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Geachte heer Kamp,
De gaswinning en de gevolgen daarvan zijn aan de orde van de dag. De impact is zeer groot. Bodemdaling
ten gevolge van de aardgaswinning in de provincie Groningen was al jaren een probleem. De opgetreden
aardbevingen en de nog te verwachten aardbevingen zorgen voor nog grotere problemen.
U bent momenteel druk doende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gaswinning op een
verantwoorde en veilige manier kan plaatsvinden en de kans op aardbevingen gereduceerd wordt.. Ook
heeft u allerlei regelingen getroffen om de, ten gevolge van de aardbevingen, gedupeerde inwoners te
compenseren voor geleden schade.
Wij willen u in dit verband aandacht vragen voor het volgende.
De aardbevingen en de daardoor ontstane problemen manifesteerden zich in eerste instantie in het gebied
rond Loppersum. Door de maatregelen, die u heeft doorgevoerd, vindt er een verschuiving plaats van de
optredende aardbevingen. Het dichtdraaien van de gaskraan in het zogenaamde kerngebied schijnt effect te
hebben echter de extra gaswinning in het zuidelijker gebied zorgt voor aardbevingen elders. Dit verontrust
ons zeer.
Op 17 januari 2014 is het bestuursakkoord “Vertrouwen op herstel en herstel in vertrouwen” gesloten. Dit
akkoord is afgesloten tussen het Rijk, de provincie Groningen en negen gemeenten (de zogenaamde
kerngemeenten Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum en
Winsum).
Allerlei maatregelen en regelingen die in het bestuursakkoord zijn benoemd zijn nu nader uitgewerkt.
De Tijdelijke regeling waardevermeerdering is daar één van. Gedupeerde huiseigenaren, waarbij
aardbevingsschade aan de woning is vastgesteld van tenminste 1000 euro en afkomstig zijn uit de “negen
kerngemeenten”, kunnen vanaf 6 november 2014 een vergoeding krijgen voor energiebesparende
maatregelen. De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro.
De onrust en bezorgdheid nemen sterk toe onder onze inwoners. Onze colleges en raden worden steeds

vaker geconfronteerd met de problemen die in onze gemeenten worden ervaren.
De gemeenten Oldambt, Bellingwedde, Veendam en Pekela maken geen deel uit van de zogenaamde
“kerngemeenten”. De ontstane schades door de aardbevingen houden zich echter niet aan
gemeentegrenzen. Ook door onze inwoners zijn al meer dan 300 meldingen van schade gedaan. Hiervan
zijn inmiddels circa 80 geaccepteerd en circa 100 zijn nog in behandeling.
De situatie doet zich nu voor dat inwoners van onze gemeenten schade ondervinden en dat deze schade
vergoed en verholpen wordt. Vervolgens wil men ook aanspraak maken op de regeling
waardevermeerdering. Men krijgt echter dan de mededeling dat men hier niet voor in aanmerking komt om
redenen dat men geen inwoner is van de “negen kerngemeenten”.
Vele inwoners vragen vervolgens aan ons waarom onze gemeenten niet in aanmerking komen voor de
regelingen?
De sociaal maatschappelijke en emotionele situatie, als erkend in het kerngebied, geldt voor de hele
provincie en zou ook breed erkend moeten worden. Het is volstrekt onrechtvaardig dat bij het toekennen van
vergoedingen ten gevolge van aardbevingsschade onderscheid gemaakt wordt tussen gedupeerden in en
buiten het kerngebied.
Wij vragen u dan ook met klem aandacht te willen geven voor de geschetste problematiek. Wij verwachten
van u dat u maatregelen treft om de ontstane ongelijkheid weg te nemen.
De gemeenteraad van Oldambt heeft zijn verontrusting op 19 januari 2015 uitgesproken en unaniem een
motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een uitbreiding van de schaderegelingen NAM naar
gemeente Oldambt. Deze motie is ter informatie bijgevoegd.
Ten slotte merken wij op dat het niet zo kan zijn dat inwoners in de provincie Groningen met erkende
schades ten gevolge van de aardbevingen vervolgens ongelijk behandeld worden.
Volledigheidshalve vermelden wij dat een kopie van deze brief gestuurd wordt naar de provincie Groningen,
de Dialoogtafel en de raden van de gemeenten Bellingwedde, Pekela, Veendam en Oldambt.
In afwachting van uw reactie,
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