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Achtergrond

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 Vereniging Eigen 
Huis 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.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in 
nieuwsberichten, lobby en content voor website
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• Het vertrouwen in de aanpak van de problemen die ontstaan zijn door gaswinning is laag. De afgelopen twee jaar was er een 
kleinere verbetering zichtbaar, maar in 2021 is het beeld weer negatiever geworden:

- Driekwart van de bewoners ziet de toekomst van het gebied als negatief of zeer negatief.

- Vier op de tien bewoners is tevreden over de persoonlijke woonsituatie.

- Vier op  de tien bewoners voelt zich onveilig in de eigen woning.

- Bijna iedereen denkt dat het niet gaat lukken dat de versterkingsoperatie in 2028 is afgerond.

- Driekwart is ongerust dat de beloofde afbouw van gaswinning gevaar loopt door de huidige tekorten aan gas en stijgende 
gasprijzen.

- Van het nieuwe kabinet verwacht bijna niemand (96%) verandering.
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Conclusies



Onderzoeksresultaten
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• Bijna driekwart ziet de toekomst negatief of zeer negatief in (afgerond 72%).

• De trend van van toenemend optimisme in 2019 en 2020, hoe gering ook, is gekeerd.

Beeld van de toekomst van Groningen
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Als u denkt aan de aanpak van de problemen die ontstaan zijn door de gaswinning in Groningen, hoe kijkt u dan 

naar de toekomst van het gebied?

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief
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“het wordt niet opgelost”

“Eerst zien dan geloven”

“Ik heb neutraal ingevuld, 
omdat ik voor mensen goede 

kansen zie, maar bij anderen 
dat ze in de problemen blijven 
zitten en er misschien ook niet 

meer uit komen.”

“willekeur, geen visie, 

geen rechtsgelijkheid, 

geen eerlijke 
behandeling.”

“Oplossing duren heel 

erg lang”

“Worden helaas niet 
serieus genomen, zowel 

in schadeafhandeling als 

preventie t.a.v. de 

toekomst.”

“de versterking komt maar niet 
op gang en dat kan betekenen 

dat mensen in de problemen 
kunnen komen en daardoor 

niet gaan verkassen.”

“Steeds wisselend 

beleid.”

Toelichtingen op beeld van de toekomst van Groningen

“Geld beschikbaar voor 

alternatieven.”

“door de trage afhandeling is er 

een ware leegloop ontstaan in het 

gebied - het gebied is niet meer 

aantrekkelijk vanwege het slechte 

imago - het gebied is een grote 
bouwput”

“Geen of marginale 

aanpak van de 

problemen.”

“Duurt te lang, verandert 

steeds om er maar 

onderuit te komen”
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• Ten opzichte van 2020 zijn de bewoners minder positief geworden over de persoonlijke woonsituatie, het percentage positieve 

bewoners daalt van 43% naar (afgerond) 39%.

Beeld van de persoonlijke woonsituatie in de toekomst
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Hoe positief of negatief kijkt u naar uw persoonlijke woonsituatie in de toekomst?

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief



Peilstok Groningen 20219

“mijn huis is degelijk, 

modern.”

“Ik ben tevreden”

“Woon wel in het gebied 

maar niet bij de kern 

waar de meeste 
aardbevingen zijn.”

“Wij wonen op een 

mooie plek.”

“Ja, omdat het huis verzakt, er 
steeds nieuwe scheuren 

ontstaan en waar moet je 
beginnen? En wanneer houd 

het op?”

“Financiële compensatie is 

op korte termijn prettig, 

maar we weten niet wat ons 

qua bevingen nog boven 

het hoofd hangt.”

“Je weet niet wat er nog 

gaat gebeuren.”

“ik probeer positief te 
blijven, zie ook wel 

verbetering. Maar het 

open einde blijft 

ingewikkeld”

Toelichtingen op beeld van de persoonlijke woonsituatie in de toekomst

“Huis is duurzaam, 

aardbevingsbestendig en 

nieuw”

“Voor nu zijn we nog jong 
genoeg om te reageren 

wanneer we wederom hulp 
nodig zijn. Wanneer we ouder 

worden wordt dit lastiger.”

“Aardbevingen zijn bijna 

elke dag aanwezig. Wat 

betekent dat voor de 

waarde van onze woning?”

“Geen 

versterkingsoperatie 

voor de oude huizen uit 
ca. 1938 in deze buurt 

waar ik woon.”
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• De afname in de mate waarin de problemen die ontstaan zijn door gaswinning bewoners bezighouden in 2019 en 2020 is 

gestopt. In 2021 houden de problemen weer meer bewoners bezig.

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

1 – houdt mij nooit bezig 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Houdt mij elke dag bezig
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“Relatief weinig schade 
gehad. Je weet en berust erin 

dat het ook de komende jaren 
een issue is dat je aandacht 

zal opeisen.”

“Aan de rand van het 

gebied met weinig 

schade”

“Door de berichtgeving 

houdt het mij wel af en 

toe bezig.”

“Je bent er toch wel 
geregeld mee bezig als je 

op nieuw een scheur zit of 

er een aardbeving plaatst 

vindt.”

“Ik ben woonachtig in het 
aardbevingsgebied”

“ik laat mijn leven er niet 

door vergallen”

“De laatste tijd zijn er 

weer weg veel 

aardbevingen. Daar kun 
je niet omheen”

“Zit zelf met verzakking 
v.d. woning en wordt 

steeds afgewezen”

Toelichtingen op bezig met problemen door gaswinning

“Zitten niet in kern 

gebied en nu geen 

schade”

“Na al die jaren blijft een 
goede oplossing achterwege, 

is de NAM nog voldoende 
sterk op financieel gebied nu 

Shell zich terug trekt naar GB.”

“Door te te trage aanpak 

en regelmatig 

voorkomende bevingen.”

“We willen in rust kunnen 

leven en niet steeds 

geconfronteerd worden met 

aardbevingen en daardoor 

schades.”
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• Vier op de tien bewoners van het gaswinningsgebied voelt zich onveilig in de eigen woning. Dit is ongeveer gelijk aan de meting 

van 2020.

Gevoel van veiligheid in de eigen woning
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In welke mate voelt u zich veilig in uw woning?

Ik voel mij veilig Ik voel mij enigszins onveilig Ik voel mij onveilig
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• Inleiding bij deze vraag: “De minister maakte onlangs 

bekend dat circa 27.000 woningen in het 

aardbevingsgebied op veiligheid onderzocht moeten worden. 

Naar schatting moet iets meer dan de helft daadwerkelijk 

versterkt worden. Bewoners moeten daar uiterlijk in 2023 

duidelijkheid over krijgen.”

Versterkingsoperatie

• Er is zo goed als geen vertrouwen dat de 

versterkingsoperatie in 2028 is afgerond.
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Denkt u dat uw woning versterkt moet gaan worden?

Ja Nee
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97%

De minister wil dat de versterkingsoperatie uiterlijk in 

2028 is afgerond. Denkt u dat dit gaat lukken?

Ja Nee
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• De berichtgeving over tekorten aan gas en stijgende 

gasprijzen zorgt voor onrust.

Berichtgeving over tekort gas en nieuw kabinet

• Er is geen vertrouwen in een verbeterde aanpak door het te 

formeren kabinet.
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Maakt de berichtgeving over tekorten aan gas en 

stijgende gasprijzen u ongerust met het oog op het 

afbouwen van de gaswinning?

Ja Nee

4%

96%

Denkt u dat het aanstaande nieuw te formeren kabinet 

ervoor zal zorgen dat de  problemen die ontstaan zijn door 
de gaswinning in Groningen met nieuw elan zullen worden 

aangepakt?

Ja Nee
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• Eén op de drie leden in het gaswinninggebied heeft (nog) 

niet gemelde schade.

• Hiernaast enkele redenen waarom de schade niet gemeld is.

Nog niet gemelde schade

35%
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Heeft u schade aan uw woning die u (nog) niet gemeld 

heeft?

Ja Nee

“Pot is leeg...wachten tot 

volgende jaar!”

“Deze schade is zeer 
recent, na de laatste 

beving. Omdat wij al in 

een traject zitten, denk ik 

laat maar even”

“Omdat mijn huis een 
nieuwbouw huis is en het IMG

gaat zeggen dat de schade 
door krimp komt aangezien 
het in 2019 is opgeleverd.”

“Je wordt het een beetje zat 
en het duurt lang voordat er 

iemand komt. Vaak sparen wij 
het op en doen 1x per jaar 

aangifte”

“Aarde blijft trillen en eerdere 

reparaties zijn opnieuw 

gescheurd. We wachten dus wel 

“even” op het versterkingsadvies. 

Kan alles in 1 maal worden 
aangepakt.”

“Omdat de vorige nog 

hersteld of juridisch 

afgehandeld moet 
worden”
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Vereniging Eigen Huis wil het nieuwe Kabinet een brief sturen waarin we uw geluid willen vertolken. Wat is uw belangrijkste boodschap aan 
het nieuwe kabinet? Wij zullen dit bundelen en doorgeven aan het kabinet.
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Boodschap aan het nieuwe kabinet

Voer het tienstappen plan van het 

Groninger Gasberaad uit: 1. maak één 

integraal herstel plan voor schade, 

versterken en verduurzamen 2. geef de 

bewoners de regie terug 3. geen normen 

en geen causaliteitsvereiste voor 

Integraal Herstelplan 4.voer een 

drastische vereenvoudiging van het 

speelveld door 5. maak Instituut 

Mijnbouwschade Groningen enig 

aanspreekpunt voor individuele 

woningeigenaren 6. zorg voor een 

leefbare regio 7. voorkom verdergaande 

rechtsongelijkheid 8. richt ‘taskforces’ in 

voor de complexere dossiers 9. zorg dat 

bewoners (én het gebied) er beter 

uitkomen! 10. beknibbel niet op 

ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke 

inpassing

Nette uitkoop / herbouw regeling

wees duidelijk en redelijk, nu zie ik veel 

ongelijke behandeling. Wissel niet steeds 

in beleid of uitvoeringsorganen. Traineer 

niet meer want de mensen zijn het lange 

getreuzel en de onduidelijkheid beu

ophouden met bureaucratisch gedoe en 

dure reisjes naar het bevingsgebied. 

Aandacht en erkenning is heel goed, 

maar dan moet er ook wat uitkomen. We 

raken nu gewend aan de dure auto's uit 

den haag met politici. Maar inwoners 

kijken de andere kant op.

houdt eens op met al die idioterie en zorg 

dat de schade ruimhartig vergoed 

worden. alsof het in Amsterdam gebeurt 

in plaats van in Groningen.

Gedupeerden centraal stellen en niet de 

procedures en protocollen. Een loket en 

een probleemoplossende aanpak in 

overleg met de gedupeerde. Stoppen met 

onnodig veel geld uit te geven aan allerlei 

onderzoeken en dit te besteden op de 

problemen op te lossen. Meer aandacht 

voor de psychische problemen van 

gedupeerden als gevolg van de huidige 

houding van img en ncg en niet te 

vergeten ons kabinet als opdrachtgever.

investeer de verdiensten van de 

gaswinning in het gebied of compenseer 

iig

Handel het af! En die niet zo moeilijk over 

die laatste centen. Er is genoeg uit de 

grond gehaald.

Sneller afhandelen meer capaciteit 

aanstellen

hou vol tot de laatste woning is 

aangepakt en iedereen recht is gedaan



Aanvullende informatie
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Methode Steekproef

Veldwerk

Online onderzoek in eigen beheer 

18 vragen   

10 minuten invulduur 

4.500 leden zijn voor het onderzoek uitgenodigd

Leden in het gaswinningsgebied.

992 volledig ingevulde vragenlijsten (= 22,0% respons)
2020 22,4% | 2019 17,2% | 2018 25,4% | 2017 23,0% | 2016 13,2%

Van 7 december 2021 tot 15 december 2021

Onderzoeksverantwoording
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Vragenlijst
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Vragenlijst




