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Geachte leden van de Tweede Kamer,  
 
Maandag 5 september 2016 heeft de Vaste commissie voor Economische Zaken Groningen bezocht  
in verband met de aardbevingsproblematiek. Daarnaast heeft de commissie met verschillende 
experts gesproken in een hoorzitting. Natuurlijk is het van belang om experts te spreken echter,  
er zijn experts die u nog niet heeft gesproken namelijk de bewoners/huurders in het gebied.  
 
De Woonbond en Stichting HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen, bestaande uit 
Huurdersvereniging Oet en Thoes, Huurdersvereniging De Maren, Stichting Bewonersplatform 
Delfzijl Huurdersvereniging De Huurder, Huurders Adviesgroep Groninger Huis en  
Stichting Bewonersraad Slochteren, betreuren dit ten zeerste. Het HuurdersPlatform Aardbevingen 
Groningen vertegenwoordigt ruim 11.000 huishoudens in het aardbevingsgebied.  
 
De Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft  
op 31 augustus 2016 een brief gekregen van dertien Groningse woningcorporaties betreffende  
de situatie ten aanzien van de afhandeling aardbevingsschade. 
De vijf genoemde punten: aardbevingen, veiligheid, versterken, geld en verantwoordelijkheid 
onderschrijven wij in zijn geheel.  
Daar willen wij aan toevoegen: gelijkheid, communicatie en eerlijkheid! 
 
Gelijkheid 
De meeste aandacht gaat uit naar de particuliere woningbezitter, deze heeft immers een groot 
financieel belang of zoals u wilt risico. Hetgeen ook voor de huurder geldt. Er is bij huurders  
schade aan interieur zoals wandbekleding en vloerbedekking. Helaas zien we te vaak dat deze schade 
niet in behandeling wordt genomen. Daarnaast krijgt de woningbezitter een vorm van financiële 
compensatie. De huurder krijgt deze compensatie niet, omdat de huurder geen eigenaar van  
de woning is en dus geen financieel risico heeft. De ellende van de aardbevingen en het risico daarop 
is voor een huurder en een woningbezitter feitelijk hetzelfde en leidt toch tot ongelijkheid. 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
Communicatie 
Het valt op dat zowel vanuit de NCG, CVW en gemeente steeds andere signalen af worden gegeven 
in informatie uitingen. Het niet weten waar je aan toe bent geeft onrust en vooral onzekerheid. Dit 
zijn zaken die juist dit gebied niet kan gebruiken. Wij stellen voor afspraak is afspraak en we doen 
wat we zeggen en we zeggen wat we doen.  
Er is tussen de partijen geen afstemming in communicatie en activiteiten. Steeds andere 
berichtgeving draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van partijen. Enig integraal project-  
en procesmanagement is niet aan de orde.  
 
Eerlijkheid 
1650 Woningen zouden in twee jaar tijd worden hersteld, verbeterd, versterkt en verduurzaamd,  
dat is de deal tussen de woningcorporatie, NAM/CVW en ministerie van Economische zaken. Dat was 
juni 2015. Deze afspraak is nogmaals in het voorjaar bevestigd en de eerste 150 woningen (fase 1a) 
zijn reeds uitgevoerd. Helaas constateren we dat op basis van andere inzichten de contouren van het 
bevingsgebied veranderen. Volgens de steeds veranderende norm vallen woningen dan wel weer of 
juist niet meer binnen de contourgrenzen. Er zijn reeds woningen aangepakt die op basis van de 
nieuwe contouren misschien niet aangepakt hoefden te worden. Wij achten dit niet passen bij een 
overheid om toe te staan dat feitelijk een commerciële marktpartij (NAM/Shell) de spelregels telkens 
weer tijdens de wedstrijd verandert, doordat de overheid de contouren van het aardbevingsgebied 
aanpast. Het is voor de huurders niet eerlijk en getuigt niet van enig gevoel voor de bijzondere 
situatie in de Groningse samenleving en in het bijzonder het belang van de huurders.  
 
Wij steunen de corporaties om hun verantwoordelijkheid te nemen om woningen veiliger, beter  
en energiezuiniger te maken. Help mee aan een duurzame en veilige woning in Groningen. Een 
eenduidige en directe aansturing via de NCG, zonder inmenging van bijvoorbeeld de NAM zal veel 
van het bovenstaande verbeteren.  
 
Graag nodigen wij u uit om met ons hierover in gesprek te gaan in Groningen of Den Haag.  
 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Stichting HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen   Nederlandse Woonbond  
Ynse de Vries         Ronald Paping  
voorzitter        algemeen directeur   
 
Jacob Wiersumstraat 4        Nieuwe Achtergracht 17  
9981 JJ  Uithuizen        1018 XV  Amsterdam  
T: 06  20070536        T: 020 5517700  
hpag@gmail.com        info@woonbond.nl  
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