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Smilde, 30 mei 2013

Geachte heer Tich eIaar,

In februari2013 zond ik u een uitgebreid schrijven inzake aardbevingschade in
Ekehaar.

ù

Tot op heden mocht ik van u niets vernemen. Graag wil ik van u weten of mijn
schrijven u en de staten van Drenthe heeft bereikt.
Daarnaast alsnog een reactie op mijn brief.

Mocht het voor u belangrijk genoeg zijn om u ter plaatse te overtuigen, dan
nodig ik u hier toe gaarne uit en pas mij aan, aaîuw datum en tijd.

Voor de goede orde heb ik de brief met historisch overzicht ingesloten.

Met vriendelijke groet, in afwachting van uw antwoord,

Charles C. de Haas

Bijlage: brief februari 2013



Smilde, 19 februan20L3

Aan de voorzitter van de Staten van Drenthe, de heer J. Tichelaar.
En de Staten van Drenthe.

Geachte Heer Tichelaar,

Onlangs zljn de aardbevingen en aardschokken in Groningen in de publiciteit
gekomen. De vraag is, wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de
aanzienlijke schaden, die hier uit voortkomen. De NAM, of de staat der
Nederlanden, of beiden.

Ook in Drenthe is sprake van schade en als voorbeeld neem ik het getroffen huis
in Ekehaar, waar reeds in2004, op 2I juni, melding wordt gedaan aan de NAM.

Inmiddels bestaat er een lijvig dossier en ik kan niet anders dan vaststellen, dat
het proces van schadeafwikkeling tot nu met de NAM buitengewoon moeizaam
verloopt. Het pand is onherstelbaar beschadigd en komt voor afbraak in
aanmerki ng. Y anzelfsprekend onverko opbaar.

De eigenaar/bewoners leven dus al vanaf 2004 in de onzekerheid. Vast staat, dat
voor de beving(en) van scheuren of bouwvalligheid geen sprake was.
Thans worden er alle mogelijke zaken aangevoerd, waaruit zou moeten blijken,
dat de "schuld" ook bij de eigenaar/bewoners ligt. Tot slot wordt dan door de
aangesproken instantie, de NAM, dat men maaî moet gaan procederen! ! En ja,
u raadt het al, hiervoor ontbreken de middelen.

Op details ga ik op dit moment niet verder in, maar wil U vragen en daarmede
ook de Staten van Drenthe, om zorgte dragen voor de inwoners Drenthe en hulp
te bieden aan de mensen, die in een dergelijke situatie komen.
Het begin kan gemaakt worden, door de NAM te wijzen op haar
verantwoordelijkheid en de huidige houding, die de sterke indruk wekt, om zich
in alle bochten te wringen om zichzoveel mogelijk te vrijwaren voor
schadebetaling.

Het kan toch niet zo zljn, dat deze gedupeerden, met een kapot en
onverkoopbaar huis, waar zij niets aan kunnen doen, stokongelukkig moeten
blijven zitten? DatNederland de bodemschatten verzilverd en gebruikt is een
feit, maar dan dienen gedupeerden schadeloos te worden gesteld.

Ik vraag [J, wij vragen U en in U ook de Staten van Drenthe, om Uw invloed
aante wenden, om de slachtoffers schadeloos te stellen.
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In afivachting van Uw antwoord,

Hoogachtend,

Charles C. de Haas

i.a.a" de Staten van Drenthe

bijlage: historisch overzicht

Historisch overzicht Schadegeval T. Franke, Ekehaar
1. Melding yan Franke aan NAM n.a.v. trilling 2l-06-2004. NAM kondigt

onderzoek aan en geeft opdracht hiervoor aan Hettema*Disselkoen. Bureau
( expert P. de Vries) voert op 3-08-2004 onderzoekuit en concludeert in
rapport van 8-10-2004 dat er een causaal verband is fussen beving en een

aantal scheuringen. Schadevoorstel gedaan (€, 1.120,-- incl BTW) op basis

van herstelschade. Franke gaat niet akkoord, omdat er sprake is van veel
grotere waardevermindering bij verkoop.Deze mededeling wordt door Franke
gemeld per brief van27 -12-2004. Bureau H+D kan zich niet vinden in de

gevolgde redenering en meldt dit aan opdrachtgever NAM.

2. Zaakwordt voorgelegd aan Tcbb (Technische commissie bodembeweging) in
maart 2005. Franke onderbouwdzljn argument over grotere schade door
waardevermindering in brief aan Tcbb. Tcbb komt op bezoek en Franke
notuleert zijn visie van het gesprek en meldt hij schriftelijk aan Tcbb op 17 -
10-2005. Inhoudelijk is dit als volgt geformuleerd:

- Voorlopig niet accepteren en wachten op volgende beving.
- Grootte van schadebedrag niet in verhouding met de getaxeerde kosten

van € 1120,-

3. Aktie blijft uit tot 1-5-2009. Per brief meldt Franke op die datum aan NAM
dat er in de afgelopen 5 jaar verdergaande schade is opgetreden. Probleem
van de verkoop van de woning wordt hierbij genoemd. N.a.v. dit schrijven
volgt nieuwe opdracht tot onderzoek door NAM aan bureau Compander. Hr
P. de Vries (voorheen H+D bureau) en Lent van GMB Totaal voeren
onderzoek opnieuw uit in juni 2009. De formele rapportage van de
bevindingen laat op zich wachten. Franke neemt zelf initiatief en meldt NAM
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in een aangetekend schrijven van 27-07-2009 wat de mondelinge bevindingen
van het recente onderzoekzljn. Hij verwoordt dit a.v.:

- De Vries constateert een serieuze toename van de scheurvormingen en
Lent is pessimistisch over het effect van reparatie in relatie tot
volgende bevingen

- Na bezoek van beide heren is de scheurvorming voortgegaan en
verergerd 

.

- Onzekere situatie m.b.t. veiligheid van de woning in nabije toekomst

4. Het Compander rapport uiteindelijk met rapportagedatum 15-05-2010
opgestuurd. Hierin is aangegeven dat het schadebedrag is verhoogd tot
€ I.540. Het rapport geeft op onderdelen een andere opsomming en indeling

van de geconstateerde scheuren. In tegenstelling tot het rapport uit 2004 worden
nu meerdere scheuren in verband gebracht met de trillingen en niet
gedocumenteerd als oude scheuren, die niet verband houden met de trillingen.
Echter, de basis van de taxatie blijft hetzelfde. Schadevergoeding wordt
voorgesteld op basis van herstelkosten, niet op vervolgschade t.a.v. de
verminderde waarde van de woning. Franke geeft aan niet akkoord te gaan met
de bevindingen en het schadebedrag. Belangrijk is te vermelden dat het rapport
geen melding maakt van de mondeling geuite bevindingen van de heren De
Vries en Lent ten tijde van het onderzoek en zoals weergegeven in de
betreffende aangetekende brief van Franke aan NAM van27-07-2009.

5. Inmiddels heeft Franke in oktober 2009 zelf het bouwkundig bureau Simons
opdracht gegeven de scheurvorming te inventariseren en te registreren.
Daarnaast heeft Franke notarisbureau HKP opdracht gegeven de NAM
formeel te informeren over de situatie betreffende de staat van de woning en
het oorzakelijke verband met bodemtrillingen als gevolg van gaswinning. Dit
is gebeurd per brief d.d.3-02-2010. NAM reageert op 18-02-2010 met
mededeling dat aan Bureau Compander opdracht is gegeven het rapport met
de bevindingen te bespreken met de heer Franke. Het rapport wordt echter
niet tijdig toegestuurd aan Franke. In de brief wordt gemeld dat er geen

opmerkingen gemaakt z4n betreffende het feit dat een herstel van de schade

"niet realistisch" is en dat het "huis eraf moet"

6. Ondanks toezeggingen om te overleggen is de communicatie tussen
Compander/NAM en Franke niet soepel verlopen. Het onderzoek is
uitgevoerd in mei 2009, de rapportage heeft plaatsgevonclen in mei 2010. Op
26 apt''l2010 is er overleg geweest tussen Compander en het bureau Simons,
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die samen een schouw hebben uitgevoerd op de woning. Om dit gesprek goed
voorbereid te kunnen voeren heeft Franke gevraagd het "concept" rupport van
Compander betreffende de bevindingen van het onderzoekuit mei 2009
voorafgaande aan dit gesprek te ontvangen. Dit is niet gebeurd. Volgens
mededeling van Compander was het rapport toen al definitief. Echter de
formele rapportage is eerst gedateerd 15-05-2010. In een brief van 17-05-
2010 meldt HKP dat de afspraken niet zorgvuldig zijn nagekomen.

7 . Injuni 2010 richt Franke zich rechtstreeks tot de Tcbb met een uitvoerig
verslag van de historische feiten zoals opgetekend en met commentaar op het
door Compander opgesteld rapport met de onbevredigende conclusies. De
Tcbb brengt op 14 november 2010 een bezoek aan de betreffende woning en
geeft verslag van bevindingen met een "concept advies" in een brief van24
november 2Aß. Belangrijke constateringen van de Tcbb in het
insp ecti er app ort zijn:

- Tcbb-deskundigen constateren dat het Compander grondonderzoek
niet in alle opzichten professioneel is uitgevoerd. Niettemin bevat het
bruikbare informatie

- De verschillende verbouwingen zijn niet allemaal degelijk uitgevoerd
t.a.v. stabiliteit van funderingen. Dit verhoogt het risico van
verzakking en als zodanigkan de extern veroorzaakte bodembeweging
de trigger voÍnen voor het veroorzaken van de scheuren. Overigens
zou ook door andere oorzaken in de loop van de tijd
verzakking/verho ging ontstaan zonder bodembeweging. Het voordeel
van de twijfel is aan Franke.

- Er is geen gevaar voor instorting zoals Franke beweert.
- De basis voor schadevaststelling blijft de kosten voor herstel en wel

voor 100% op kosten van NAM voor zover het herstelwerk betreft en

voor 50% voor zo-ver er voorafgaande aan herstel ook een
funderingsverbetering moet worden aangebracht.

- Tcbb zal een kostenschatting laten maken door een extern bureau. Dit
wordt uitgevoerd door bureau Oranjewoud. Het rapport van20-I2-
2010 geeft een totale schadepost van ca€ 12.000 excl. BTW, zonder te
di fferenti ëren in ko stenverdeling tu s s en NAM/Franke

- Er wordt geen aandacht besteed aan de evenfuele waardevermindering
van de woning.

8. Op 29-01-2011reageert Franke uitvoerig op het Oranjerapport en op de brief
van het Tcbb van l4-lL-2010 met de bevindingen. Hierin komt nadrukkelijk
aan de orde dat rond 1990 al enkele bevingen hebben plaatsgevonden, waarbij
geen scheurvorming is opgetreden. Pas bij de hevigere bevingen vanaf 2004 is
sprake van scheurvorming. De genoemde verbouwingen, waarbij de
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funderingen niet volgens gangbare noÍnen zljn aangebracht, dateren van voor
1990. In haar antwoord van22-02-20Il geeft de Tcbb aandat niet mag
worden vergeten dat de wljze waarop de verbouwing heeft plaatsgevonden
mede bijdraagt aande omvang van schade. Het is opvallend dat er in de wijde
omgeving geen andere schadegevallen zijn gemeld. Aan het slot doet de Tcbb
het voorstel om een apart onderzoek te laten uitvoeren m.b.t. de
bodemgesteldheid en het type fundering aangezien dit de kern van het geschil
betreft. De woning zelf hoeft niet verder te worden geinspecteerd. Franke zaI
toestemming moeten verlenen aan het Tcb om het onderzoek ( door
Ingenieursbureau IJB Groep te Lemmer) uit te laten te laten voeren.

9. Op 28-04-2011 bericht de Tcbb aan Frankehaar definitieve advies in
overeenstemming met het betreffende wetsartikel in de Mijnbouwwet. Ook de
NAM wordt hiervan op de hoogte gesteld. Uit de inleiding van de brief blijkt
dat NAM , evenals Franke, bezwaar heeft gemaakt tegen het "concept advies"
van de Tcbb omtrent de verdeling van de kosten. NAM vindt de 50%150%
verdeling onredelijk. Zonder nadere toelichting wordt de verdeling van de
totale kosten nu25o/o voor NAM en75o/o voor Franke aangegeven (detail: het
bedrag door Oranjewoud van ca € 12.000 wordt nu genoemd als zijnde
inclusief BTW). Het onderzoekvan IJB Groep bevestigt volgens Tcbb de
eerdere conclusies uit vorige onderzoeken. De uiteindelijke conclusie van de
casus is dat de Tcbb wel enigszins tegemoet wil komen aan de bezwaren van
Franke, maar dat het aspect van de bouwtechnisch niet-professionele
fundering als dominante oorzaak wordt beoordeeld bij het optreden van de
omvang van de schade. Het ontbreken van overige klachten in de regio wordt
daarbij als secundair argument genoemd.

10. Samenvatting.
De basis voor schadevergoeding zijn de directe herstelkosten aangevuld met
beperkte maatregelen om herhaling te voorkomen bij volgende beving(en). De
mogelijke waardevermindering van het onroerend goed geldt kennelijk niet
als basis, evenmin als emotionele schade en overlast.
In dit bijzondere geval wordt zelfs een deel van de schuld (75%) neergelegd
bij de eigenaar vanwege de veronderstelde ondeskundige fundering!

De gehele affaire is behandeld in het pré Groningen tijdperk vanmid-2012.
Op basis van de vele schademeldingen heeft NAM in overleg met de
Overheid haar beleid aangepast. Kleine schades worden kennelijk zonder veel
discussie volledig vergoed. Het betreft dan bedragen minder dan € 10.000,-.
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Het zou minstens redelijk zijn, datnieuw beleid de schade wel volledig dient te
vergoeden. (Tot nu toe zqn de kosten van advies en overig werk vele malen
hoger dan de aangeboden vergoeding).

Tot zover de zakelijke weergave van de gang van zaken, zonder daar inhoudelijk
een waardeoordeel over te hebben gegeven.

Eén ding is echter vast te stellen: vanaf 2004 tot2013, in onzekerheid en angst
voor een nieuwe beving, met onbekende gevolgen, aangewakkerd door de
situatie in Groningen, verhoogt toch bepaald het woongenot niet. Stelt u zich
eens in de plaats van de betrokkenen, wonend in een onverkoopbaar, vernield
huis, ook nog met een hypotheek.

Smilde, 19 februari 2013

,¡
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Dagblad van het l.{oorden 2 februan 2013

ASSEN - 'De NAM moet minstens een bedrag van één miljard euro reserveren
voor een fonds ter compensatie van de nadelige effecten van aardgaswinning in
Noordoost-Groningen.'

Dat zei de Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg
vrijdagmiddag bij een werkbezoek aan de gemeente Loppersum. Volgens hem is
enofin veel schade aangericht en is er een vertrouwensbreuk met de NAM. 'Dit
vraag| om een forse compensatie, die hoort bij de bedrijfskosten van de NAM',
vindt Van den Berg.

Een woordvoerder van de NAM in Assen laat weten dat het bedrijf nu niet wil
reageren, omdat er nog gesprekken gaande zijnmet Groningen en de kwestie
volgende week wordt besproken in de Tweede Kamer.

Volgens de provincie Groningen,¡moet het compensatiefonds bovenop de
schadevergoeding van honderd miljoen euro komen, die de minister heeft
toegezegd.


