 

veranderende voorwaarden, regels, voorschriften, 

alles bijelkaar ben ik echt pessimistisch over hoeveel 

van de totaal beschikbare 'pot' daadwerkelijk bij de 

mensen welke het nodig hebben terecht komt. Ben 

er zeker van dat bepaalde mensen aan al die 

procedures heel veel geld (gaan) 'verdienen'. 

 Positief maar het geld zal wel niet terecht komen bij 

mensen met schade. 

 Positief zou kunnen zijn dat versterking van 

woningen alsnog wordt uitgevoerd, en daarmee ook 

de woningen van particuliere eigenaren. 

 Praatjes vullen geen gaatjes. Er is veel gepraat maar 

nog weinig gepresteerd. Eert maar zien en dan 

geloven 

 prima 

 Prima akkoord 

 Prima als de deskundige zijn onze schades zodanig 

dat het hersteld moet worden maar niet gevaarlijk is( 

scheuren zijn niet heel groot) of in het spackwerk dat 

kunnen we herstellen Positief omdat er afspraken 

zijn en erkenning 

 Prima dat de regio zelf bepaalt waar het geld naartoe 

gaat. 

 Prima er is genoeg schade / onveilige woningen 

 Prima het heeft alleen te lang geduurd. 

 prima natuurlijk, kunnen de schrijnende gevallen 

worden geholpen 

 Prima niet zeuren en handen uit de mouwen. 
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 Prima, elke euro kan goed besteed worden hier 

 prima, mits goed besteed 

 Redelijk veel geld, maar het probleem is ook enorm 

 Regels aanpassen is een erkenning dat de 

regels/spelregels niet goed waren 

 ruimhartig 

 Schept mogelijkheden voor de regio en is een 

positief signaal naar de regio toe. 

 Stimuleren is positief 

 'T kon minder 

 te laat 

 Twijfel , er is al zoveel toegezegd . 

 Veel te laat, maar het positieve is dat het er eindelijk 

komt???? 

 veel te weinig er komt nog zoveel de bodem is in 

beweging dat stopt zo maar niet 

 Verduurzaming van de woningen. 

 Versterking van het gebied 

 Voor de bühne! 

 Voor de mensen die het betreft is het vast heel fijn. 

 Voor de mensen die het betreft MOET er recht 

gedaan morden door onze boefjes uit Den 

Haag.Zoals ik het akkoord tot mij genomen heb 

wordt er een begin gemaakt maar we moeten nooit 

de rug toekeren naar deze overheid. 

 voor de zielenrust van veel huisbezitters i dit een 

goede zaak 

 Voor een aantal gedupeerden kan dit een oplossing 

zijn en kunnen ze eindelijk verder. 

 Voor mijn gevoel wordt het in ieder geval serieus 

genomen. Het probleem is in sommige gevallen wel 

heel complex! 

 voor ons ligt de focus helemaal op Nedmag en EZK 

Heb geen duidelijke mening over het 

bestuursakkoord 

 Vooral de (economische) versterking van het gebied 

is gewenst. Huizen niet versterken maar slopen en 

aardbevingsbestendig opbouwen (en uiteraard die 

gaskraan dicht). 

 Waar schade is moet het hersteld worden , Het begin 

is er maar met onze overheid kan het alle kanten op 

 Waarom is er niet direct een spaarpot aangelegd om 

de aardbevingsschade uit te kunnen vergoeden, voor 

nu en in de toekomst? Iedere keer moeten we 

dankjewel zeggen voor vergoeding van schade die te 

voorzien was. 

 Wat nodig is doen al kost het 3 miljard 

 we praten nog .... 

 We worden serieus genomen. Dat is het 

allerbelangrijkste. 

 Weer een instantie die mee gaat eten uit de grote 

ruif. 

 Weer een stapje richting een definitieve oplossing. 

 Weer een wortel voorgehouden, maar je weet het 

niet. 

 Wees ook eens tevreden.g 

 weet ik niet. we hebben het erg druk met ons gezin, 

prive-situatie en ons hoofd financieel boven water te 

houden. ik heb me hier nog niet in verdiept. ik hoop 

hierover door de gemeente persoonlijk van op de 

hoogte te worden gebracht, ipv wederom overal zelf 

achteraan te moeten gaan. 

 Weet niet waar het aan wordt uitgegeven maar 

kijkend naar het verleden gaat er heel veel op aan 

dure adviseurs uit het westen met een uurtarief van 

120 tot 180 euro 

 weinig extra duidelijkheid. Wellicht gunstig voor 

mensen die zeer beperkt versterkt moeten worden. 

 Weinig. Ik geloof niet in het dumpen van geld. Dat 

leidt alleen maar tot meer adviezen, adviesburootjes, 

managementlagen, meer receptionisten die geen 

informatie kunnen verstrekken, kleurenfolders die 

ongelezen de prullenbak ingaan. Er moet aangepakt 

worden. Niet meer geluld. Afspraken moeten gewoon 

nagekomen worden. Wat wel positief is dat er toch 

een klein beetje naar burenongelijkheid is gekeken. 

 Woningeigenaren kunnen een hoop gedoe 

voorkomen met de versterking van hun woning. 

Risico op letselschade is beperkt. 

 Wordt er niet blij van alle toezeggingen staan weer op 

de tocht. 

 Wordt weer op geslokt door de bureaucratie. 

 X 

 Ze beloven weer eens iets.... Laten ze nu een tot 

daden overgaan aub 

 Ze smijten met geldt. Mooi dat het mijn kant opkomt. 

Helaas heb ik vernomen dat 80% niet bij de 

bewoners komt maar bij allerlei organisaties die iets 

organiseren wat bevingsschade en -herstel betreft, 

maar soms eerst moeten uitvinden hoe. 

 Zie eerdere toelichting. Slecht. 

 Zou mooi zijn als het geld ten goede komt aan 

degene met schade 

 Zou mooi zijn voor de betrokkenen, maar moet het 

allemaal eerst nog zien. 

 

 

 

6.13 En wat vindt u negatief aan dit bestuursakkoord? 

 
 !,5 miljoen is vast niet genoeg. ze doen net of ze heel 

goed bezig zijn. maar voor een huis versterkt is duurt 

het wel weer een paar jaar. en het geld word niet 

goed besteed. Wie besteeds 30.000 euro aan een 

tuin?? en daar komt nog 30.000 bestrating over 

heen. belachelijk 

 ...en waar gaat het geld heen??? 

 1,5 miljard is weinig, als je ziet wat de enorme 

hoeveelheid schades er zijn en het aantal onveilige 

huizen die nog moeten hersteld of herbouwd 

moeten. 

 Afkoop. Wie het eerst komt het eerst maalt. Bij ons 

gebeurt er waarschijnlijk niks 

 afkoopsom 

 Afwachten 

 Afwachten 

 Afwachten of dit ook daadwerkelijk tot meer 

versterking leidt 

 Afwachten of dit ook gebeurd. 

 afwachten of het bij alle groningers terecht komt 

 Afwachten of het voldoende is 

 afwachten wanneer en voor wie en hoe 

 afwachten wat er in de praktijk van terechtkomt 

 afwachten wat er van terecht komt 

 al het geld dat al in deze problematiek is gestoken 

heeft ons niet of nauwelijks bereikt. Het wordt 

gestoken in het opzetten van nieuwe organisaties 
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maar bereikt de getroffen burgers niet, slechts 

mondsjesmaat 

 Al het geld wordt verdeeld door dezelfde 

bureaucratie die er nu is, verandert er de komende 

tijd niets aan de uitstel- en afstelsystematiek. 

 Alle woningen van woningcorporaties worden 

gesloopt en nieuw gebouwd, daar gaat het geld heen 

als partculier moet je vechten om je gelijk te 

halen/krijgen. Je wordt niet geloofd en je moet moet 

niet zeuren. Dus het geld gaat naar de rijken 

 Alleen geld zonder onderzoek en advies maakt het 

huis niet veiliger Het voelt als een afkoopsom Zijn 

kwetsbare mensen voldoende in staat om er gebruik 

van te maken? 

 Alleen Rijtjeshuizen en acuut onveilige situaties na 

heeeel veeeel gedoe. 

 alles blijft te lang duren 

 Alles duurt veel te lang 

 alles is te laat 

 Als de gelden maar gebruikt gaan worden, waarvoor 

ze bedoeld zijn 

 Als het geld maar niet in de zakken van allerlei 

commissies vloeid. 

 Als het net zo gaat als met het schadeherstel en met 

de versterkingsoperaties dan blijkt dat er slechts 

10% van dit bedrag terecht komt bij diegenen die de 

schade hebben, de rest gaat naar allerlei 

tussencommissies, adviseurs en andere profiteurs. 

 Als ik zie hoeveel geld er uitgegeven is aan het 

bedrijfsleven en bv de KLM dan is het schandalig dat 

Groningen zo op de lange baan is geschoven en het 

geld is bij lange na niet genoeg 

 Als veel geld wederom verdwijnt via administratieve, 

zeg maar praatgroepjes, of gecreerde activiteiten van 

gemeente. 

 Als versterking nodig is moet het gewoon gebeuren 

vanwege de veiligheid van de inwoners. Moet geen 

kwestie worden van meer of minder geld. 

 arbitrair en laat 

 Bang dat ze het hierbij laten 

 bedrag is veel te weinig 

 bedrag lijkt mij matig 

 begint te lijken op een afkoop van de werkelijke 

omvang. 

 Belofte is als de wind, onbetrouwbaar. 

 beloftes , beloftes...... 

 Ben bang dat dit verdwijnt in allerlei faciliterende 

stichtingen en tijdelijke bedrijven. 

 Ben bang dat er weer veel geld aan de strijkstok blijft 

hangen. Er gaat veel geld naar onderzoeksbureaus 

en vervolgens gebeurt er niets. 

 Besluit is prima. Verder ....zie hiervoor. 

 Betwijfel of het bedrag hoog genoeg is. Inde praktijk 

blijkt dat ramingen nooit kloppen. 

 Betwijfel of het wel eerlijk verdeeld wordt. 

 bewoners hebben nog steeds maar keuze uit wat de 

overheid heeft bepaald, niet uit echte keuzes en wat 

voor de bewoner het beste is. Als je aan kunt tonen 

dat dit veel te weinig is, heb je nog steeds grote kans 

dat het nog aan de kant geschoven wordt. 

Versterking en schadeherstel zijn nog steeds 2 

aparte stromingen terwijl het direct invloed heeft op 

elkaar. Versterkingsadvies wordt nog steeds 

gebaseerd op de stand vanaf het zogenaamde 0-

meting. Schades en zwakke punten van hiervoor 

worden nog steeds niet goed meegenomen Nog 

steeds wordt het versterkingsadvies gebaseerd op 

een model dat niet geheel overeenkomt met de 

werkelijkheid (theorie en praktijk komen niet geheel 

overeen, schades die ontstaan zijn noal eena anders 

dat die zouden moeten ontstaan). In de wetenschap 

zou zo'n model dan bijgewerkt worden en pas als 

leidraad genomen worden als de theorie 

overeenkomt met de praktijk, eerder niet. In 

Groningen wordt dit nog steed genegeerd etc. etc. 

 Bewoners zijn niet betrokken 

 Blijft maar bij gewauwel, geen tot weinig 

daadwerkelijk handelen. 

 Budget wordt op amateuristische wijze besteed 

zonder er structureel beter van de worden. Vage en 

onsamenhangende plannen, en geen vertrouwen in 

een goede uitvoering. 1,5 mld is zo verdwenen in 

individuele zakken als onderdeel van los zand 

 Cijfers daar heb je niets aan, daden dat is het motto 

en dat ontbreekt er nog wel eens aan. 

 Dan blijf er weer veel geld in de burocratie zitten in 

plaats van naar de slachtoffers. 

 Dar er een vaststaand bedrag is overeengekomen in 

plaats van af te wachten wat de daadwerkelijk 

schade bedragen zijn. Er hoeft niet teveel betaald 

worden, gewoon datgeen waar men recht op heeft. 

Niet meer maar ook niet minder 

 dat er een limiet wordt aangegeven 

 Dat er gaten en mazen blijven bestaan 

 Dat er geen inspecties meer zullen plaats vinden 

 Dat er gewoon door gegaan wordt met de 

zoutwinning. Het lijkt een beetje op afkopen. 

 dat er niet een duidelijk plan ligt waar het geld aan 

besteed wordt. als we kijken waar het geld heen gaat 

worden wij er niet heel vrolijk van, tevens kun je 

terug kijken waar zijn de gelden van het 

waddenfonds aan besteed? niemand die daar een 

duidelijk antwoord op kan geven en al helemaal geen 

baten analyse, ben bang dat het nu weer de zelfde 

kant op gaat 

 Dat er nog steeds niet goed ingeschat wordt wat er in 

Groningen onder de bevolking speelt 

 Dat er nog steeds veel teveel van dat geld niet naar 

de mensen gaat die schade hebben. Het blijft 

waarschijnlijk weer hangen bij allemaal 

beleidsvoornemens die niet uitgevoerd worden. 

 Dat er nog veel onduidelijk is voor wie wat geldt. En 

wanneer er gebruik van gemaakt kan worden. Zo 

blijven ze maar uitstellen en vooruit schuiven 

 Dat er weer een enorme organisatie omheen bedacht 

wordt wat helemaal niet nodig is. 

 Dat er weer zonder bewoners en gedupeerde iets 

bekokstoofd is. En structureel niks veranderd. 

 Dat geen overeenstemming was met burgergroepen 

 Dat geld weer aan strijkstok blijft hangen en niet 

alles duidelijk is. 

 Dat Groningen niet zelf mag beslissen over de 

besteding. 

 Dat het akkoord niet is goedgekeurd door het GBB. 

 Dat het al veel eerder gekund 

 Dat het allemaal veel te lang duurt 

 Dat het allemaal veel te lang duurt (ongeveer een 

jaar wachten op een evt advies en dan nog door de 

molen 

 Dat het bedrag een FOOI is in verhouding tot wat hier 

in al die jaren verdiend is waar wij NOOIT iets van 

hebben gezien. Het was altijd och het noorden !!!!! 

 dat het de regeling door de WAG aangespannen 

tegen de NAM wordt ontregeld. Tevens wordt door de 

OM de uitspraak vertraagd. Wellicht onder druk van 

de NAM 
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 dat het een akkoord is gesloten door overheden die 

naar grote aanpakken kijken op wijkniveau ed. de 

individuele particuliere eigenaar wordt er niet beter 

door geholpen. veel van het geld zal aan 

proceskosten opgaan...... 

 DAT HET GELD NAAR DE VERKEERDE DINGEN GAAT 

NAMELIJK NAAR GEMEENTEN EN 

WONINGSTICHTINGEN EN PROJECTEN EN 

NIET/ONVOLDOENDE NAAR DE HUISEIGENAREN 

 Dat het initiatief leuk is maar ik ben bang dat er veel 

aan de strijkstok blijft hangen. Veel burocratie dat 

kost veel geld, ik ben cynisch over wat hiervan over 

blijft voor ons huisbezitters. 

 Dat het is gesloten zonder overleg met het groninger 

gasberaad 

 Dat het lang niet genoeg is om iedereen in het 

gebied een veilig huis te geven 

 Dat het meeste geld naar allerlei instanties verdwijnt, 

en dat degene waar het omgaat eindeloos wacht op 

iets wat toch niet komt 

 Dat het niet duidelijk is of het ook naar de 

gedupeerden gaat. Nu zie je vaak dat er organisaties 

uit de grond worden gestamd waar een groot deel 

van het geld naar to gaat. Het ene wordt opgeheven 

en een ander komt ervoor in de plaats. 

 Dat het niets brengt voor de schade en overlast van 

de individuele inwoners 

 Dat het NU pas komt 

 Dat het probleem nu op het bordje van het lokale 

bestuur wordt gelegd. Zij mogen het probleem 

oplossen. Lukt dat niet of onvoldoende snel, dan 

krijgen zij de zwarte piet. 

 Dat het te weinig is en dat er niks gebeurd. 

 Dat het vooral een feestje is voor bestuurders/ 

ambtenaren, maar dat de bewoner(wensen) daarin 

minder wordt gehoord en bij de besluitvorming wordt 

betrokken 

 dat het weer heel lang gaat duren en dat niet alles 

naar de bewoners gaat 

 Dat het weer op de verkeerde wijze wordt besteed, 

zoals weer een onderzoek. de vele 

bestuursorganisaties. 

 Dat het wel heel lang heeft geduurd. 

 Dat ik denk dat t blijft hangen in procedures en 

uitvoerders 

 Dat ik vast en zeker wederom niets krijg. Ik heb een 

rekening van 6000,- euro voor versterking en 

reparatie zelf betaald, en krijg dat noch van de NAM 

noch van IMG vergoed. 

 Dat instellingen en gemeente met de grootste mond 

bv gemeente Groningen met het meeste geld 

weggaan en niks voor de gedupeerden. 

 Dat is veel te weinig om alle 'slachtoffers' te 

compenseren! 

 Dat niet de instanties die opkomen voor de burgers 

meegenomen zijn in het opstellen van het akkoord. 

 Dat onduidelijk is wat er precies met dat geld gedaan 

gaat worden. 

 Dat ze geen flauw idee hebben wat het daadwerkelijk 

met mensen doet 

 dat zit al in bovenstaande omschreven. 

 De € 30.000 klinkt heel mooi, maar het voelt als een 

afkoopsom. Je krijgt een lightversie van de 

versterking en daar moet je het verder mee doen. 

Het komt over als een "en nu niet meer zeuren" 

premie. 

 De achterliggende gedachte en visie en waar dit toe 

gaat leiden(welke aap komt er straks uit de mouw) 

benauwd mij. 

 De burger is niet meegenomen in dit akkoord. Dit is 

enkel en alleen een handje-klap akkoord tussen de 

verschillende politieke machten. 

 De burgers zijn weer niet gevraagd, de heren regelen 

het wel, waardoor er weer een hoop geld aan de 

strijkstok blijft hangen. 

 De complexe schadegevallen worden hiermee niet 

allemaal opgelost. 

 De gemeenten in het gebied krijgen er teveel 

zeggenschap over. Het budget zullen ze ook aan 

andere zaken gaan besteden. 

 De mensen worden vergeten. Alles wordt geregeld 

door lokale overheid 

 De miljoenen zie ik veelal opgaan in de zakken van 

de verkeerde mensen. (praat en overleg groepjes) en 

Prestige projectjes. 

 De onduidelijke toekomst blijft bestaan/ De politiek 

spreekt van meer veiligheid door de beperking van 

winning, deskundigen bestrijden dat. De overheid 

lijkt op kousenvoeten weg te sluipen en weg te lopen 

voor haar zorgfunctie voor burgers. 

 De onduidelijkheid hoe het besteed zal worden en 

hoeveel ervan werkelijk naar de versteviging gaat en 

niet blijft hangen in overhead. 

 De onduidelijkheid over de aanpak. Mijn woning 

wordt binnenkort in het kader van deze regeling 

bekeken door een expert. 

 De overhead en elke keer opstarten van nieuwe 

organisaties kost zoveel geld dat er niet veel bij de 

burgers komt 

 De overheid blijft komen met doekjes voor het 

bloeden achteraf. 

 De politiek gaat er weer mee aan de haal en zeker in 

rood Groningen weet je waar het geld blijft er blijft 

niets van over ze branden het op 

 De situatie voor de gemeenten en bewoners wordt 

nog te veel onderschat 

 de traagheid in besluitvorming en ruimhartigheid en 

uitvoering 

 de uitvoering kan langer duren dan voorgespiegeld 

 De uitvoering laat op zich wachten en tot zover er 

kan nog van alles gebeuren. 

 De vraag hoeveel daadwerkelijk bij de mensen komt 

ipv op gaat aan adviesbureaus of andere partijen 

 De vraag of het wel eerlijk verdeeld wordt. 

Burgemeester Beukema van Delfzijl zei dat de keuze 

voor versterking of €30.000,- compensatie voor 

verduurzaming geldt voor woningen die al een advies 

hebben of dit jaar een advies krijgen. Ik heb het 

gevoel dat ze nu wachten met advies tot 2021. Zo 

kunnen ze €13.000,- per woning in mijn wijk in hun 

eigen zak steken. Ik zal daar echter niet mee 

akkoord gaan, omdat ik al zo lang in onzekerheid 

wacht. 

 De woningbouwverenigingen zullen wel weer voorop 

staan en dan de gemeente met hun bouwplannen 

(zoals het Forum in Groningen). Ik moet nog zien wat 

er voor particulieren overblijft (maar dat zal wel 

onderzocht worden door weer een bureau). Tot nu 

toe is iedere aangekondigde financiering door 

dezelfde overheid getraineerd. 

 Denk dat er veel geld zal verdwijnen in de zakken 

van praatjesmakers en aannemers. 

 Die ambtenaren!! 

 Dit bedrag dekt lang niet alle schades 
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 Dit is alleen maar een zoethoudertje vanuit Den 

Haag. De uitvoering zal wel weer dusdanig vertraagd 

worden dat er niets van terecht komt. 

 Dit is niet met geld te betalen. De 

bodemproblematiek kan nog tientallen jaren voort 

duren. 

 Doekje voor het bloeden 

 DOEKJE VOOR HET BLOEDEN 

 Doekje voor het bloeden zal blijken niet toereikend te 

zijn verantwoordelijkheid wordt vanuit Den Haag 

afgeschoven op regio. 

 Doekje voor het bloeden, is nog veel onduidelijk. Vd 

versterking komt niets, deze maatregel is een 

goedkope manier om de mensen met veel schade 

achter te laten. 

 Druppel op gloeiende plaat, zoethoudertje en geld 

gaat grotendeels op aan bestuurlijk geneuzel. 

 Duurt allemaal te lang 

 Duurt allemaal veel te lang en eerder toezeggingen 

worden weer ingetrokken. 

 Duurt te lang en veel te onzeker 

 duurt veel te lang 

 Een akkoord is nog geen uitvoer.... 

 een doekje voor het bloeden 

 Een doekje voor het bloeden. Er zijn miljarden 

verdient aan Groningen en nu doen ze net alsof ze 

sinterklaas zijn. 

 Een groep krijgt alleen wat geld en dus geen grondig 

bekeken woning, dan weten we nog niet waar we aan 

toe zijn. En daarnaast is geld obv bevingen/afstand 

erg krom!! 

 Een handig afkoopakkoord vanuit het Rijk om haar 

verplichtingen zo economisch mogelijk te vervullen 

 Een nog te laag budget. 

 eerst maar is zien wat ervan terecht komt. 

 Eerst maar weer zien 

 eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven 

 Eerst zien dan geloven, er is al zo veel beloofd en 

niet uitgekomen. 

 eerst zien dan geloven, het geld zal wel weer opgaan 

aan allerlei bestuur clubjes 

 Eerst zien dan geloven. 

 Eerst zien dan geloven. Er komen vast weer 

onderzoeken en nieuwe op te tuigen instellingen. 

Geld rondpompen en de getroffen burger is weer de 

klos. 

 Eerst zien dan geloven. Gelden blijven hangen aan 

de strijkstok,door procedures en de woningbouw-

cooperaties. Particulieren kunnen hier niet tegen op 

en hebben het nakijken. 

 Eerst zien dan geloven. Tot op heden heeft Overheid 

nog te weinig serieus aktie ondernomen. 

 Eerst zien en dan geloven zal wel een dure 

administratieve organisatie mee opgetuigd worden 

 Eerst zien en dan geloven, dat is helaas de houding 

geworden hier. 

 Eerst zien en dan geloven, wat houdt het 

bestuursakkoord in? 

 Eerst zien en dan geloven. 

 Eerst zien en dan geloven. 

 Eerst zien en dan geloven. Ook eerdere versterkings 

afspraken geven nog problemen. 

 Eerst zien, dan geloven 

 Eerst zien, dan geloven 

 eerst zien, dan geloven 

 eerst zien, dan geloven 

 Eerst zien. 

 En wat gebeurt er als dit bedrag op is en er 

aardbevingschade blijft ontstaan 

 En zoals met alles is de uitleg weer zeer onduidelijk. 

 Er gaan teveel instanties over . Teveel overleg . 

 Er gaat teveel geld naar adviesbureaus, managers 

enz enz. Het geld komt niet op de juiste plek!! 

 Er heb het vermoeden dat dit gewoon een 

afkoopbedrag is, zodat Den Haag klaar is met het 

noorden en weer verder kan. 

 Er is doelbewust gestuurd om dicht draaien van de 

gaskraan zodat de conclusie getrokken kan worden 

dat er uiteindelijk steeds minder woningen versterkt 

hoeven te worden. Hoe langer men wacht hoe 

minder er versterkt gaat worden . Maar de bewoners 

worden, ook met dit akkoord, in de steek gelaten. Ze 

zitten al jaren lang in de tang van dit drama. Ik zie 

daar ook met dit akkoord voorlopig geen eind aan 

komen 

 Er is een risico dat de uitwerking deels verzandt in 

ambtelijk juridisch en lokaal bestuurlijk geneuzel. 

 Er is in de loop der jaren tientallen miljarden euro`s 

weggevloeid, zo niet honderden miljarden. Weinig is 

teruggevloeid. Compensatie en herstel zou moeten 

gebeuren zonder enige vorm van budget. 

 er is natuurlijk een grote kans dat een deel van het 

geld aan de strijkstok van gemeentes en besturen 

blijft hangen en dat bouworganisaties er misbruik 

van gaan maken 

 Er is nooit gezegd dat geld een issue zou zijn. Last ze 

eerst eens de beloftes nakomen en in actie komen. 

En transparant worden. 

 Er is nu weer geld beschikbaar, maar dat heeft dhr. 

(K) Wiebes een paar jaar terug ook al gezegd: "Het 

geld is geen probleem" Mijns inziens wordt een en 

ander getraineerd, zodat er minder versterkt hoeft te 

worden. Zo langzamerhannd is er meer geld besteed 

aan ingenieursbureau's dan aan versterken / 

schadeherstel 

 Er is op zich niet negatief maar jullie weten toch zelf 

ook wel dat is dat als je een bedrag noemt dat dat 

toch niets zegt over de inhoud, geef gewoon een 

uitgewerkte begroting gebaseerd op realistische 

uitgangspunten.... 

 Er is serieus iets mis, het bedrag wat naar Groningen 

gaat is niet meer dan een pleister op de wond, een 

fooi. 100% nemen 5% teruggeven, is nog altijd een 

zeer "positieve" balans voor Den Haag. 

 er is tot op heden weinig gedaan aan de bestaande 

gevallen. En waarom krijgen gemeenten geld (voor 

leuke dingen) en moeten huiseigenaren jaren 

wachten 

 Er is vaker veel toegezegd, eerst zien dat er werkelijk 

wat gebeurt, veel geld blijft in overhead steken, grote 

verschillen in toekennen van herstel, versterking enz. 

Soms oneerlijke beslissingen en alles, alles duurt te 

lang. bovendien zijn we er nog niet van af. 

 Er is volstrekt gebrek aan visie en samenwerking 

tussen besturen. Iedereen buitelt over een grote pot 

geld, om de tekorten in de gemeentelijke financien 

aan te vullen. Ondertussen krijgt Noord Nederland bij 

verdeling van landelijke en Europese fondsen nul op 

rekest, omdat er een grote pot geld ligt. Ik ben 

overigens professioneel betrokken als ambtenaar, 

waarneming uit eerste hand, en deze waarneming 

wordt door de collega's gedeeld. 

 Er is, vooralsnog, geen overzicht waaraan dit zal 

worden besteed en aan wie 

 Er kan meer gebeuren. 
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 Er komt al vele jaren weinig bij de bewoners terrecht 

en veel bij allerlei instanties 

 er moet nog wel even boter bij de vis 

 Er nog veel werk te verrichten. De mensen worden 

wel op de proef gesteld. Houden ze het vol of gaan ze 

er toch onderdoor. 

 Er verdwijnt te veel geld in projecten waar als nog 

meer geld bij moet!! 

 Er worden te veel regels veranderd tijdens de 

wedstrijd !!! Gemeentes krijgen eerder geld dan 

particulieren ! 

 Er wordt alleen maar gepraat en geld verkwist aan 

allerlei verkwistende procedure bedenksels, zonder 

dat de mensen die de ellende hebben geholpen 

worden. 

 Er wordt geen blanco cheque gegeven en dat is wel 

nodig. Verder wordt versterkingsoperatie hiermee 

verder vertraagd en stopt uiteindelijk. 

 Er wordt geselecteerd 

 Er wordt gewoon weg niet voldoende gedaan, dit 

duurt al veel te lang. Dit gaat nog jaren duren. 

 Er wordt nog steeds veel geld verspild aan de 

versterking. Laat mensen de mogelijkheid zelf die 

zak geld te incasseren, dan gaat er niets verloren en 

sommige mensen zijn daar meer bij gebaat. 

 Er wordt op het moment al veel verkwist van het 

budget. dubbele uitkeringen aan voormalige 

eigenaren en huidige eigenaren van gebouwen in de 

orde van 25.000 euro zijn al onterecht uitgekeerd en 

worden niet teruggevorderd.( minister Wiebes ) 

 Er wordt structureel niets opgelost. Mensen die al 

pang bezig zijn, worden nog niet geholpen. 

 Er wordt te veel vergaderd door partijen welke niet 

eens weten wat er speelt en zie veel versterkingen 

hier in de buurt heel erg slordig uitgevoerd worden 

waarbij de ene niet weet wat de ander doet. 

 Er wordt zal wel weer veel geld tussenuit getrokken 

worden door de bureaucratie 

 Er zou op zij n minst een goede uitkoopregeling 

moeten komen voor mensen die weg willen. 

 Gaat weer het meeste van verloren in bureaucratie 

en grote aannemers 

 gaat weer over de hoofden van de gedupeerden 

heen 

 gaswinning af taan 

 gebrek aan informatie 

 geen enkel vertrouwen in, afspraken worden toch 

niet na gekomen 

 Geen idee 

 Geen idee of dit wel genoeg zal zijn. 

 Geen idee of het genoeg is, heb ik geen inzicht in. 

 geld bedrag noemen is niet de manier. In het begin is 

van al het 'beschikbare' geld het merendeel naar 

adviseurs en bouwtechnische bureaus gegaan en 

niet naar de bewoners. Het zegt mij dus niets dat er 

geld beschikbaar wordt gesteld. Actie moet er komen 

 geld gaat veel te veel naar instanties en onvoldoende 

/ niet naar de gedupeerden! 

 geld moet naar de burgers en nietnaar de advies 

buro's etc 

 Geld wordt veel teveel besteed aan inspecties en 

rapporten enz Mensen die weinig schade hebben 

worden lekker verwend en worden eigenlijk tegen 

ons opgezet(mensen/huizen met veel schade) 

 Geld zal worden uitgegeven aan ‘leuke’ dingen, 

bedacht door de bestuurders. 

 Geloof er niets van dat dit geld echt beschikbaar 

komt, en als het er al komt dat het echt bij de 

mensen terecht komt waar het nodig is. 

 Geloof het niet meer. 

 gesloten zonder een grote groep betrokkenen 

 Gezien de giga overhead en het alsmaar opzetten en 

inrichten van organisaties, denk ik dat veel geld 

verdampt. Lang niet alle huizen gaan versterkt 

worden. Helaas. 

 gezien de hoeveelheid instanties die de afgelopen 

jaren de revue hebben gepasseerd, cvw, nam, ncg, 

tcmg, img etc en waarvan de kosten veelal zijn 

teruggevloeid naar het Rijk in plaats van naar 

gaswinningsgedupeerden!! er wordt in de regeling 

een relatie gelegd met een versterkingsadvies, ik heb 

er recht op maar krijg het niet. daarmee zou ik ruim 

over de €10.000,- 'mis'lopen. is dat fair? ik vind van 

niet! 

 Gezien ik (samen met 23 buren) zeer slechte 

ervaring hebben met de versterkingsactie van 24 

huizen (is sloop nieuwbouw geworden), geloof ik niet 

meer in een wederopbouw van Groningen. 

 Goed 

 grote kans op versnippering gelden 

 Had misschien iets meer kunnen zijn 

 Hadden ze veel eerder moeten doen. Er wordt een 

vies spel gespeeld 

 Haken en ogen. Het lijkt een definitief afkoop plan, 

bewoners worden verleid om in te gaan op 

herbeoordeling. Nieuwe normen zijn inschattingen 

die oncontroleerbaar zijn. Bewoners met een stevig 

huis kunnen snel voor 30K kiezen. Anderen komen 

ongetwijfeld opnieuw in de wachtstand als ze 

vasthouden aan hun eerdere VA. 

 Heb er weinig vertrouwen in, de meeste oplossingen 

zijn op snelle betalingen gebaseerd, zodat de 

ontvanger niet meer klaagt, echte aandacht lijkt er 

niet te zijn. 

 Heeft veel te lang geduurd 

 Heeft veel te lang om zich laten wachten en is bij 

lange na niet voldoende. De gelden komen niet 

terecht bij de mensen die het nodig hebben. Veel 

geld verdwijnt in de overhead. 

 Heel veel...we geloven er gewoon niet meer in en dat 

is nog steeds niet duidelijk in Den Haag 

 Helaas zijn de belangenorganisaties niet betrokken 

geweest bij dit bestuursakkoord en is er weer over 

onze hoofden heen beslist wat goed voor ons is en 

wat het budget daarvoor is 

 Het akkoord is gesloten tussen politici die ver van 

ons af staan en heel andere belangen hebben dan 

de bewoners. 

 Het akkoord is te weinig, alle huizen dienen versterkt 

te worden. De huizen zijn niet gebouwd op een 

aardbeving, dat hoefde ook niet. Ons huis is van 

2006, met de toen geldende nieuw bouwbesluit. Er is 

geen budget vooraf te stellen. Kosten zijn kosten en 

die moeten allen vergoed worden. Daarentegen de 

woningbouwverenigingen krijgen alles voor elkaar. 

Hele wijken in huur worden vervangen of verstevigd, 

als individu staan je alleen en sta je met de rug tegen 

de muur. 

 Het bedrag is nog te laag. Dekt niet de totale schade. 

 Het bedrag is te laag 

 Het bedrag lijkt gelimiteerd. Dat kan niet de 

bedoeling zijn, kosten van versterking moeten 

gewoon betaald worden. Ik vrees dat kosten van 
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versterking van het gebied vooral weer 

vergaderkosten en lokale hobbies betreffen. 

 Het bedrag lijkt veel Maar is het genoeg om iedereen 

te helpen? Alles staat in verhouding tot, ik heb geen 

inzicht in jou die verhouding ligt Los daarvan, slechts 

weinig beloftes worden waargemaakt Men trekt 

liever de keutel in door weer allemaal voorwaarden 

bij te stellen en/of toe te voegen 

 Het bedrag moet in proportie worden gezien met de 

winningsbaten. 

 Het blijft dus afwachten wie ermee vandoor gaan. 

 Het blijft een stel prutsers en niemand neemt de 

eindverantwoordelijkheid. Too many cooks in the 

kitchen spoils the broth! 

 Het duurt allemaal veel te lang met versterken en 

geld uitkeren. 

 Het duurt politiek gezien allemaal veel te lang. 

 Het duurt vast nog vele jaren voordat er eens 

resultaten geboekt worden. 

 Het gaat lang duren en gaat heel veel geld op aan 

procedures en adviesen ipv het daarwerkelijk aan de 

woningen te besteden 

 Het gaat over teveel schijven, komt niet bij 

gedupeerden terecht 

 Het gebied hoeft niet versterkt te worden. We 

moeten gewoon bevingsvrij kunnen wonen. Niet 

meer en niet minder. 

 Het geld gaat waarschijnlijk grotendeels op aan dure 

adviesbureaus en aan plannen die er toch al lagen 

bij gemeentes en provincie 

 het geld is weer bij een (onbetrouwbare) 

overheidsinstelling terecht gekomen, dus dat wordt 

niks. Welke boerderij wordt het eerst aangepakt - die 

van Paas? 

 Het geld is welkom bij gemeenten en provincie om 

tekorten op de begrotingen te dekken of het wordt 

gebruikt om achterstallig werk alsnog uit te voeren. 

Bij aardgasgedupeerden komt geen cent terecht. 

 Het geld komt niet bij de burger naar de burger maar 

gaat naar scholen, gemeenten etc 

 het geld komt niet bij de mensen terecht maar bij 

zakkenvullers. scholen en buurthuizen als kastelen, 

de woningbouw krijgt ook geld maar een gewone 

burger moet vechten voor een fooi 

 Het geld wordt niet doelmatig besteed 

 Het geld zal wel weer terechtkomen bij mensen met 

goede connecties. De mensen die echt schade 

hebben moeten maar weer afwachten. 

 Het geloof is weg, wordt al jaren van alles en nog wat 

beloofd!, 

 Het grootste deel van het geld gaat niet naar de 

mensen die aardebeving-schade hebben opgelopen. 

Ook hier weer geen controle. 

 Het heeft veel te lang geduurd en zal vast nog wel 

langer duren. 

 Het helpt maar km de regio vlot te trekken is het nog 

onvoldoende. Er moet meer aan het matige 

onderwijs en de sociale achterstand gedaan worden. 

 Het is allemaal wat vaag. 

 Het is een afkopen en niet een echte aanpak!! 

Waardeloze politici!! 

 Het is een bestuursakkoord, welke ongetwijfeld veel 

geld oplevert voor bouw ondernemingen uit de 

Randstad. 

 Het is een doekje voor het bloeden. Het meeste geld 

gaat naar provincie en gemeenten. De politiek denkt 

er mooie sier mee te maken. 

 Het is een druppel op de gloeiende gasplaat 

 Het is een druppel op een gloeiplaat. 

 het is een fooi 

 Het is een papieren waarheid en papier is gewillig. 

 Het is een soort van afkoop, er is nu een nieuwe 

veiligheids/versterkingsnorm en dus zullen een groot 

aantal woningen niet of nauwelijks nog versterkt 

worden terwijl de bevingen nog wel een tijd zullen 

aanhouden. Echter een groot aantal huizen zijn 

dusdanig beschadigd dat er eigenlijk 

sloop/nieuwbouw zou moeten plaatsvinden. Een 

aantal zal kiezen voor minder versterken en een 

bedrag uit de overeenkomst. De toekomst zal moet 

uitwijzen of dit verstandig is geweest. Mensen doen 

dit om van het gezeur en van de onzekerheid af te 

zijn. 

 het is en blijft een dekentje voor het bloeden. het is 

weer een groot nieuw plan zonder dat er duidelijk is 

wat het precies inhoud en hoe het gaat werken. 

beetje net als bij de waardeverminderingsregeling. 

en het blijft wachten op de addertjes onder het gras, 

zoals dingen dat mensen die zijn bedonderd door de 

NAM nu nergens meer recht op hebben. 

 Het is geen open bedrag. Is het voldoende? 

 Het is gezegd maar hoe wordt het uitgevoerd. Er 

houden zich te veel tussenlagrn mee bezig. 

 Het is het op een slimme manier afkopen van de 

eerder gemaakte afspraken. Er komt namelijk een 

herbeoordeling op basis van de norm dat de 

aardbevingen gaan afnemen doordat de gaskraan 

versneld dicht gaat. woningen die eerder gesloopt 

zouden worden worden met de nieuwe norm 

versterkt en de woningen die eerder versterkt zouden 

worden zullen waarschijnlijk licht tot niet meer 

versterkt worden. Men had de bewonersorganisaties 

erin moeten betrekken. Zij zijn de stem van het volk. 

 Het is mooi dat er geld beschikbaar wordt gesteld. 

Maar het is alleen symptoombestrijding. Er moet 

goed worden nagedacht of VOORKOMEN kan worden 

dat de aarde beweegt. 

 het is niet duidelijk of dir bedrag volledig nieuw is of 

dat vorige toezeggingen hierin verwerkt zijn. En het 

voelt als een finale kwijting: dit is het bij meer schade 

komt er geen geld meer bij 

 Het is niet overlegd met de organisaties, dus het geld 

zal wel weer verkeerd terecht komen zoals de rest. 

 Het is nog maar de vraag of de toegezegde middelen 

voldoende zijn om de noodzakelijke maatregelen op 

voldoende kwalitatief niveau te kunnen realiseren. 

 Het is publiek geld en ik ben bang dat er weer met 

geld gesmeten gaat worden. Mijn ervaringen tot nog 

toe stemmen mij niet erg optimistisch 

 Het is te weinig en te laat 

 Het is toch heel gewoon dat als je problemen 

veroorzaakt je deze oplost. Dus waarom moet je dit 

positief noemen. De overheid lost het niet goed op, 

terwijl ze zelf voor de problemen heeft gezorgd. 

Daarom vindt ik het negatief. 

 Het is veel te weinig om de monumenten, kerken en 

alle mensen uit de problemen te helpen. 

 het is veel te weinig. Een duidelijk voorbeeld van hoe 

ze er zo goedkoop mogelijk van af willen komen. 

 Het is veel te weinig.we zijn het win gewest voor 

Nederland. 

 Het is waarschijnlijk veel te weinig 

 Het is weer top down. Gemeentes zijn niet in staat 

hierin een goed rol te vervullen. Hebben de kennis 

niet en zijn bezig met een herindeling. NCG laat 

inmiddels ook zien het werk niet aan te kunnen. We 
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zouden er blij mee moeten zijn maar het vertrouwen 

in overheden en uitvoeringsinstanties is volledig!! 

verdwenen. 

 Het is zwijggeld. Het is ook compleet onduidelijk wie 

hoeveel geld krijgt. Er zit ALTIJD een addertje onder 

het gras. 

 Het komt bij overheden en instanties terecht i.p.v. de 

mensen zelf. 

 Het komt te vaak voor (eigen ervaring) dat gezegd 

wordt dat schades niet inherent zijn aan de 

aardbevingen, terwijl voor die tijd geen scheuren 

waren ontstaan, maar wel na de aardbevingen. Eerst 

zien dan geloven. 

 het komt toch niet bij de "gewone man" terecht 

 Het kost te veel inspanning en ergenis om iets voor 

elkaar te krijgen, of je woond niet in het juiste gebied, 

of je huis was al niet best waardoor hij niet tegen 

aardbevingen bestand is enz. enz 

 Het lastige is dat heel veel geld steeds verloren gaat 

aan advies en ambtelijke organisatie,s. Ook de 

Groninger Bodembeweging vind het een matig 

akkoord. 

 Het lijkt er bij mij sterk op dat dit geld gebruikt gaat 

worden om schade af te kopen en niet tot inspectie 

over te hoeven gaan van de panden die nog niet 

geïnspecteerd zijn 

 Het lijkt erop dat de regering van de 

versterkingsproblematiek af wil tegen zo laag 

mogelijke kosten. 

 Het lijkt heel veel geld maar als de mensen werkelijk 

schadeloos gesteld moeten worden komt men 

waarschijnlijk nog 3 miljard te kort 

 Het lost het probleem niet op. wanneer vanaf het 

begin zonder al die dure kantoren en specialisten de 

huize waren hersteld dan was de NAM en de regering 

goedkoper uit geweest en had recht gedaan aan de 

schade die voortvloeit ui de gaswinning. nu krijgen 

we steeds minder geld dan nodig om de schade te 

herstellen. 

 Het meeste geld zal wel weer naar de uitvoering 

gaan(lees zakkenvullers) 

 Het moet niet een afkoopsom worden. Mocht er in de 

toekomst schade ontstaan door bevingen dan moet 

dat gewoon weer vergoedt worden 

 Het moet nog blijken welke mate deze investeringen 

ook daadwerkelijk de huizen weer in waarde doen 

stijgen. 

 Het noorden wordt weer afgeserveerd met een FOOI 

 het ontbreken van visie en uitvoering. 

 Het steeds verder onmogelijk maken van een gang 

naar de rechter. en steeds meer de mensen zelf op 

laten draaien voor de veroorzaakte schade's 

 Het totale bedrag moet ten goede komen aan de 

mensen die getroffen zijn. Waarvan velen nog met 

grote schade zitten en niet goed geholpen zijn tot nu 

toe. Alles moet ruimschoots vergoed worden zoals 

door toenmalig minister Kamp van de vvd is beloofd. 

M. I. staat de gebiedsontwikkeling los van de 

vergoeding voor schade die is aangericht door de 

nam. 

 Het versterken is net als schadeherstel een gevolg 

van aangerichte schade en onveiligheid. Het is 

absurd dat de schadeveroorzaker daar een 

maximumbedrag aan koppelt: "Wij maken uw huis 

kapot, maar als ons potje leeg is, vinden we dat we 

wel genoeg hebben vergoed ?!" 

 het versterkingsadvies is onduidelijk Is de 

waardeverminderingsregel een afkoop om het 

versterkingsadvies op een laag pitje te zetten mede 

omdat de aardgaswinning afgebouwd wordt? 

 Het versterkingsadvies voor onze woning is opgesteld 

door Bouwimpuls (versnelde procedure) en de 

werkzaamheden zullen vermoedelijk zoals het er nu 

naar uitziet in het voorjaar 2021 plaatsvinden. 

Onderdeel van de werkzaamheden is o.a. het 

aanbrengen van een nieuw dak! Dit kunnen wij laten 

uitvoeren, óf een herbeoordeling aanvragen op grond 

van nieuwe inzichten. Ongeacht de uitkomst kom je 

dan in aanmerking voor €30000. Ons vermoeden 

bestaat dat, er bij herbeoordeling een heel ander 

plan uit de bus komt. Misschien wel helemaal geen 

versterking!! Aangezien het hier om een twee-onder-

een-kapwoning gaat en de buren misschien voor het 

geld kiezen, zou het zomaar kunnen zijn dat het 

uitvoeringsontwerp (door Bouwimpuls opgesteld) 

geen doorgang kan vinden. Immers de neuzen 

moeten naar één kant wijzen. 

 Het vertrouwen in de overheid is weg 

 Het vertrouwen is er niet meet 

 Het wordt tijd dat hier eens door gepakt wordt en 

problemen opgelost worden in plaats van 

geldbedragen in de media te slingeren. 

 het zijn papieren beslissingen. De tijd zal het leren of 

dit bedrag toereikend is. 

 hierboven al een belangrijk punt genoemd. 2e: huis 

met veel opgelapte schade wordt nog steeds niet 

extra gecompenseerd. terwijl er wel blijvend 

scheuren zijn, die de stevigheid en dus de prijs van 

de woning beinvloeden. 

 Hoe gaat dit uitgevoerd worden.? Praktijk tot nu toe 

een drama. 

 Hoelang blijft dit akkoord bestaan? Er is al zoveel 

gezegd en beloofd! 

 Hoeveel bestuursstukken zijn er al geweest waar tot 

nu toe weinig tot niets mee gebeurd is . ( 

versterkingen HAHAHA) uitsel is afstel . Veel 

geschreeuw weinig wol . 

 Hoeveel van dat geldt wordt daadwerkelijk in iets 

concreets omgezet? 

 Hoogte bedrag moet passend zijin aan hoogte 

versterking 

 hoop voor in de toekomst dat er nog geld 

bijkomt,want het lijkt mij niet genoeg als ik lees en 

hoor hoeveel schade er in de provincie is en nog 

komt denk ik. 

 hopelijk gaat het geld niet teveel op aan 

onderzoekskosten/plannen 

maken/herbeoordelen/nieuwe inzichten etc geld 

moet gaan naar gedupeerden. 

 Ik betwijfel of het genoeg is ) 

 Ik denk dat het de inwoners met grote schades tekort 

doet en op een vrij eenvoudige manier probeert af te 

kopen. 

 Ik denk niet dat het geld terecht komt waar het 

terecht moet komen. 

 Ik denk niet dat het nog genoeg geld is om alles er 

mee te kunnen herstellem en verstevigen 

 ik denk niet dat het voor mij positief is, budget staat 

al vast ook al is het te weinig 

 Ik geloof er allemaal niks van!! 

 Ik geloof niet at wij dat geld krijgen. 

 Ik heb dit akkoord niet beoordeeld op de kleine 

lettertjes. Laat dit geld dan ook alleen ten goede 

komen aan de mensen en niet gebruikt worden door 

commissies die er zich zelf voor verlonen, zoals in het 
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verleden. De verhouding kosten en schade-

uitkeringen is wanstaltig. 

 ik heb er niets aan, advies na (vrijwillige) opname 

was dat ons huis "veilig" genoeg was, en er dus niet 

verstevigd wordt. en voor diegene die er wel voor in 

aanmerking komen, zal er maar een klein deel van 

dat bedrag beschikbaar zijn, door alle onderzoeken 

en nog meer commissies om maar zo weinig mogelijk 

te versterken. 

 Ik heb er persoonlijk helemaal niets aan. 

 Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit plan wordt 

uitgevoerd op basis van wat de provincie en haar 

inwoners zelf willen. Groningen is toch een soort 

'winprovincie': er kon gas (geld) uit de grond worden 

gehaald zonder dat 'het westen' zich druk hoefde te 

maken over de gevolgen. Inmiddels wordt de hele 

provincie vol windmolens gezet, want er is 'toch 

ruimte genoeg daar'. En in coronatijden is het 

platteland van Groningen ineens interessant voor 

randstedelingen die coronavrij vakantie willen vieren. 

In die zin begrijp ik de weerstand van Groningers (ik 

ben zelf import hier) tegen 'het westen' wel. 

 ik heb geen idee over de omvang van de operatie. 

 Ik heb geen idee wat het akkoord ons gaat brengen 

en wanneer de resultaten merkbaar zijn. Bestuurders 

menen er verstand van te hebben. Het is afwachten 

of de burgers er echt baat bij gaan hebben. De 

uitvoering kan nog wel jaren op zich laten wachten. 

Veel overleg en mooie woorden. Eerst maar eens 

zien dan pas geloven. 

 Ik heb het idee dat veel compensatie naar 

woningcoöperaties gaat. Proces van versterking gaat 

veel te langzaam. 

 Ik heb hier geen mening over omdat ik er niet genoeg 

vanaf weet. 

 Ik heb weinig hoop op verbetering. Al meer dan 8 jaar 

wordt verandering en verbetering toegezegd. Iedere 

paar jaar wordt er een nieuwe instantie opgericht 

maar al met al merk ik vrijwel geen verschillen ten 

opzichte van 8 jaar geleden. Ik heb nu bijvoorbeeld 

een schademelding waarvan de looptijd is verlengd 

van 15 tot 30(?) maanden. Bijna anderhalf jaar is 

dus niet voldoende! Dan is er wat mij betreft geen 

vooruitgang geboekt. 

 ik hoop dat het voldoende is 

 Ik hoop dat het voldoende is men moet alle schade 

vergoeden. Ik heb uiteraard geen enkele vertrouwen 

meer in de landelijke politiek. 

 ik kan niet echt inschatte hoeveel precies nodig is, 

maar als ik lees wat er allemaal nog gedaan moet 

worden, dan is dit zeer karig. Ik ga er dan vanuit dat 

er versterkt gaat worden wat beloofd is, en niet 

waarvan men nu denkt "goh, misschien niet nodig" 

 Ik krijg het idee, dat het kabinet door krijgt hoe duur 

het totale versterkingswerk gaat worden. Daarom 

wordt de winning nu versneld afgebouwd en worden 

de bewoners die nog niet zijn geholpen afgescheept 

met een (kleine) afkoopsom. Dit geeft een gevoel van 

ongelijkheid t.o.v. bewoners waarvan het huis wel is 

versterkt of waar sloop nieuwbouw heeft 

plaatsgevonden 

 Ik moet het eerst nog wel eens zien 

 Ik moet het eerst zien en dan geloven. De zoveelste “ 

papieren” oplossing en het einde is nergens in zicht 

 Ik moet hier eerst de verdere uitwerking van zien, 

voordat ik hierover kan oordelen 

 Ik moet nog zien of dit geld wel op de juiste plekken 

terecht komt. De grote coöperaties en besturen 

varen er wel bij. 

 Ik twijfel aan de capaciteit van de mensen, die de 

versterking van de huizen en het gebied moeten 

regelen. 

 Ik verwacht dat door dit bestuursakkoord min of 

meer de hele versterkingsoperatie wordt afgekocht. 

 Ik verwacht dat er voordat er ook maar iets versterkt 

is dit bedrag wordt bevroren omdat er weer een 

nieuw, ‘beter’ plan is bedacht. 

 Ik verwacht niet dat dit geld bij de juiste personen 

komt. Er zal veel aan de strijkstok blijven hangen en 

er zullen veel mensen/partijen voordeel uit halen 

waarvoor het in eerste instantie niet bedoeld is 

 Ik vind ales negatief tot het tegendeel bewezen is. 

 ik vind het omkoping en er gaat weer veel geld naar 

overheden die er gekke dingen mee doen 

 Ik vind het onduidelijk. Heb ik ergens recht op? Geen 

idee. 

 Ik vraag me af of het voldoende is 

 Ik vraag me af wat ervan terecht komt. Ik heb er geen 

vertrouwen meer in. Veel beloven en weinig geven 

doet een gek in vreugde leven. 

 Ik vraag mij af of dit wel genoeg is om alle problemen 

op te lossen. Ik denk zelf dat dit maar een druppel is 

op een gloeiende plaat. 

 Is dat wel genoeg? Er zijn veel monumenten.. mijn 

huis is een herenhuis van 1612. En zo zijn er nog 

honderden...... Er worden nu bedragen hiervoor 

besteed die boven de 6 nullen uitkomen 

 is een schijntje in vergelijking met wat de 

aardgasbaten waren 

 Is het genoeg? 

 Is het genoeg? 

 Is ook weer blabla van ons geliefde list en bedrog 

partij Na de verkiezingen weer blabla. 

 is toch niet voor versterking? daar is toch al een 

budget voor? 

 is zo maar weer uit de lucht gvallen een stunt om 

kiezers te willen ipv de boel te reapareren en te 

versterken 

 Je moet geen maximum bedrag stellen maar gewoon 

wat er nodig is. 

 Je weet niet waar het aan besteed wordt... komt het 

weer bij het schadecircus er omheen? De bedrijven 

dier er aan verdienen? 

 kan ik nu niet beoordelen 

 Kan niet beoordelen of dit genoeg is. 

 Kapitaalvernietiging 

 Kijkend wat voor stroperige uitvoeringen er de 

afgelopen jaren zijn geweest en tussentijdse 

wijzigingen van eisen door Wiebes twijfel ik of de 

uitvoering goed komt. 

 Komt te laat.Noorwegen en in Alaska kregen de 

mensen direct een vergoeding.Heel slim. Wij zijn 

krentenwegers. Versterking is niet vaak een 

verbeterd woongenot. Ik hoor teveel klachten over de 

nieuwe woningen. 

 Komt toch niets van. Heel veel verzoeken worden 

afgewezen. 

 korte termijn politiek als opwarmer voor de volgende 

verkiezingen 

 kraaltjes en spiegeltjes, een project als Bouwimpuls 

laat zien dat het alleen een praatje voor de vaak is, 

Groningers met grote schade zien er niets van terug. 

Eigenaren met kleinere schades worden ruim 

vergoed. Gasberaad en de Groninger 
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Bodembeweging zijn "gehoord' maar er is niets 

gedaan met de adviezen. Te triest voor woorden. 

 Laat een commissie van bewoners beslissen over 

bestemming van dit geld. Anders wordt het gebruikt 

om de tekorten bij de gemeente op te lossen. 

 Leuk bedacht dit. Maar waarschijnlijk gaat het geld 

opgesoupeerd worden door allerlei instanties en gaat 

het niet naar waar het voor bedoeld is. 

 leuk bedacht toch teveel bureaucratie het netto-

resultaat is niet groot genoeg 

 Lijkt mij afkoopsom richting bestuurders. Feitelijk 

vind ik dat hersteld moet worden wat beloofd is, 

tenminste indien de bewoner dat wenst. 

 Loze beloften. Dat geld komt er niet. Er is het 

noorden al zoveel geld beloofd. Dat geld is al 

opgemaakt in de randstad voordat het hier naartoe 

kan. 

 Men moet gewoon de schade herstellen. Niet werken 

met budgetten en limieten. 

 Men veranderd steeds de versterkings plannen. Mijn 

woning verzakt. Dit wordt niet aan aardbevingen 

toegeschreven maar aan bodemdaling.????????? 

 Mensen met geen kennis van zaken brengen ideeën 

naar voren 

 Met dat bedrag , heel Groningen vernieuwen gaat 

niet lukken , maar wel heel veel geld naar schiphol 

en de klm en ns in deze corona tijd , dat voelt niet 

goed , Groningen is dan heel ver weg van de 

randstad ,als dit Amsterdam zou overkomen was het 

heel anders gelopen , ook de Groninger politiek is 

niet sterk om dit te verwoorden bij de regering en dat 

is heel jammer , alles betreft deze problematiek 

veroorzaakt veel onrust 

 Met elke vergoeding wort de kans kleiner op latere 

tegemoetkomingen 

 Mijn gevoel zegt, dat dit niet voldoende zal zijn, nog 

steeds te veel geld gaat uit naar de bureaucratie en 

overhead en te weinig daar waar het nodig is. 

 Mijn negatieve reactie betreft de onduidelijkheid over 

de normen die aangelegd gaan worden om in 

aanmerking te komen. Veel van dit soort positieve 

initiatieven zijn eerder in schoonheid gestorven. 

 Mijn vertrouwen in de overheid is met betrekking op 

de gasbesluiten behoorlijk gedaald. 

 Misschien is het niet voldoende. 

 Misschien nog wel te weinig geld 

 moet het allemaal nog zien gebeuren 

 Na zoveel jaren van traineren en zinloos gebabbel is 

de uitkomets zeer waarschijnlijk dat alles nog jaren 

gaat duren en zgn toezeggingen nooit worden 

nagekomen. 

 Natte vingerwerk. 

 Negatief dat de energietransitie als ‘kans’ wederom 

over de hoofden van de inwoners gaat . Ik ervaar hier 

een verschil in het ervaren van de definitie ‘ kans’ 

tussen bewoners en bestuurders. 

 Negatief is dat men denkt dat met alleen het 

verstrekken van extra geld het probleem is op te 

lossen. Dit namelijk veel breder dan alleen het 

materiële 

 Negatief vind ik dat er weer een plan is, gevuld met 

oud geld. Er is immers steeds gezegd dat alle schade 

vergoed zou worden. Waarom dan nu zo veel 

tromgeroffel? Alles overziend zie ik een ontwikkeling 

waarbij de overheid nog even royaal met geld strooit 

en zich daarna terugtrekt. Op het motief- àlles is toch 

geregeld? 

 Negatief vind ik: 1. dat het totale bedrag bij voorbaat 

vast stond. Er is niet gekeken naar wat er nodig is, 

maar er is een som geld over vele categorieën 

verdeeld 2. daarbij is het geld uitgesmeerd over alle 

woningen. Met name de categorie woningen die 

buiten de versterkingsscope vallen krijgen relatief 

veel. Dat is ene puur politieke beslissing geweest,w 

ant anders kwamen de gemeenten in de ) er bekaaid 

vanaf. 3. de categorie die het langst heeft moeten 

wachten op versterking vist nu achter het net. Het 

zijn woningen die neit voor niets binnen de scope 

zitten, die de meeste klappen hebben gehad en die 

in meer of mindere mate constructieve problemen 

kunnen) hebben en daarom ok nog lange tijd in 

grotere mate met schade te maken zullen hebben, 

want de bodembewegingen zijn nog niet ten einde. € 

17.000 is weinig als je funderingsproblemen of ene 

scheve muur hebt, maar je huis net niet te zwak is 

om in te storten en dus niet versterkt hoeft te 

worden. Vanuit het schadetraject (IMG) hoef je geen 

oplossing te verwachten, want die probeert met een 

recent deskundigenadvies funderingsproblemen 

 Niet alle huiseigenaren kunnen hier gebruik van 

maken. Sommige huizen die aardbevingsschade 

hebben, deel gemeente de Marne, worden 

uitgesloten. Bijzonder!!! 

 Niet duidelijk waarop die 1,5 miljard is gebaseerd. 

Praktijk is vaak weerbarstig 

 Niet duidelijk wie hiervan gaat profiteren, hopelijk 

niet een heel klein clubje 

 Niet is goed. Zoë opmerking 1 

 Niet praten maar doen 

 Nog geen 20% van het geld zal daadwerkelijk voor 

herstel worden besteed, de resterende 80% wordt 

door vage constructies van overheidsorganisaties en 

bedrijven verbruikt die als parasieten zich op het geld 

hebben gestort. 

 Nog maar eens zien waar het aan besteed gaat 

worden 

 Nog maar zien of wij daarvoor in aanmerking komen. 

 Nog meer geld maar er wordt veel te weinig gedaan. 

Aan onderzoeken heb je niks als je huis een ruïne is 

en instanties naar elkaar wijzen. 

 Nog te onduidelijk. En wat wordt er aan versterking 

van woningen gedaan die nog niet in het 

versterkingsdossier zitten? 

 Nog te weinig 

 Nog veel onduidelijkheden de woningbegeleider wist 

ook nog wat het allemaal inhoudt. 

 Nog zien of het bij de juiste mensen terecht komt, 

zonder veel gedoe. 

 Nogmaals gebrek aan een daadwerkelijke invulling! 

Ook dit wordt ambtelijk gebruikt, waardoor er veel 

processen aan verbonden zijn en veel tijd (en dus 

geld) verloren gaat. Het is nog steeds wachten op 

een daadkrachtige aanpak. De klus- en bouw 

mannen de dorpen, straten en huizen in om de 

werkzaamheden te starten. Ipv het oeverloze 

gesoebat over hoe, wanneer, wel, niet, misschien. 

Daad bij het woord voegen! Daar zit Groningen (nog 

steeds) deels op te wachten. 

 Of het inderdaad bij de juiste gedupeerden terecht 

zal komen. 

 of het voldoende is?? 

 Omdat het meeste geld niet besteed wordt waarvoor 

het bestemd is 

 Ondoorzichtige besluitvorming, al jaren. 
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 onduidelijk hoe dit geld ingezet gaat worden. Een 

groot deel zal opgaan op aan allerlei instanties die 

daar mee bezig zijn 

 Onduidelijk of dit voldoende is. 

 onduidelijk of het besteed wordt aan de plekken, 

waar dat het hardst nodig is 

 Onduidelijk waar dit geld naar toe gaat en of het er 

wel komt 

 Onduidelijk wanneeer/hoelang het duurt voordat er 

concreet resultaat is 

 Onduidelijk wat er gaat gebeuren, geen vertrouwen in 

de aanpak. 

 Onduidelijkheid blijft te lang duren. Werkzaamheden 

worden veel te traag uitgevoerd. 

 Onduidelijkheid hoe dit akkoord staat tov eerdere 

afspraken. 

 Ontransparant. Nog niet goed uitgewerkt. Juridisch 

niet sterk onderbouwd (de indeling van categorieën 

is op basis van de zogenaamde HRA en dat is een 

prioriterings instrument en geen indeling op 

veiligheid of getoetst in de realiteit). Moeilijk 

uitlegbaar. Het is een zeer complex vraagstuk. Dus 

gemakkelijk gaat het niet worden. Beter dan niks 

maar niet walhalla. Het akkoord komt helemaal aan 

het een van een treurig traject waarin alle 

maatschappelijke kansen toch al zo goed als gemist 

zijn (verduurzaming, energietransitie, aanpassingen 

landbouw enz. er is nauwelijks rekening mee 

gehouden in de eerste jaren waardoor veel kansen 

verloren zijn gegaan en vertraging is opgetreden) Het 

NPG en het akkoord zijn grotendeels sigaren uit 

eigen doos en best leuk achteraf maar de aanpak 

was zeer zeker niet ruimhartig vanaf het begin. 

(Eerder knijperig). 

 Onzeker of geld op juiste plek komt 

 Oogt nog weinig concreet en vraag me af of 

merendeel niet naar besluitvorming gaat. 

 Ook voor dit bestuursakkoord geldt dat het van 

boven af opgelegd wordt. Eigenlijk is in al die jaren 

nog nooit aan ons Groningers zelf gevraagd: wat 

hebben jullie nodig, wat moet er veranderen, wat zijn 

jullie ideeën. Dit is het zoveelste akkoord waarmee 

lijkt dat alle problemen hier opgelost zijn. 

 pappen en nathouden 

 Pas een paar panden versterkt 

 Persoonlijk denk ik dat er weer veel aan de strijkstok 

blijft hangen en de voorwaarden zullen waarschijnlijk 

te streng zijn waardoor de helft van alle aanvragen 

wordt afgekeurd 

 poging to afkoop van niet vergoede schade en 

onveilige woningen 

 praatgroepen en d=geen daden 

 Schandelijk de verschillende regimes die er zijn. 

Lokkertje van €30.000, maar wel belastingheffen 

over het schenkingsdeel, terwijl de "vergroenings"-

subsidie vaak ook (deels) via andere kanalen 

verstrekt kan worden. 

 Sigaar uit eigen belasting doos 

 Slappe praat, ga eerst maar eens aan het werk en 

begin met versterken op een aanvaardbaar tempo, 

dus niet met de huidige slakkengang 

 Soort afkoopregeling verder niet zeuren. 

 Sorry.maar dat is veel te weinig geld. Ik denk dat ze 

ons allemaal persoonlijk van het gas moeten halen 

en dit ook moeten gaan betalen. 

 T gaat om veel geld maar ik vraag me af hoe dit ons 

ten goede komt en niet aan de strijkstok blijft 

hangen. Dr is hier veel verdiend, maar de regio 

profiteert eigenlijk niet. De inwoners merken er niets 

van. Vandaar de scepsis. 

 Te bureaucratisch, te stroperig en veel te laat. 

 te incidenteel 

 Te laat genomen.... 

 Te veel losse eindjes 

 Te veel uitstelmogelijkheden en het is te weinig. 

 Te weinig geld 

 Te weinig geld naar schade welke is berokkend ,daar 

de inkomsten door rijk en NAM vele malen groter is. 

 te weinig voor gebeid dat uitgebuit is door NL 

 Te weinig, te laat 

 Te weinig. 

 Te weinig. Men laat zich een oor aannaaien 

 Tempo, tempo, tempo! Het vertrouwen van de 

Groningers in de overheid is te paard gegaan. Laat 

het niet te voet terugkomen. 

 Teveel die het geld voor hier opstrijken. 

 Teveel tussenpersonen,uitvoerders,zgn knappe 

koppen zullen eerst geld opstrijken en dan pas wordt 

er echt gebouwd. en daar is dan te weinig geld voor 

om e.e.a. 100% tip top uit te voeren. 

 To little too late. 

 Tot nu toe is er weinig tot niet met burgers over 

gesproken 

 Tot nu toe komt er weinig geld bij de slachtoffers 

terecht. Commissies, overlegtafels, gemeentes lopen 

weg met het geld,maar je ziet overal de huizen in de 

steigers en steunen staan. 

 Traag en teveel ambtenarij 

 twee derde van het geld gaat naar ingenieurs bureau 

s en andere maloten en het versterkings advies is 

overal hetzefde:multiplex tegen de wanden plafond 

en dakbeschot 

 Uit ervaring is gebleken dat een groot deel van dit 

soort gelden verdwijnt in commissies... 

 Van al het geld dat al voor ons gebied is toegezegd, 

gereserveerd en geïnvesteerd, is een veel te klein 

deel daadwerkelijk bij de gedupeerden 

terechtgekomen. De bulk gaat op aan adviseurs, 

controleurs en begeleiders die daar een prima 

boterham aan hebben maar niet de ambitie lijken te 

hebben daar een bevredigende prestatie tegenover 

te zetten. Als het extra budget ook zo wordt besteed 

betalen wij via het belastingstelsel mee aan onze 

eigen uitbuiting. 

 Van versterking zal ook nu wel weer weinig terecht 

komen. 

 Veel 

 Veel is nog niet bekend, is dit wel genoeg? 

 Veel te laat en bedrag is een honden fooi 

 Veel te laat en lang niet genoeg 

 veel te lang geduurd. 

 Veel te weinig 

 Veel te weinig 

 Veel te weinig, en wederom geen serieus alles 

omvattende oplossing 

 Veel tijd verspild! 

 Veel verschil nog steeds in de aanpak van woningen, 

geeft scheve gezichten. Daarnaast duurt alles lang 

als het om de aardbevingsproblemen gaat 

 veel verstevigingen gaan al niet door 

 Veel woorden maar geen daden. 

 Verdeel en heers politiek 

 Verhult de bestuurlijke incompetentie van de 

gaswinnende bedrijven en de Nederlandse staat. 

Waarom wordt de schade niet gewoon als 

ondernemersrisico gezien. Het lijkt em eecriminele 
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samenspanning tussen overheid en de NAM te zijn. 

Het bestuursakkoor kan in principeals positief gezien 

worden, alleen, er gebeurt te weinig daarna, en dat 

maakt het akkoord een zoethoudertje. Maar het 

akkoord op zich zou je misschien wel positief kunnen 

noemen. Eigenlijk vertrouw ik niks meer aan al die 

akkoorden. 

 Versterken? Alsof we er blij mee moeten zijn.. Het 

gaat in de eerste plaats vooral om huizen in de regio 

Loppersum. Daar wonen wij niet. En velen anderen 

met schade ook niet. Ten tweede wordt de ziel van 

het Groninger land, van de dorpen vermoord. Er 

staan hier zoveel historische, karakteristieke huizen: 

zo veel zijn er door schadeherstel verpest door lelijk 

voegwerk, schoorstenen verwijderd zijn etc. En wat te 

denken van soms hele straten die afgebroken zijn en 

vervangen door 'bevingsbestendige'nieuwbouw. Je 

herkent de dorpen soms niet meer! Versterken 

gebied? Geen ons geld om onze schade aan onze 

huizen te herstellen! Nu gaat een naburige gemeente 

er bv een winkelcentrum mee 

inrichten...Verschrikkelijk! 

 versterking van het gebied ... oppassen dat 

hobbyclubs met grote mond niet het meeste op de 

voorgrond treden 

 Verwarrend. Het draagt niet bij aan de 

verduurzaming van de woningen en het gebied. Die 

opgave ligt er ook met het net ondertekende 

klimaatakkoord.Het wordt dan weer ieder voor zich 

en bewoners worden blij gemaakt met kraaltjes. 

 Volmaakt onduidelijk waarvoor het bestemd is. En 

dus twijfel van de individuele gedupeerden wat ze 

ermee opschieten. Sterker nog: wordt als 

zoethoudertje beschouwd. 

 Voor de bühne! 

 Vooralsnog woorden, nu de daden! 

 Waar gaat het heen en wie gaat er profijt van 

hebben? 

 waarom is dit niet bekend bij de meesten?, zodat we 

niks aanvragen? 

 Waarom is dit niet eerder gerealiseerd. Het duurt te 

lang. Schade.... Hup vergoeden .....enz 

 Waarom moet alles zo lang duren. 

 waarschijnlijk gaat veel geld verloren in dure 

onderzoeken, mooie folders en websites e.d. 

 Waarschijnlijk nog onvoldoende. 

 Wanneer is het opgelost? 

 Wat betekend dan versterking? Dan moet bij ons de 

fundering weer rechtgezet worden en betekend het 

dan dat ons huis weer zo goed was als voor 2012? 

Dan zouden we daar graag voor in aanmerking 

komen!!! Ik vraag het me af!! 

 Wat is 1,5 miljard voor het versterken van huizen en 

versterking van het gebied. Eeen druppel op een 

gloeiende plaat. 

 Wat is er voor de particuliere huiseigenaar geregeld? 

 Waterstof creëren met behulp van fossiele energie 

levert netto niets op. Verkeerde keuzes dus. Er is 

blijkbaar weer een slimme lobby gaande. Waterstof 

kan duurzaam zijn, moet je wel nieuwe technieken 

gebruiken en geen oude. 

 We hebben geen idee waar dit geld nu naar toe gaat. 

 We hebben niets aan getallen. We moeten eerst naar 

de kwaliteit kijken en dan pas naar de prijs. De 

kwaliteit van de woning moet gewoon zodanig 

worden verbeterd dat de bewoner hetzelfde 

woongenot en gevoel van veiligheid ervaart als voor 

de bevingen. En liefst zo snel mogelijk. Eerst zien dan 

geloven. 

 We zullen weer afwachten hoe er dit keer mee om 

gegaan wordt. 

 wederom een voucher om af te kopen 

 Weer dat doekje voor het bloeden in mijn ogen, 

waaronder de immateriele schade vergoeding in 

2021.Er word al jaren over geld gesproken maar wij 

zien hier niet veel voor/van.NAM/CVW/TCMG en nu 

IMG,het geld gaat in mijn ogen ook veel te veel op 

aan onnodige kosten i.p.v. aan directe versterking.Dit 

gaat met dit nieuwe akkoord niet positief veranderen 

maar kabbelt gewoon zo verder. 

 Weer een akkoord tussen pluche-verblijfers waarvan 

de uitleg van het akkoord niet geheel duidelijk is voor 

verschillende partijen en daardoor op zich laat 

wachten op uitvoering. De centrale overheid zal er 

voor zorgen dat het zolang mogelijk tot niet 

uitvoering komt 

 Weer een bak met geld waarmee men niet weet hoe 

hiermee om te gaan. Men heeft daar de organisatie 

domweg niet voor. Verder zijn er veel zgn 

adviesbureau's die het geld binnenharken. Het komt 

daarom niet terecht bij de gedupeerden. Zelfde als 

belastindienst vragen om vergoedingen uit te keren, 

terwijl de belastingdienst is ingericht om te 

ontvangen, niet om uit te delen. Vandaar dat dat ook 

gigantisch uit de hand gelopen is. 

 weer een plan, hoe lang zijn we al bezig 

 Weer nieuwe spelregels. Afkoopsommen omdat ze 

niet weten hoe ze de versterkingsoperatie van de 

grond moeten krijgen. En het is alleen iets van de 

overheid en niet iets van en voor gedupeerden. Het 

lost het probleem weer niet op! 

 Weer nutteloos doekje voor het bloeden. 

 Weet niet of dit t moet zijn. Niet dat we afgekocht 

worden. 

 Weinig als je het doel afdoende wilt laten zijn 

 Wel veel te laat, en mogelijk ook te weinig. 

 wij komen er niet voor in aanmerking 

 Wij zijn nog steeds in afwachting van een terechte 

overwinningsuitslag. Tot die tijd duurt het en duurt 

het maar. Op allerlei plekken in Ten Boer is het een 

bouwput. Mensen zijn in afwachting. Iedereen wil 

verder met het leven zonder NAM. 

 Willekeur aan hoe het geld besteed wordt. Ik zou niet 

weten of ik er iets van ga merken 

 Window dressing 

 woorden zijn nog geen daden. eerst zien en dan 

geloven. 

 wordt toch weer verdeeld tussen regering en 

woningbouw corporaties 

 X 

 Zal toch wel weer naar de verkeerden gaan 

 Zal wel naar bureaus gaan 

 ze beloven al jaren dat er snelheid komt, maar het 

gaat in een slakkengang 

 Ze kunnen alles besluiten maar er wordt totaal niets 

uitgevoerd. 

 Ze proberen van de grote versterking af te komen. Af 

te kopen. 

 Zelfde als hierboven 

 Zelfde reactie als punt over positief van hierboven 

 Zie antwoord hierboven. 

 Zie boven 

 Zie boven 

 Zie boven 

 zie boven 
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 Zie boven 

 Zie boven 

 Zie boven 

 zie boven 

 Zie boven 

 Zie boven 

 zie boven 

 zie boven 

 zie boven 

 Zie boven 

 Zie boven, eerst zien en dan geloven 

 Zie boven, en nog een heleboel meer. We worden 

hier al jaren genaaid, voorgelogen en afgepoeierd. 

Dit past in die lijn. Om huizen te versterken is 1,5 

miljard gewoon heel weinig. Daar kun je net, als je 

geluk hebt, een paar duizend huizen mee versterken. 

Overigens, die kosten blijven maar in de schaduw. 

 Zie boven. 

 zie boven. 

 Zie boven. 

 Zie bovenstaand. Wat ik ook erg vind is dat het voor 

Nederland als heel wat klinkt maar dat het voor een 

groot deel vestzak broekzak is. Het is nog steeds 

contractbreuk. Het is nog steeds minder dan waar we 

recht op hebben, en wat ons beloofd is, nml 

duidelijkheid, vergoeding voor aangedaan leed, en 

bovenal een veilig huis. 

 Zie bovenstaande 

 Zie bovenstaande. Het blijft rommelig en 

ondoorzichtig 

 Zie bovenstaande. Zeer kwalijke zaak van img en EZ 

 Zie eerdere toelichting. Maatschappelijke 

organisaties niet betrokken. Herenakkoord. 

 zie hier boven: er wordt alleen maar beloofd, maar 

niets gedaan. En straks hebben we weer een nieuw 

kabinet, en komen er eerst in verkiezingstijd weer 

allerhande beloftes. Eind maart zijn alle partijen dat 

weer vergeten. 

 zie hierboven 

 Zie hierboven 

 zie hierboven 

 Zie hierboven 

 Zie hierboven. 

 Zie hierboven. 

 Zie hiervoor 

 Zie hiervoor. 

 Zie mijn vorige reactie. De particuliere eigenaren 

worden hier mee niet geholpen 

 Zie positief 

 Zie voorgaande 

 zie vorig antwoord 

 Zie vorige 

 Zie vorige antwoord. 

 Zolang Wiebes daar zit zijn het zoet houders 

 Zonder de direct betrokkenen tot stand gekomen. 

Alleen de bobo's uit Groningen waren er bij 

betrokken. 

 Zou het genoeg zijn en gaat het snel genoeg 

 Zou mooi zijn als de huis eigenaren er ook eens wat 

van zien 

 zoveelste fonds 

 

 

6.14 Dit waren alle vragen. Als u tot slot nog opmerkingen heeft over dit onderzoek, dan kunt u deze hier 

aangeven. 

 
 (nog) niet 

 Aangezien wij geen schade hebben lijkt het ons niet 

zinvol mee te doen aan een e-mailgroep. 

 Advies en geen leugens is erg belangrijk 

 Afspraken zijn nog steeds geen harde afspraken. Dat 

geldt voor alle partijen die bij het hele verhaal 

betrokken zijn. Wij zijn akkoord gegaan met het 

sloop/nieuwbopuwtraject onder de voorwaardes van 

weer veilig wonen en terugkrijgen van wat we al 

hadden. Veilig wonen gaat gebeuren, maar we 

hebben ook heel veel strijd gehad met de aannemer 

om een beetje terug te krijgen van wat we al hadden. 

De aannemer blijft ons maar zien als een 

"nieuwbouw-huis" terwijl zij getekend zouden moeten 

hebben voor herbouw. NU snappen we echt wel dat 

de bouwnormen nu totaal anders zijn en dat we niet 

exact terug kunnen krijgen wat we al hadden. Maar 

om nu telkens bij alles als terugkoppeling te krijgen: 

"nee dat kan niet omdat we serie-matig gaan 

bouwen" is zo frusterend. Ze kunnen bepaalde 

dingen wel bouwen maar willen het niet omdat ze 

dan extra tijd en kosten moeten maken. Oftewel 

aannemers slaan ook nog een slaatje uit de ellende 

van de bewoners en werken tegen ipv het de 

bewoner iets makkelijker te maken 

 Al eerder in dit onderzoek heb ik mijn 

vragen/opmerkingen geventileerd. 

 Als er zich niet spontaan 100 mensen hebben 

aangemeld, mogen jullie mij alsnog toevoegen. Maar 

op dit moment heb ik geen schademelding lopen of 

versterking in het vooruitzicht. 

 Als ik iemand anders schade berokken, dan moet ik 

en zorg ik dat hij volledig gecompenseerd wordt. 

 Bedankt voor jullie betrokkenheid, hou vol 

 Ben benieuwd of vereniging eigen huis de belangen 

van de bewoners in het aardbevingsgebied weet te 

behartigen. 

 ben nog niet lang lid van Eigen Huis, maar vind de 

aandacht voor deze zaak bemoedigend dat is in ieder 

geval positief ! 

 Ben nu op leeftijd en wil nog proberen te genieten 

van mijn oude dag. Overheid wordt bedankt voor het 

verknallen van mijn levensvreugde etc. 

 bestuursakkord is stap in de goede richting maar nog 

lang niet genoeg. en compenseert willekeurig. wie 

versterkingsadvies heeft en dus meer krijgt is 

willekeurig en valt slechts beperkt bij part eigenaren. 

meer bij rijtjeswoningen. 

 bijna iedereen wil dat er snel een eind komt aan all 

discussies, procedures etc. Streep er onder en weer 

genieten van je huis en woonomgeving. Ik vrees dat 

voor sommigen dat gevoel nooit weer terug zal 

komen ondanks compensatie, versterking etc 

 Blijf het in de gaten houden. We worden bedonderd 

door onze staat! 

 Bundelen GBB, Gasberaad en Eigen huis hun 

activiteiten ook? 

 Compensatie is oneerlijk verdeeld, de grote monden 

krijgen teveel, alsmede ook velen die eigenlijk 

nergens last van hebben, de rest krijgt te weinig en 

moet zoals gezegd zelfs uit eigen zak reparaties 

betalen. 
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 Dank voor de aandacht 

 dank voor jullie aandacht voor Groningen. de 

aardbevingschade is een groot probleem maar er 

dient zich nog een probleem aan met verzakkingen 

door zoutwinning. daar lijkt nog weinig aandacht voor 

te zijn. de oorzaak ligt natuurlijk bij een andere partij. 

 dank voor jullie inzet! 

 Dank voor uw bemoeienis. Geeft ons een beetje het 

gevoel er niet alleen voor te staan. 

 Daphine Michelle heeft er een hit mee. HET DUURT 

TE LANG 

 Dat we dit voortdurend aan de orde moeten stellen is 

onredelijk. 

 De aardbevingsschade wat wij hadden is netjes 

gerepareerd en betaald. De snelheid van de 

versterking van de huizen baart mij wel zorgen. Dat is 

echter geen persoonlijk belang maar meer een 

groepsbelang van het aardbevingsgebied. 

 De baten voor het westen van Nederland lopen naar 

het einde. Dus krijgt het Noorden nu de gelegenheid 

te reageren. Voor de bühne dus ! Wees nu reëel! Er 

wonen hier relatief gezien weinig stemmers! 

 De genoemde emailgroep levert teveel stress op 

omdat ik er dan nog meer aan herinnerd word. 

 De hoop dat alle gedupeerden eindelijk schadeloos 

worden gesteld 

 De mijnbouwschade gaat gewoon door. Wat gaat er 

gebeuren met schade veroorzaakt door zoutwinning? 

Den Haag moet zorgen voor een spaarpot met geld 

om toekomstige schades uit te kunnen betalen 

zonder dat de bewoners vergoedingen voor de 

helsdeuren moeten wegslepen. Erken dat je schade 

veroorzaakt en neem passende maatregelen zoals 

het bv in Noorwegen is opgelost. 

 De overheid is niet in staat een adequate oplossing 

te bedenken. Het zou mooi zijn als VEH als belangrijk 

adviesorgaan zou kunnen dienen. 

 De particulier kan niet op tegen NAM, Shell, Overheid 

enz. Ook niet deskundig. En bij hulp moet je veel uit 

handen geven en wordt er voor of over jouw beslist. 

We moeten gewoon de rekening kunnen indienen 

van onze schade !! 

 De problemen zijn en worden voor mij waarschijnlijk 

niet ernstig genoeg om in een dergelijk podium 

plaats te nemen. 

 De reden dat we niet verder mee willen doen is 

omdat we er in onze hoofd al dag en nacht mee bezig 

zijn 

 de uitkomst van dit onderzoek zal wel in het 

verenigingsblad komen dus is toesturen niet zo 

noodzakelijk. Als panellid heeft u positievere, jongere 

leden nodig. 

 De vergoeding(12,5 % regeling/ waardedaling) die 

woningeigenaren hebben gekregen in Loppersum . 

Die van ons is afgekeurd, van project 43 is goed 

gekeurd. En de bedragen die ze hebben gekregen 

liegen er niet om. 

 De vragen zijn goed gekozen. Ze raken direct aan de 

problematiek, zoals die door de bewoners wordt 

ervaren. 

 Den Haag moet eindelijk dat ei eens leggen en niet 

telkens weer iets nieuws of iets anders verzinnen om 

Groningen aan die kabel te houden. Als dit in het 

Westland de problematiek was geweest, dan was de 

revolutie al lang uitgebroken. 

 Die hele gaswinning had nooit moeten plaatsvinden. 

 dit is ook weer zo'n mooi onderzoekje.... 

'inventariseren' 

 Dit speelt al veel te lang om er nog vertrouwen in te 

hebben. 

 Dit zijn maar enkele facetten van het gebeuren 

 doorgaan! 

 Een heikel punt: schadevergoeding beschadigde 

fundering, verzakkingen en scheefstand. IMG weigert 

hier iets aan te doen. Het echte probleem wordt niet 

opgelost. Daarnaast is de nieuwe 

waardedalingsregeling ook heel oneerlijk. Mensen 

met veel schade krijgen weinig compensatie, mensen 

met een duurder huis zonder schade krijgen veel 

compensatie... 

 Een onderzoek is nooit verkeerd,maar maak er geen 

politieke kwestie van. Dat levert alleen maar ellende 

op.Daar kan ik geen scheur van repareren. 

 Eerst zien dan geloven. Tot op heden heeft Overheid 

nog te weinig serieus aktie ondernomen. 

 e-mailgroep is mooi initiatief, Uitkomsten wellicht ook 

nuttig voor de voorbereiding van de Parlementaire 

enquête gaswinning? 

 er is een compensatieregeling opgetuigd voor de 

aangerichte schade en daling van de woning prijzen. 

Dat is echt flauwe kul mijn woz was 138k toen ik de 

woning in 2004 kocht, hij is nu 140k in 2020 het lijkt 

mij dat de huizenprijzen toch wel wat sneller zijn 

gestegen in Nederland. Daar moeten jullie toch eens 

naar kijken, en dit onderzoeken. Voordat in 2012 de 

aarbevingen flink begonnen in Huizinge was mijn woz 

178k 

 Er is totaal geen enkel vertrouwen. Ook ik weet niet 

hoe te handelen. 

 Er moet meer verstevigd worden. En stoppen met 

proceduren, het vraagd actie en geen valse beloftes. 

 Er zijn te veel wisseling van bestuurders die 

verantwoordelijk zijn voor dit dossier. Als er nog eens 

een parlementaire enquête komt zal blijken dat ze 

vreselijk begaan waren met alles en de 

verantwoordelijkheid voor wat er niet goed ging 

afschuiven. Je kunt zo een parallel trekken met 

toeslagen affaire. 

 fijn dat jullie de vinger aan de pols houden. 

 Fijn dat jullie hier ook veel aandacht aan schenken. 

 Fijn dat jullie onderzoek doen! Alle hulp is welkom. 

 Fijn dat u de de Groningers niet in de steek laat. 

 Fijn dat u goed aandacht besteedt aan onze 

problemen, zorgen en frustaties. 

 Fijn dat VEH hier aandacht aan besteed. Dat voelt 

gesteund. 

 Fijn dat vereniging eigen huis voor onze problematiek 

op komt 

 Ga zo door 

 Ga zo door met mensen te steunen die dit nodig 

hebben. 

 Ga zo door! 

 geen 

 geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 geen 

 geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 geen 
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 Geen 

 geen 

 geen 

 geen 

 geen 

 Geen opmerking 

 Geen opmerkingen 

 geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 geen opmerkingen 

 geen opmerkingen meer 

 Geen opmerkingen. 

 geen opmerkingen. 

 Geen opmerkingen. 

 Geen opmerkingen. 

 Geen opmerkingen. 

 geen opmerkingen. 

 geen vraag, alleen een compliment dat jullie er goed 

mee bezig zijn 

 Geen vragen 

 geen vragen 

 Geen vragen meer. 

 Geen. 

 Geen. 

 Geloof niet in de oprechte interesse van uw 

organisatie. 

 Goed bezig! 

 Goed dat de Ver. Eigen Huis zich ook in deze materie 

mengt. 

 Goed dat Eigen huis de vinger aan de pols houdt en 

daarover rapporteert en probeert invloed uit te 

oefenen. 

 goed dat er een parlementair onderzoek komt om de 

overheid/NAM nog eens goed te onderzoeken wat ze 

de afgelopen jaren hebben gedaan. Na Huizinge 

gigantisch veel aardgas gaan verkopen om de 

economische recessie het hoofd te kunnen bieden 

ten koste van de Groningers zit de Groningers diep. 

 Goed dat jullie dit doen 

 Goed dat jullie hiermee bezig blijven. Blijf het belang 

van de oorspronkeijke inwoners benadrukken. Er zijn 

gigantische belangen mee gemoeid waar gewone 

mensen geen zicht op hebben. Slimme luitjes 

hebben slim gebruik gemaakt van allerlei regelingen, 

maar wie door de bomen het bos niet meer ziet of 

intussen depressief is geworden, kan geen slimme 

keuzes meer maken. 

 Goed dat jullie onderzoeken doen onder de 

betrokken.Dank. 

 Goed dat u deze peilingen doet! 

 Goed dat u er aandacht aan besteed. Veel mensen 

uit de rest van het land denken vaak dat het al lang 

"geregeld" is in Groningen. door uw onderzoek en 

publicaties zullen mensen beseffen dat er nog veel 

moet gebeuren. 

 Goed dat u in de bres springt 

 Goed dat VEH hiermee aan de slag gaat 

 Goed initiatief 

 Goed zo 

 Goede zaak deze enquete! Er moet een flinke lobby 

komen voor gedegen planvorming, er is nu gebrek 

aan visie en aansturing vanuit onafhankelijke 

experts. 

 Groningen heeft de gaswinning nodig onder de juiste 

voorwaarden! Tot voor kort werd Groningen alleen 

maar misbruikt door politiek den Haag! Nog geen 1% 

kwam ten goede van Groningen! 

 had misschien al eerder moeten plaats vinden, 

misschien heb ik een eerdere editie gemist, of niet 

ingestapt om toendertijd persoonlijke redenen. 

Succes 

 Heb jaren strijd gevoerd in dit dossier (als inwoner en 

bestuurder) en het zijn anderen en ja knikkers die de 

vruchten plukken van deze strijd. Ben daarom 

helemaal klaar met dit dossier en zie wel waar het 

schip strand. Het is nu bij mij thuis verboden om nog 

langer over dit onderwerp te spreken. Het heeft al 

veel te veel tijd verziekt in onze privé leven. 

 Heb laatst probleem met energielabel gemeld. Kon 

toen de maandag bellen maar probleem leek voorbij 

te gaan. Echter: mijn dakisolatie heb ik 

gefotografeerd is door overleden vorige eigenaar in 

1980 aangebracht. Kon geen nota overleggen . na bij 

herhaling zelfde foto's te hebben opgestuurd samen 

met andere energiebesparende zaken werd dit 

geaccepteerd.Toen probleem over zonnepanelen. Lid 

van zonneveld-kollektief.Beeldbepalend huisje niet 

bederven. Op dat moment label D. Vertegenw. 

ondernemend Nederland kon mij niet bewerken 

werklui hiertoe te bestellen. Na weken rust kon hij 

zijn gebrek aan scorend vermogen niet langer aan en 

vroeg voor de zoveelste keer naar hetzelfde. Heb niet 

meer gereageerd en ben door deze gesel teruggezet 

in label waar het begonnen is. Overheid geen btw. 

ondernemend Nederland geen score en ik de 

pineut.Schande. Alles draait alleen maar om BTW en 

omzet.Verder geen moraal. 

 heb verder weinig vertrouwen in deze problematiek 

er is al te veel gebeurd wat ze nooit hebben waar 

gemaakt 

 heel goed dat jullie achter de mensen in groningen 

gaan staan 

 Het dagblad van het noorden heeft in het verleden 

meer dan honderd huiseigenaren met echte 

problemen geinterviewed. Die interviews werden in 

deze krant gepubliceerd. Betrek deze mensen hierbij, 

zij hebben de echte first hand experience 

 Het duurt hier te lang, geld gaat naar verkeerde 

personen die geen idee hebben waar ze het over 

hebben. We hebben zelfs een keer drie personen 

langs gehad die niet wisten waarvoor ze kwamen, 

iets met aardbevingen... en ja zij moeten dan een 

rapport maken? 

 Het feit dat ik niet wil meewerken, komt door het feit 

dat ik geen problemen met de NAM heb. Mijn 

schades zijn allemaal goed verholpen. 

 het gaat hier over de 

aardbeving/versterkingsproblematiek. Ik zou willen 

dat de drie noordelijke provincies bij duitsland 

gevoegd worden. 

 Het geld is tot nu toe alleen terecht gekomen bij 

woningstichtingen, scholen, overheidsgebouwen. De 

normale burgers met een eigenhuis moeten hun 

eigen boontjes doppen. Het geld voor bv de 

waardevermindering is bij mij in de omgeving van 

6.3% naar 2.7% gegaan, ik heb meerdere huizen, 

van 2 huizen krijg ik niet eens waarde vermindering. 

Vorige week nog aardbevingsschade laten opnemen, 

bij de meeste scheuren werd al doodleuk verteld dat 

ik weinig kans had op vergoeding... 

 Het is alsof je midden in vragenlijst start. 

 Het is fijn dat jullie en de WAG hier in ons steunen en 

sommige uit de ellende halen zonhebben we het 

gevoel dat we er niet alleen in zitten en tegen de 
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grote machtige kunnen we dat niet alleen doen ons 

dank is dan ook groot 

 Het is goed dat er verstevigd wordt het maar het 

meeste geld gaat naar de verkeerde mensen. 

 het is goed dat jullie er aandacht aan besteden. 

 Het is jammer dat Groningen in de steek gelaten 

wordt door het landsbestuur en de politiek. Een 

zelfde beeld zien we bij de slachtoffers de 

Belastingdienst. Voor de gezondheid van de burger is 

het beter om te berusten in dit wanbestuur. 

Opbeurend is het allemaal niet. 

 Het is m.i. van wezenlijk belang dat Vereniging EH 

blijft opkomen voor de belangen van alle 

huizenbezitters in deze regio. 

 Het is mooi om weer een vragenlijst in te vullen maar 

mijn vraag voor wie 

 Het is voor mij belangrijk om los te komen van die 6 

a 7 jaar strijden en dat maakt dat ik uit alle groepen 

ben gegaan die strijden voor de gedupeerden. Dit is 

voor mij nodig om ervan los te komen. 

 Het is vreemd dat eigenaren van woningen welke een 

versterkingsadvies hebben ontvangen, later te horen 

krijgen dat de woning wordt gesloopt en wordt 

herbouwd. Of andersom. 

 Het valt me op dat de aardbevings problematiek 

alleen in de prov.groningen leeft. In andere gebieden 

eigen problemen. Langzamerhand moet je geestelijk 

sterk in je schoenen staan om het te kunnen 

volhouden.Het vreet aan je,terwijl onze problemen 

niet dramatisch zijn. 

 Het verenigen van particuliere woningen bezitters 

blijkt mede door zwijg contracten erg moeilijk. Dat 

verslechterd onze positie. 

 het vertrouwen is zo ver gedaald, komt nooit weer 

goed 

 Het voelt allemaal KLOTEN met mijn 74 jaar!!!!!!! 

 Het zou mooi zijn als er eindelijk echt wordt 

begonnen! 

 Hoe komt het toch dat die toeslagen affaire zoveel 

aandacht krijgt met financiële tegemoetkoming etc. 

terwijl ons huis kwijt zijn en schade hebben van bijna 

een ton en niks terugkrijgen van niemand. 

Belachelijk! 

 Hoever gaat uw invloed? Zoiets moet gebeuren aan 

het begin van deze Problematiek. Dit komt laat. 

 Hoop dat er in de regering nog eens het inzicht komt 

wat er nu werkelijk gebeurd 

 hopelijk komt er nu werkelijk iets wat de bewoners 

ten goede komt en niet de mensen die er constant 

over vergaderen 

 Hou a.u.b. de vinger aan de pols en wees vooral 

kritisch mbt de uitvoering van dit akkoord 

 I heb er niet zo veel verstand van. 

 Ik ben benieuwd hoe anderen er over denken. 

Persoonlijk treft het gelukkig niet zo. Maar ik heb 

echt te doen met de mensen die wel schade hebben 

en die na zo veel jaren nog niet weten waar ze aan 

toe zijn. We zijn ook lid van de Groningen Bedum 

Beweging. 

 Ik ben benieuwd       

 Ik ben blij als inwoner van deze prachtige provincie 

dat vereniging eigen huis, zich inzet voor dit 

waanzinnig grote probleem. 

 Ik ben blij dat ons probleem uw aandacht heeft 

 Ik ben blij met vereniging eigen huis, het geeft ons 

ruggesteun, en ze laten van hun horen, en treden op 

als het de spuigaten uit loopt. 

 Ik ben erg negatief over bestuursakkoord en 

versterking. Na zoveel jaar knokken verlies je al het 

vertrouwen. 

 Ik ben woonachtig in een appartementencomplex 

met winkels op de begane grond. Het hele complex 

moet nog onderzocht worden of het versterkt moet 

worden. Het overgrote deel van de appartementen 

daarboven heeft schade opgelopen dus de 

verwachting is groot dat er zeker verstevigd moet 

worden. 

 ik dank u voor de belangstelling. de politiek hier houd 

zich zeer gematigd over de aardbeving problematiek. 

zouden het rapport ook moeten ontvangen. ze zitten 

er voor de burgers maar de navelstreng loopt naar 

den haag 

 Ik doe mee aan de WAG. Deze deelde ons mee dat 

wij op de uitspraak van de rechter moesten wachten 

en nog geen gebruik moesten maken van de 

waardeverminderingsregeling. Doordat wij 

nieuwbouw krijgen vallen we sinds kort buiten de 

waardeverminderingsregeling. Ook de WAG geeft aan 

dat verder procederen voor ons geen zin heeft, 

helaas. Wie nieuwbouw krijgt en direct de regeling 

heeft aangevraagd heeft zijn geld binnen en mag het 

houden. Wij kijken er naast. Gaat om minstens € 

9.000. Dit is oneerlijk! 

 Ik doe niet mee aan de e-mailgroep omdat onze 

eigen problemen zijn opgelost, er zullen allicht nog 

wel velen zijn die nog steeds in de problemen zitten 

en die wil ik zeker de kans geven om aan dit project 

deel te nemen. 

 Ik erger mij aan de mate waarin keer op keer 

geprobeerd wordt landelijk de indruk te wekken dat 

inmiddels de problemenonder controle zijn en 

adequaat worden opgelost. Dat geldt met name voor 

het kabinet, maar regionale en lokale overheden 

hebben er ook een aandeel in, zie 6 november 

accoord. 

 Ik erger mij alleen dat er geen woord word gesproken 

over de criminele koninklijke Shell, die acuut 

gecompenseerd werd, terwijl hun mensen en andere 

dieren over de hele wereld in de vernieling brengen. 

 ik had gehoopt dat eigenhuis wat meer gedaan had 

om mensen te verenigen en dan ook zit gemengd 

had ik is euvel van aardbevingen 

 Ik had gehoopt op meer assertiviteit van de VEH in 

het gebied ten gunste van de gedupeerden. Gebied 

zal velen een rotzorg zijn het gaat erom dat je ein-de-

lijk van alle sores en pesterijen af bent en weer 

verder kunt met je leven. 

 Ik heb aangegeven mee te willen doen maar omdat 

ik zelf tot dusver geen negatieve ervaringen heb 

gehad met de afhandeling kan er bij voldoende 

belangstelling ook iemand anders in mijn plaats 

meedoen. Graag hoor ik dat dan. 

 Ik heb aangegeven wel mee te willen werken met de 

groep van ‘ 100’ . Maar ik heb geen ernstige schade, 

alleen scheuren bovengronds. Hoe het beneden 

maaiveld is weet niemand. Ik verwacht dat u 

makkelijk 100 mensen kunt vinden die tot de oren in 

de problematiek zitten. 

 Ik heb de vragen negatiever beantwoord dan ik 

gewoonlijk doe. We zijn het zat. Als we de gang van 

zaken hadden kunnen voorzien hadden we het 

gebied jaren geleden verlaten. Het is hier wel ons 

thuis... 
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 Ik heb het bericht over de 1,5 miljard gelezen als een 

interessant krantenbericht, tot nu toe niet om er een 

oordeel over te geven. 

 Ik heb mij niet aangemeld voor de e-mail groep, want 

er zijn heel veel Groningers die veel meer getroffen 

zijn, en die zich minder goed kunnen redden. 

 Ik heb nee gezegd tegen de e-mail groep, omdat mijn 

schade erg klein is. Ik laat het liever over aan degene 

die grote schade hebben en er bij de overheid niet 

door komen. Die mensen ken ik. Zij moeten echter 

voor zichzelf spreken 

 Ik heb twee een aardbeving meegemaakt, ik wens 

het niemand! 

 ik heb zelf weinig schade maar het is een groot 

schandaal wat hier in groningen gebeurt. Iedereen in 

de rest van nederland denkt dat alles netjes wordt 

opgelost maar daar klopt niks van, mensen zitten 

jaren in kapotte huizen en er wordt vrijwel nik 

gerepareerd. Behalve een paar schoorstenen 

vervangen en hier en daar een scheur dicht 

geplamuurd. 

 Ik hoop dat de bevindingen van Uw onderzoek een 

bijdrage zullen zijn die een oplossing wat dichterbij 

brengen. 

 Ik hoop dat een dergelijk onderzoek enig resultaat 

zal krijgen 

 Ik hoop dat u behulpzaam kunt zijn. Zodat eindelijk 

wat actie wordt ondernomen 

 Ik hoop dat VEH dit probleem ook in de toekomst 

blijft steunen en ook onder de aandacht blijft 

brengen van onze politici 

 Ik hoop dat ver. Eigenhuis duidelijker uitspeekt dat 

men sneller de inkoop van LNG uit andere landen 

importeert en het gasdistributiesysteem en 

leidingwerk laat bestaan. 

 Ik hoop nu van harte dat er ECHT doo ver eigen huis 

wat word gedaan. Wij hebben jullie een paar jaar 

geleden ook ingeschakeld maar heeft niks en ook 

niks op geleverd. Het enige dat de expert 1750 euro 

heeft verdiend aan zijn rapport.En de rest die er iets 

over willen zeggen. En er was al iemand eerder 

geweest ook ongeveer zo n bedrag. en het 

rezultaat?? 500 euro daar kun je een kleine nota van 

betalen. 

 Ik hoop oprecht dat VH de Groningers stevig kan 

steunen. 

 Ik stop heel veel energie in onze persoonlijke zaak. Ik 

hoop dat het meedoen aan deze enquête geen 

verloren energie zal zijn. Dit klinkt misschien wat 

negatief maar wij leven de afgelopen jaren van 

teleurstelling naar teleurstelling. 

 ik vertrouw niemand meer - naast de 

overheidsinstellingen zijn zelf 

aannemers/installateurs niet meer te vertrouwen - ze 

hebben er baat bij dat het allemaal zo duur mogelijk 

wordt waardoor veel zaken uiteindelijk niet meer 

door zullen gaan - sorry jongens de pot is leeg 

 Ik verwacht van EH voor haar leden in het 

aardbevingsgebied een meer actieve houding voor 

ondersteuning. 

 Ik verwacht veel meer en veel opener informatie van 

de overheid. Ik heb nog nooit iets gehoord en wat er 

tot nog toe gebeurd is, komt vanwege mijn eigen 

assertiviteit. 

 ik vind het verschrikkelijk, dat mensen die hun huis 

echt versterkt, of herbouwd moet worden zo lang in 

onzekerheid zitten, jaar na jaar na jaar na jaar...... 

 Ik volg het nauwelijks meer, net genoeg om te zien of 

er een duidelijke wending ten goede komt. De 

gaswinningaffaire hoort thuis in het rijtje met de de 

toeslagenaffaire, dividendregeling voor Unilever, niet 

aanpakken van de bankensector, uit de hand laten 

lopen van de drugsonderwereld, ontduiken van het 

Urgenda vonnis, niks klaarmaken in het 

stikstofdossier en PFAS, etc. etc. 

 Ik vraag me alleen af of het een definitieve afkoop is. 

Ik vind alleen dat mensen die schade hebben zowel 

materieel als immaterieel van aardbevingen 

gecompenseerd moeten worden , ook in de 

toekomst. 

 Ik vrees dat ook al jullie inspanningen en verslagen 

ergens onder in de la zullen komen. We worden 

gekneveld door de regering zie het hele toeslagen 

verhaal. Het gaat hier niet anders: "We hadden niet 

in de gaten dat het zo erg was hadden we maar 

eerder naar de mensen/gedupeerden geluisterd!" En 

verder: doen jullie ook onderzoek naar de gevolgen 

van de zoutwinning in de buurt van Veendam? Daar 

voltrekt zich ook een ramp door bodemdaling, niet 

een paar centimeters, het gaat richting een meter! 

Toch weer een nieuwe concessie uitgegeven!! 

 Ik wacht op de parlementaire enquete over de 

gaswinning in Groningen. Het is als met de huidige 

toeslagenaffaire: de onbetrouwbare regering. Ik 

begrijp niet dat Groningers VVD stemmen. VVD komt 

niet voor Groningers op. VVD is: 'Ieder voor zich en 

God voor ons allen'. 

 Ik weet dat mijn antwoorden zeer negatief zijn en het 

zou kunnen zijn dat ik als een verzuurde (oude) 

vrouw gezien word. Ik wil echter wel aangeven dat ik 

dat van nature niet ben en dat ik eigenlijk altijd vrij 

positief in het leven stond en nog steeds sta (zolang 

het niet ons huis betreft). Dit proces heeft mijn kijk 

en vertrouwen in de overheid tot het nulpunt doen 

dalen. Ik vind het verschrikkelijk waar we mede door 

de overheid maar zeker ook door de werkwijze van 

de NCG terecht in zijn gekomen en door de negatieve 

invloed die dit proces op ons dagelijks leven heeft is 

de boosheid steeds meer gegroeid. Excuses ervoor 

 Ik wens U veel succes! 

 Ik woon buiten het gebied, in een kleine senioren 

woning 

 Ik woon redelijk ver van de probleemhaard, tot voor 

kort zelfs volgens de heren buiten het 

probleemgebied, weet niet wat ik kan en mag 

verwachten ondanks de problemen aan mijn huis 

door het sterk verzakken van de bodem. 

 Ik zou graag een vaste column over dossier 

gaswinning in Groningen zien 

 Ik zou graag willen dat dit onderzoek/uitkomst ook 

bij die instanties terecht komt die het aangaan en 

dat er dan ook eens iets mee gedaan wordt. 

Voorbeeld : er zijn mensen die in een wrak wonen 

door de aardbevingen en hun wordt meegedeeld 

door de instanties dat ze nog 2 jaar geduld moeten 

hebben. Kom op zeg !!!! 

 Ik zou het fijn vinden, en ik denk met mij duizenden 

betrokkenen, dat EigenHuis zichtbaar in de media de 

overheid informeert over de slechte resultaten van 

de herstel procedure tot nu toe. Het verdwijnen van 

overheidsgeld en het rekken van de juridische 

procedures. Het scoort nu wel leuk in uw blad, maar 

dat brengt ons niets. Laat U horen en zien en help 

ons in deze. 
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 In maart 2021 ga ik verhuizen uit het 

aardbevingsgebied, daarom lijkt het me niet zinvol 

dat ik meedoen aan een mail groep. Mocht dit 

anders zijn, mag er contact met mij opgenomen 

worden, dan wil ik hier in bijdragen. 

 In nederland hebben we te veel ambtenaren. Een 

zevenvoud van bijvoorbeeld de USA. 

 in principe wil ik wel meedoen aan de mailgroep, 

maar zit aan de rand van de aardbevingen ik heb er 

dus niet permanent mee te maken. 

 In zijn algemeenheid geldt dat zich een grote 

dossiermoeheid meester heeft gemaakt van ons. 

 Indien u interesse heeft wil ik de 

documenten(toelichting) die ik heb geschreven op 7 

juli jl. op basis van mijn afmelden voor het 

versterkingsprogramma Eigen Initiatief wel met u 

delen. Overigens heb ik geen enkele reactie 

ontvangen van NCG cum suis naar aanleiding van 

mijn afmelding.... Onfatsoenlijk bestuurlijk gedrag als 

brevet van onvermogen. 

 Ja ik heb nog één vraag weten jullie wel hoe het er in 

Groningen uitziet met de onbewoonbare woningen 

die na al die jaren nog discussie zijn hoe de 

problemen kunnen worden op gelost? wanneer de 

coördinator van dit project eerst eens met een 

deskundige het gebied bezoekt dan is de e-mail 

conferentie veel zinvoller. 

 Ja. Deze kwestie sleept al jaren en we gaan alleen 

maar verder achteruit als het om oplossingen van de 

problemen gaat. Start een petitie en dan niet alleen 

voor de legen van eigenhuis maar voor alle 

betrokkenen van het gebied. Tevens mijn advies om 

de uitkomsten van dit onderzoek bij de nationaal 

ombudsman neer te leggen en de raadsman . 

Daarnaast publiceerd de uitkomsten in de dagbladen 

en tv uitzendingen. Hoe breder hoe beter. Ze maken 

er nu een potje van. Meer meer krachten gebundeld 

kunnen worden om deze problemen op te lossen hoe 

beter 

 Jullie blijven je inzetten rondom alles m.b.t.de 

aardbevingsproblematiek, complimenten en Dank 

voor jullie onafhankelijké objectieve inzet!! 

 Leg de verantwoordelijkheden van het verder geld 

geven voor schadeherstel en versterking van 

woningen neer bij de bewoners zelf. Samen met de 

kennis en mogelijkheden die aannemers hebben, 

moet de regie over deze aardbevingsproblematiek bij 

de bewoners zelf gelegd worden. Alle veel kostende 

deskundigen, bureau’s , etc., er tussenuit en aan de 

slag! 

 Maak het de verantwoordelijken vooral erg lastig !!! 

 Merk (persoonlijk) weinig van de vereniging m.b.t de 

problemen gaswinning. Dat kan aan mij liggen hoor. 

Lees wel altijd ons 'lijfblad". Het is alweer jaren 

geleden dat wij naar info avond zijn geweest in 

Loppersum waar we hebben gesproken met een 2-tal 

medewerkers van de vereniging. Wellicht bent u 

onmerkbaar bezig, dat is ook goed. Is geen kritiek. 

 Mijn afwijzing om niet mee te doen met verder 

onderzoek, is omdat ik hier niet echt in het centrum 

van de bevingsproblematiek zit. 

 Mijn opmerkingen en frustratie kan ik en wil ik hier 

niet allemaal kwijt 

 Mijn visie kort samengevat: - ben voorstander van 

voortzetting gaswinning op een verantwoord 

aangepast nivo, dus GEEN stopzetting - 

schadeafhandeling voor 100% 

 Mijn vraag kan vereniging eigenhuis meer in spelen 

op de problemen rond de NCG en IMG 

 mijn woning is gelegen aan de rand van het 

aardbevingsgebied. 

 Minder vergaderen, meer bouwvakkers 

 Mogelijk heeft het een positief effekt 

 Mr Alders heeft hier voor etelijke miljoenen 

weggehaald maar niets voor gedaan. 

 n 

 N.v.t 

 N.v.t. 

 n.v.t. 

 Na melding schade duurt het allemaal veel te lang 

voordat actie wordt genomen of dat er iemand 

langskomt om schade op te nemen 

 Nee 

 nee 

 nee 

 nee 

 nee 

 Nee, damkuwel 

 Neen 

 Neen, dankuwel 

 Normaliter zou ik willen participeren als 1 van de 

100 maar teleurstelling is meerdere keren aan de 

orde geweest. Vermoeidheid hieromtrent is zeker aan 

de orde en de bijdrage lijkt dan ook vooral een verlies 

van tijd en geen tot weinig opbrengst. 

 nvt 

 Nvt 

 nvt 

 Nvt 

 nvt 

 Nvt. 

 Onderzoek is positief,we wachten het af 

 Onze oude woning in Middelstum hebben wij in 

september 2018 verkocht. Inmiddels wonen wij in 

een aardbevingsversterkte nieuwbouwkoopwoning in 

Bedum. Indien er veel financieel verschil blijkt te 

zitten in waardedalingsregeling van de NAM 

toendertijd en IMG regeling nu, bekruipt je toch een 

zeker gevoel van onrechtvaardigheid. Je moet als 

woningverkoper maar even de juiste keuze maken 

tussen regelingen en commissies die elkaar maar 

opvolgen. Vanwege "finale kwijting" worden zoals ook 

in ons geval soortgelijke aanvragen bij IMG niet meer 

in behandeling genomen. Dus als je akkoord gegaan 

bent met de waardedalingsregeling toendertijd heb je 

geen geen rechten meer bij de huidige regeling van 

IMG. 

 Ook eigen Huis heeft een eigen mening in deze. De 

deskundigheid wat uw ten toon spreid is voor ons als 

Noordeling bindend. Je krijgt iets nieuw, blijft in de 

toekomst nul te bezitten. Halen in de toekomst 

betalen. 

 Op zich zou ik graag meedoen in het panel maar de 

dagelijkse beslommeringen geven mij niet de moed. 

 Paar kleine aardbevinkjes in Amsterdam en het 

probleem is opgelost. 

 Per 15 december trekt ik na ruim een jaar in een 

tijdelijke woning weer in mijn versterkte huis. Grijze 

haren, hoewel het nu goed lijkt te komen! 

 Positief dat veh er aandacht aan besteed 

 positief over dit onderzoek 

 Prima , elk initiatief is welkom, vooral van jullie 

aangezien dit echt een woonkwestie is 

 Prima dat de VEH de leden hier in dit gebied volgt en 

steund. 
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 Prima dat e.e.a. onderzocht wordt, maar wat wordt 

met de resultaten gedaan? Ik vermoed dat veel 

antwoorden niets nieuws bevatten, kortom : wat is de 

toegevoegde waarde van dit onderzoek? 

 Prima dat Eigen Huis ook voor de aardbeving 

bewoners opkomt. Onze groep heeft al een keer erg 

nuttige juridische steun gekregen met een positief 

resultaat. Mede hierdoor hebben we bij de NCG (zeer 

moeizaam) de inhoud van een overeenkomst kunnen 

aanpassen. 

 Prima dat jullie dit steeds blijven doen      

 Prima onderzoek. Hoe meer mensen hieraan mee 

werken, des te beter is het. Vereniging Eigen Huis is 

een bekend fenomeen en zal, naar ik hoop, ook 

gehoord worden. 

 Prima. Fijn zijn onafhankelijk onderzoek 

 Sinds mei dit jaar doe ik mee aan een onderzoek van 

de NCG. Er zijn 15 sensoren aan mijn woning 

bevestigd die dit en komend jaar alle bewegingen 

waarnemen. Ik doe hieraan mee op vrijwillige basis 

voor de toekomst van mijn kinderen en 

kleinkinderen. 

 situatie sleept zich maar voort grote spelers zijn al 

lang gecompenseerd mensen met de schade en 

ellende niet omgekeerde wereld hier Den Haag is te 

bang om ook maar iets teveel uit te keren. 

 Sorry wij zijn echt wanhopig . Waren we maar nooit 

aan dit project begonnen en na 40 jaar Loppersum 

naar elders vertrokken.... 

 Suc6 met het onderzoek, wij wachten, wachten maar 

af het is voor ons niet meer te begrijpen dat het 

allemaal zo lang moet duren! Momenteel gaan er 

veel kosten in het overleggen en personeel zitten 

terwijl de gedupeerden maar wachten op hun schade 

geld dit is niet meer uit te leggen. 

 succes 

 Succes 

 Succes en sterkte aan bewoners die hier persoonlijk 

mee te maken hebben. 

 Succes met de verwerking en worden de scores 

positiever dan in het verleden. 

 Succes met jullie onderzoek 

 Succes! 

 Succes! 

 Succes!!! 

 Succes. Maar ook dit onderzoek zal straks overbodig 

blijken omdat er met de uitkomsten niets gedaan 

wordt. 

 U zou eens onderzoek moeten doen naar de 

waardedalings regeling en wat voor een gedrocht dit 

is 

 Veel succes. 

 VeH zu zich ook kunnen richten op een armoede-

barometer in relatie tot waarden woningen 

 Veilig in Amersfoort weer een rapport opstellen dat 

weer in een zeer diepe lade verdwijnt of compleet 

genegeerd zal worden. WAT SCHIETEN DE DIRECT 

BETROKKEN IN DIT GEBIED OP MET DIT GENEUZEL? 

 Vind het positief dat Eigen Huis de vinger aan de pols 

houdt. 

 volgend jaar wederom een enquête? Wordt dan jaar 

7. Mooi getal 

 Voor veel mensen is je huis je spaarpotje. Veel 

Groningers zijn niet alleen hun spaarpotje kwijt maar 

ook hun fijne herinneringen aan de woonplek. Als je 

huis een molensteen wordt dient men er voor te 

zorgen dat je leed zsm vergoed gaat worden. Omdat 

we verder van Den Haag wonen kan het niet zo zijn 

dat deze mensen aan hun lot worden over gelaten. 

 Voorlopig niet. 

 Vorig jaar heb ik ook dit onderzoek ingevuld en wat 

op- en aanmerkingen gemaakt. Echter nooit geen 

reactie gekregen. Jammer. 

 Vraag goed door bij de mensen waar u mee praat 

vanuit de overheid. Niets is wat het lijkt in dit dossier 

en inwoners zijn veel vaker dan gezond is met een 

kluit in het riet gestuurd. En citeer mij svp niet 

letterlijk en zeker niet traceerbaar, dat kan mij 

potentieel veel gedoe opleveren. Ik wens u succes 

met het goede werk dat u allen doet (aandacht voor 

verduurzamen, gezonde woningmarkt, gezondheid in 

huis enz. Goed werk!). 

 Waar wij wonen hebben we zelden aardbevingen 

 Wanneer deze problemen zich in de regio Den Haag 

hadden voorgedaan, was het probleem allang 

opgelost. En de toezeggingen in parlement en 

regering zijn nog lang niet gerealiseerd. 

 wat betreft de 100 benodigde denk ik dat het beter 

is mensen uit het kerngebied te nemen. Daar waar 

versterking absoluut nodig is. 

 Wat gebeurd er met dit onderzoek 

 Wat het meest frustreert is dat het grootste deel van 

Nederland denkt dat we niet zo moeten zeuren in 

Groningen, we krijgen toch zo veel geld en alles word 

geregeld. Alleen word er in werkelijkheid helemaal 

niks geregeld. Rekken en vooruit schuiven. 

 wat kan de vereniging méér doen in de 

gaswinningsproblematiek. op termijn komen ook 

funderingsproblemen naar voren agv 

gaswinningbevingen. De afgelopen jaren heeft het 

cvw, de tcmg, het img nooit aandacht aan WILLEN 

besteden, waardoor ploblemen en kosten p de 

bewoner worden afgwimpeld. 

 Wat meer toelichting over stand van zaken 

rijksplannen (algemeen en als intro op de vragen) 

zou geen kwaad kunnen, teneinde de (zin van) de 

vragen beter te kunnen lokaliseren en ook beter 

overwogen te kunnen antwoorden. Op de huidige 

manier ben je teveel afhankelijk van wat je toevallig 

weet uit de media, of toevallig niet weet. Dat maakt 

de beantwoording teveel tot los zand en 

toevalstreffers. 

 We hebben al jaren commissies, bestuursorganen en 

andere zaken, maar er gebeurt al jaren niks 

 We hebben te maken met nonchalante NAM en een 

onwillige regering die tot nu toe niets deed 

 We hopen dat dit onderzoek iets bijdraagt voor de 

bewoners van het schadegebied en niet opgaat in de 

organisatie en bureaucratie. 

 We voelen ons nog zeer onzeker en niet serieus 

genomen door de regering. 

 We zijn bereid inzage te geven in ons dossier Wel 

anoniem 

 We zijn zelf nu 1,5 jaar bezig met een schade, ik 

denk dat dat nog wel 1,5 jaar bezig zijn voordat we 

een definitief besluit hebben. 

 We zitten te ver (en positief) in het proces om 

spreekbuis te zijn voor bewoners die nog (lang) in de 

problemen zitten. 

 Wekelijks schrijf ik de Staat der Nederlanden, 

provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, het 

Instituut Mijnbouwschade en de nationaal 

coördinator Groningen. Mijn brieven bevatten louter 

feiten waar voornoemde instanties niet omheen 

kunnen. Een inhoudelijke reactie komt er niet of 
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nauwelijks terwijl ik daar wel recht op heb. 

Mijnbouwschade vormt een breuklijn in mijn 

bestaan. Sta ermee op en ga ermee naar bed, als 

een horrorhuwelijk. Eerst word je huis en vermogen 

afgepakt, vervolgens je geestelijke en lichamelijke 

gezondheid. De fase waarin ik nu verkeer is er één 

van eerwraak. Slachtoffers in mijn omgeving zijn door 

deze problematiek overleden. Recent nog een vader 

van vier kinderen. Kan er pas in berusten als dit voor 

de betreffende bestuurders van dit dossier ook 

irreversibele gevolgen heeft. 

 Wij hebben geen schade en nog nooit een beving 

gevoeld. Nu lijkt het misschien dat we 

ongeïteresseerd zijn, maar we zijn er zeker wel mee 

bezig. 

 Wij hebben het proces onterecht verloren. Dat de 

werksituatie bij de Rechtbank niet deugde kwam 

onlangs naar buiten. Dat dit gevolgen heeft gehad 

voor de rechtsgang en wij daar het slachtoffer van 

zijn geworden ligt voor de hand. Dit wordt echter 

onder de pet gehouden. Het valt ons van de VEH 

zwaar tegen dat zij daar nooit iets tegen heeft 

ondernomen. 

 Wij hebben schade aan de woning. Een deel is goed 

afgehandeld en een later gemelde schade is op een 

kinderachtige wijze behandeld. 

 Wij wonen wel in het aardbevingsgebied, maar 

hebben geen last van aardbevingen of enige schade 

 Wij zijn geen échte 'slachtoffers' met grote schade, 

wonen aan de rand. U hebt meer aan mensen die 

grotere problemen hebben. 

 Wij zijn volslagen apathisch geworden. 

 Wij zijn wel in aanmerking gekomen voor de regeling 

waardevermindering en de schade die wij in het 

verleden hebben gehad is wel vergoed. 

 Wordt het beter? Je wordt er moe van. 

 X 

 Zie boven. 

 Zo jammer hoe er met de Groninger omgegaan 

wordt, dat raakt me nog het meest, dat met veel 

dingen niets gebeurd en er niet geluisterd wordt, en 

dat de regering die er iets voor moet doen , het aan 

alle kanten laat afweten , en wel het geld opstrijkt, 

waar we in Groningen ook weer niets of heel weinig 

van terug zien 

 Zoals al aangegeven gaat het al jaren op een 

bepaalde manier te werk hier betreffende de 

afwikkeling.De instantie krijgt elke keer een andere 

naam,maar de oplossing word er niet beter of anders 

van. 

 zoals eerder genoemd, levert de hele geschiedenis 

me stress op de afhandeling va schade etc ik heb 

geen vertrouwen in het bestuur Waar ik me vooral 

ook veel zorgen over maak, zijn onze dijken Zowel de 

dijken van de kanalen als de .zeedijken 

 Zolang er niets structureels wordt ondernomen en de 

verantwoordelijkheid wordt genomen door zowel nam 

als overheid verwacht ik helemaal niets 

 Zolang politiek invloed heeft op dit soort zaken blijft 

het een heen en weer van oplossingen en blunders 

 Zot erdoor en ben nogal negatief. En er zijn vast ook 

postitieve lui. 

 Zou fijn zijn als de resultaten de ogen zouden openen 

in de regering maar ze weten deksels goed dat 

Groningers niet snel op de barricade springen. 

 


