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Voorwoord 

In dit rapport presenteren we de resultaten van de laatste meting van Gronings 
Perspectief Fase 2 (GP-II).  Gronings Perspectief is een meerjarig onderzoek naar 
gezondheid, veiligheidsbeleving en toekomstperspectief van bewoners in alle Groninger 
gemeenten. Het onderzoek wordt door de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd, in 
samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen. 
 
Ons onderzoek besteedt aandacht aan de gevolgen van de gaswinning. Dit doen we door 
middel van periodieke vragenlijsten met het Groninger Panel van het Sociaal 
Planbureau Groningen en door middel van interviews met professionals en bewoners. 
Meerdere keren per jaar publiceren we over de uitkomsten. Thema’s die in dit 
onderzoek aan bod komen zijn de invloed van de gasproblematiek op ervaren 
veiligheid, gezondheid, emoties, gevoelens van rechtvaardigheid en vertrouwen, en het 
toekomstperspectief van de bewoners van alle 10 Groninger gemeenten. Daarnaast 
keerden we na drie jaar terug bij bewoners die we in 2017 interviewden. We vroegen in 
diepte-interviews hoe het hen sindsdien is vergaan. Verder hebben we een tweede 
bezoek gebracht aan vier dorpen en wijken. We interviewden professionals over de 
samenhang en samenwerking binnen hun gemeenschappen en hebben 
focusgroep-bijeenkomsten gehouden met bewoners over de sociale cohesie. Ook komt 
de impact van de COVID-19 crisis, de lockdown maatregelen en haar gevolgen komen in 
dit rapport aan bod. 

Er zijn diverse personen die achter de schermen een grote bijdrage hebben geleverd 
aan dit rapport. Onze onderzoeksassistenten, Celine van Delden en Anna Harbers 
hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het onderzoek. Zowel 
Celine als Anna hebben de diepte-interviews met bewoners gecodeerd. Daarnaast 
codeerde Celine de open vragen in het onderzoek over COVID-19. Anna speelde een 
centrale rol in het overzichtelijk maken van onze onderzoeksresultaten, het coderen van 
de open vragen over versterking. 

Bij de totstandkoming van dit onderzoek werken we met veel partners samen. We zijn 
veel dank verschuldigd aan onze begeleidingscommissie bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen, Instituut 
Mijnbouwschade Groningen, de Vereniging Groninger Dorpen, de Groninger Bodem 
Beweging, het Groninger Gasberaad, vertegenwoordigers van gemeenten (Groningen en 
Het Hogeland), de provincie Groningen, de Veiligheidsregio Groningen, de GGD 
Groningen en twee wetenschappers. Zij bewaken de koers en de onafhankelijkheid van 
het onderzoek. De namen van de commissieleden zijn weergegeven in de colofon. 
Daarnaast gaat onze dank uit naar de klankbordgroep van bewoners, die meedenkt over 
onderwerpen en vragen vanuit het perspectief van bewoners. De coördinatie en het 
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beheer van het Groninger Panel is in handen van het Sociaal Planbureau Groningen. We 
danken Femke de Haan, Hans Elshof, Ewout van Spijker en Yvonne Turenhout voor de 
goede samenwerking daarbij. De focusgroepen voor het deelonderzoek naar samenhang 
en samenwerking zijn geleid door Saskia Duursma van CMO STAMM. We danken haar 
voor de prettige samenwerking en haar kundige optreden 

Tot slot bedanken we de panelleden voor het invullen van de vragenlijsten: zonder hun 
investering was dit onderzoek niet mogelijk. In het bijzonder bedanken we de 
respondenten en professionals voor hun deelname aan de focusgroepen en interviews. 
Hun gastvrijheid en openheid hebben bijgedragen aan een beter begrip van de 
veelzijdigheid van de problematiek.  

Katherine Stroebe en Tom Postmes 
Onderzoeksleiders Gronings Perspectief 
  

3 



Inhoudsopgave

4 

Samenvatting, conclusie en aanbeveling 5 

1. Inleiding en methode 12 

2. Veiligheid en risicoperceptie 17 

3. Rechtvaardigheid en vertrouwen 23 

4. Emoties 34 

5. Gezondheid 37 

6. Versterking 45 

7. COVID-19 72 

8. Samenhang en samenwerking 80 

Bewoner aan het woord 103 

9. De impact van de gaswinning op het dagelijks leven: drie jaar 
later 

106 

Referenties 

Bijlage 1 Vragenlijst 
Bijlage 2 Verdiepende analyse gezondheid 
Bijlage 3 Vergelijking tussen het versterkingsregister en de vragenlijst 
Bijlage 4 Interviewprotocol 



Samenvatting, conclusie en aanbeveling 

In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van onze meest recente meting (september 
2020). Zoals in eerdere rapporten gaan we in op een aantal terugkerende 
kernonderwerpen (veiligheid & risicoperceptie, rechtvaardigheid & vertrouwen, 
emoties, gezondheid) en geven we ontwikkelingen over de tijd weer. Daarnaast gaan we 
in dit rapport dieper in op de versterking: Wat zijn de ervaringen en verwachtingen van 
respondenten omtrent de versterking? En wat is de impact van de versterking op de 
kernvariabelen?  

In dit rapport belichten we ook twee kwalitatieve deelonderzoeken: een betreft de 
samenhang en samenwerking in dorpen en wijken, de ander de impact van de 
gaswinning op het dagelijks leven van bewoners.  

We openen met een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

Veiligheid en risicoperceptie 

● Ervaren veiligheid en risicoperceptie zijn sinds de vorige meting nagenoeg 
hetzelfde gebleven: respondenten met schade voelen zich minder veilig en 
nemen meer risico’s waar dan respondenten zonder schade. 

● Respondenten met (meervoudige) schade maken zich in vergelijking met 
respondenten zonder schade vooral zorgen om risico’s ten gevolge van 
gaswinning in hun dagelijks leven, zoals het moeten blijven repareren van de 
woning en eigendommen die beschadigd raken.  

● Mensen maken zich het minst zorgen om een catastrofe, zoals het plaatsvinden 
van een zeer zware beving of het instorten van hun woning. 

Vertrouwen en rechtvaardigheid 

● Inwoners van Groningen hebben weinig vertrouwen in instanties die zich 
bezighouden met de schadeafhandeling of versterkingsoperatie. Ook vinden ze 
het beleid rondom de gaswinning onrechtvaardig en voelen zij zich niet gehoord 
door de overheid. 

● Sinds juni 2019 is er een lichte stijging in ervaren rechtvaardigheid rondom de 
gaswinning en dan met name rondom de hoeveelheid gewonnen gas. Er zijn geen 
veranderingen in vertrouwen ten opzichte van de vorige meting in maart 2020. 

● Respondenten die één keer schade hebben gehad en deze schade hebben gemeld 
bij IMG, hebben meer vertrouwen in IMG en voelen zich beter gehoord door de 
overheid. 
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● Wanneer respondenten ervaringen hebben gehad met andere schade-instanties, 
zij het één of meerdere keren, dan is vertrouwen in IMG lager - ook al hebben ze 
sindsdien bij IMG schade gemeld.  

Emoties 

● Sinds medio 2019 zien we een toename van positieve emoties (bijv. hoop,  gevoel 
van controle) en een afname van negatieve emoties (bijv. boosheid, 
eenzaamheid). Deze verbeterde gemoedstoestand is met name zichtbaar voor 
mensen met enkelvoudige schade die deze schade gemeld hebben bij IMG. 

● Ondanks deze positieve ontwikkelingen is het nog steeds zo dat zelfs 
respondenten zonder schade weinig hoop hebben voor de 
gaswinningsproblematiek in het algemeen. 

Gezondheid 

● De gezondheidsachterstand van respondenten met meervoudige schade wordt 
kleiner. Maar verdiepende analyses laten zien dat er voor een deel van de 
respondenten met meervoudige schade nauwelijks enige verbetering is: 

○ Het krijgen van nieuwe schade heeft een verslechtering van gezondheid 
tot gevolg. 

○ Met name respondenten met meervoudige schade die in langdurige 
schadetrajecten zitten zijn aanzienlijk minder gezond. Maar liefst 8,6% 
van de respondenten valt binnen deze categorie. 

Versterking 
● Respondenten die zelf niet in een versterkingstraject zitten, verwarren 

schadeherstel en versterking met elkaar. Daardoor is er maar weinig overlap 
tussen de eigen antwoorden van respondenten op vragen over versterking en 
het versterkingsregister van NCG.  

● 16% van de respondenten vindt het nodig dat hun woning versterkt wordt. Van 
deze groep geeft 50% aan dat het enigszins, erg of heel erg dringend is dat hun 
woning versterkt wordt. Reden hiervoor is dat ze hun woning onveilig vinden. 
Een bewoner licht dit als volgt toe: “Haal de stut weg en de woning stort in!” 

● Van de respondenten die denken dat hun woning versterkt moet worden, 
verwacht slechts 38% dat dit ook zal gebeuren, terwijl 63% denkt dat het niet zal 
gebeuren of het niet weet. 

● Respondenten die te maken hebben met versterking (a) nemen meer risico’s 
waar en voelen zich minder veilig, met name tijdens de planvorming en 
uitvoering, (b) hebben minder vertrouwen in veel instanties en in het rijk, maar 
niet minder vertrouwen in NCG, en (c) lopen een groter risico op 
gezondheidsklachten, met name als ze ouder zijn. Al deze effecten komen 
bovenop de al bestaande effecten van schade.  
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● Respondenten in het versterkingstraject zijn grotendeels negatief over de 
communicatie van instanties over de versterking (gebrek aan informatie en 
stroperig). Ze zijn positiever over het contact met contactpersonen, maar geven 
aan dat deze vaak geen macht hebben om zaken te realiseren. 

● Respondenten uit de kern van het gaswinningsgebied die geen deel uitmaken 
van de versterkingsoperatie, geven aan dat zij ook behoefte hebben aan 
informatie over de versterkingsoperatie. 

De impact van COVID-19 in relatie tot de gaswinningsproblematiek 

● 45% van de respondenten met schade en 24% van de respondenten die 
aangeven te maken te hebben met versterking, vinden dat COVID-19 en de 
maatregelen die daarbij horen gevolgen hebben voor deze trajecten. 
Bijvoorbeeld inspecties van woningen met schades en informatiebijeenkomsten 
omtrent de versterking die niet doorgaan. 

● Respondenten hebben meer vertrouwen in het beleid van de overheid omtrent 
COVID-19 dan in het beleid omtrent de gaswinning. Het vertrouwen in het 
COVID-19 beleid is wel gedaald sinds het begin van de pandemie.  

● Respondenten voelen zich minder veilig met betrekking tot COVID-19 dan met 
betrekking tot de gaswinning. Er is wel een stijging in ervaren veiligheid omtrent 
COVID-19 sinds het begin van de pandemie. 

Samenhang en samenwerking tussen bewoners 

● Na 1,5 tot 2 jaar spraken we opnieuw met bewoners en professionals over de 
sociale cohesie in dorpen en wijken. 

● In 2018 zijn focusgroepen gehouden in zes dorpen en wijken die verschilden in 
mate van verstedelijking en sociale situatie. Vier dorpen/wijken waarin er veel 
veranderingen hebben plaatsgevonden zijn in 2020 weer bezocht. 

● De sociale cohesie is afgenomen in drie van de vier wijken en dorpen die we 
onderzochten. Deze afname lijkt deels samen te gaan met de belasting (en soms 
strijd) die de versterking voor veel bewoners is.  

● Op één locatie is een opvallende verbetering zichtbaar: deze locatie maakt grote 
plannen voor de versterking en de bewoners kijken weer hoopvol naar de 
toekomst. 

● Wat zijn succesfactoren voor sociale cohesie? De kwaliteit van de dialoog met de 
gemeente blijkt in het huidige onderzoek een grote rol te spelen - naast eerder 
gevonden succesfactoren (zie Stroebe et al., 2019b). 

● Als bewoners als volwaardige partner in het proces worden meegenomen, zijn er 
in korte tijd grote verbeteringen mogelijk op het gebied van samenhang en 
samenwerking tussen bewoners en tussen bewoners en professionals. Daar waar 
bewoners zich geminacht of miskend voelen loopt de samenwerking met 
instanties spaak, maar blijft de onderlinge saamhorigheid soms intact.  
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De impact van de gaswinning op het dagelijks leven: 3 jaar later 

● Na drie jaar hebben wij 14 respondenten voor een tweede keer geïnterviewd 
over de impact van de gaswinning op hun dagelijks leven.  

● Hierbij zijn zowel respondenten gekozen die in 2017 zeer weerbaar of juist 
minder weerbaar waren. 

● Het beeld is dat velen na 6 tot 8 jaar geploeter met instanties en procedures de 
grens hebben bereikt of overschreden van wat men aankan. De gezondheid, het 
welzijn en het woongenot worden te zeer verstoord.  

● Voor alle respondenten is het vertrouwen in overheid en instanties 
afgebrokkeld, ook onder de respondenten wier situatie verbeterd is. 

● Er is geen grote verandering in veiligheidsbeleving, maar het is opvallend dat 
ook respondenten die zich niet onveilig voelen, constant alert zijn. 

● Er kunnen vier gedragspatronen worden onderscheiden in de manier waarop 
respondenten in hun dagelijks leven omgaan met de aardbevingsproblematiek. 

○ Redzaamheid bij tegenslag door een bewuste omgang met emoties 
doordat men de middelen heeft om veerkrachtig te zijn.  

○ Vechten met instanties en procedures uit een diepgeworteld gevoel van 
onrecht. 

○ Lijdzaam wachten in onzekerheid en machteloosheid. Dit gaat gepaard 
met frustratie, verdriet en bedroefdheid.  

○ Vluchten door de intentie om te verhuizen of daadwerkelijk te verhuizen. 
Dit is de eerste keer dat we zien dat respondenten overwegen om te 
verhuizen of daadwerkelijk verhuisd zijn.  

Conclusies en aanbevelingen 

Aandacht en beleid nodig voor psychosociale impact 

We laten in onze rapporten altijd het effect zien van schade op een aantal 
kernvariabelen zoals veiligheid, gezondheid en vertrouwen. Op basis van deze 
resultaten zou men kunnen concluderen dat het best goed gaat voor wat betreft impact 
van de gaswinningsproblematiek: veiligheidsgevoelens zijn redelijk stabiel (al voelen 
bewoners met meervoudige schade zich nog steeds minder veilig) en de 
gezondheidsachterstand van bewoners met meervoudige schade neemt af. Vertrouwen 
is weliswaar laag, maar vertrouwen in de Rijksoverheid is in de loop van de tijd 
toegenomen. Kunnen bestuurders en bewoners opgelucht adem halen? We denken van 
niet. Onze verdiepende analyses (bijv. naar bewoners met langdurige schade en 
ouderen in de versterkingsoperatie) geven aan dat bepaalde groepen nog zeer 
kwetsbaar zijn. Bovendien laten zowel de interviews als de antwoorden op de open 
vragen van het panel zien dat een deel van de bewoners er doorheen zit: ze lijden onder 
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de gaswinningsproblematiek die, voor velen van hen, nu al acht jaar voortduurt. Voor 
het eerst zien we dat voor sommige bewoners de maat dusdanig vol is dat ze uit het 
gebied weg willen of in sommige gevallen al vertrokken zijn. Ook geven bewoners die 
met de versterkingsoperatie te maken hebben, aan dat ze last hebben van de 
stroperigheid van procedures - bewoners moeten deels jarenlang wachten en 
ondertussen staat hun leven stil. Hieronder lichten we een aantal kernpunten uit het 
huidige rapport toe - gekoppeld aan aanbevelingen. In brede zin is onze aanbeveling: 
blijf aandacht houden voor de psychosociale impact van de gaswinning en maak 
hier ruimte voor in beleid. Dit houdt in: weeg af wat de impact is van (nieuw) 
beleid en procedures op de bewoner zelf. Dit lijkt een voor de hand liggend advies 
maar onze afgelopen twee rapporten laten zien dat dit volgens professionals beter kan 
(Bovenhoff et al., 2021; Stroebe et al., 2020b). 

Aandacht nodig voor systeemslachtoffers 

Hoewel de gezondheidsachterstand van bewoners met meervoudige schade over het 
algemeen is verbeterd, is er nu een specifiekere subgroep met een forse 
gezondheidsachterstand: bewoners die zich in langdurige schadetrajecten bevinden, die 
al sinds NAM-tijden schade aan het melden zijn. Het is aannemelijk dat ze murw 
gestreden zijn na jaren van worsteling met instanties. We kunnen spreken van 
systeemslachtoffers. 

We adviseren om bewoners met langdurige schade– en versterkingstrajecten een 
speciale behandeling te geven waarin het oplossen van problemen centraal staat. 
Daarvoor kan het nodig zijn om niet iedere schademelding apart te bezien, maar een 
benadering te kiezen waarin men samen met bewoners een integrale oplossing zoekt 
voor de woning en de problematiek die is ontstaan. Dit betekent flexibiliteit van 
procedures en samenwerking tussen instanties (gemeente, IMG, NCG). Ons recente 
rapport laat zien dat de mogelijkheid tot zo’n integrale aanpak voor bewoners 
beperkt is - men is vaak gebonden aan regels, wetten en kaders die zijn toegesneden op 
standaardsituaties (Bovenhoff et al., 2021). Dit houdt in dat bestaande procedures al 
snel niet passen bij de complexere gevallen - de aanpak is immers generiek. De 
uitdaging voor de toekomst zal zijn om te accepteren dat er veel gevallen ‘speciaal’ zijn, 
dat het nodig is om ze binnen het bestaande stelsel extra aandacht te geven zonder dat 
dit het onmogelijk maakt om buurtgericht of dorpsgericht te werken. Wij hebben de 
oplossing niet paraat, maar doen wel de suggestie dat het in het bevingsgebied 
inmiddels normaal is om bijzondere situaties aan te treffen. Maatwerk en flexibiliteit 
moeten dus onderdeel zijn van de standaardwerkwijzen binnen de generieke regelingen 
en staande procedures. Zo werkt dat nu eenmaal in een rampsituatie. 

Versterkingsprocedures kunnen ervaren veiligheid ondermijnen 

Veiligheid voorop en de bewoner centraal is de titel van het plan van aanpak voor de 
versterkingsoperatie, opgesteld door de Nationaal Coördinator Groningen. Maar tijdens 
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de versterkingsoperatie voelen bewoners zich juist wat minder veilig (met name tijdens 
planvorming en uitvoering) in vergelijking met bewoners wiens huis niet versterkt 
wordt maar die verder in een vergelijkbare situatie verkeren. Op dit moment kunnen 
we de paradox dat versterking zorgt voor verminderde gevoelens van veiligheid nog 
niet goed verklaren. Een mogelijke reden is dat bewoners zich door het 
versterkingstraject bewuster worden van risico’s. Een andere mogelijke verklaring is 
dat de versterkingsoperatie een extra belasting is die stress geeft en die de onzekerheid 
voor bewoners vergroot. 

Ondanks dat vervolgonderzoek nodig is, zouden we op basis van wat we al wel weten 
aanbevelen om uit voorzorg in ieder geval procedures en communicatie af te 
stemmen op mogelijke gevoelens van onveiligheid. Het huidige rapport laat zien dat 
de stroperigheid en traagheid van de versterkingsoperatie de grootste knelpunten voor 
bewoners zijn, samen met de onduidelijkheid of en wanneer versterking plaats zal 
vinden. Zoals een bewoner uitlegt:  

“In januari 2019 heb ik een brief ontvangen, ondertekend door NCG en wethouder [...], over mijn 
woning dat deze verhoogd risico heeft en dat zij daarvoor maatregelen willen treffen. In 
augustus 2019 (8 maanden later dus), komen er 2 dagen lang 8 mensen over de vloer. Het is nu 
bijna oktober 2020 en er heeft na augustus 2019 geen enkele communicatie plaatsgevonden 
over het vervolg.” 
 
Wat hier feitelijk gebeurd is dat NCG en gemeente de bewoner waarschuwt: u loopt 
risico. Daar wordt ook actie op ondernomen en vervolgens blijft het lang stil. Het is niet 
verwonderlijk dat na zo’n aankondiging het wachten zelf het gevoel van onveiligheid 
kan versterken. 

Het verschil tussen schade en versterking: onbegrijpelijk en niet doelmatig 

Bovenstaande aanbevelingen gaan in op schade en versterking. Het huidige rapport laat 
zien dat schade en versterkingsprocedures voor bewoners niet altijd uit elkaar te 
houden zijn. En aan bewoners valt in praktijk ook vaak niet uit te leggen waarom dit zo 
is: sommige schade aan de woning keert immers terug en vraagt om niet-cosmetische 
ingrepen die in praktijk betekenen dat de woning zodanig versterkt wordt dat de 
schade niet weer terugkeert bij een volgende kleine beving. En dat heeft consequenties 
voor het onderhoud en de leefbaarheid: 

“Er gebeurt weinig. We hebben geld ontvangen om schades te herstellen, maar het is ons 
afgeraden hiermee door te gaan totdat we weten of het huis versterkt moet worden.” 
 
Ook bewoners hebben een mening over deze kunstmatige scheiding:  
 
“Versterking moet sneller van de grond komen en uitgevoerd worden. Schadeafhandeling kan 
daarin meegenomen worden en moet niet als een aparte route uitgevoerd worden. Maak een 
totaalaanpak voor ieder huis. Bij ons gebeurt dat op dit moment.” 
 

10 



Volgens de tweede bewoner die we citeren is er een goede oplossing, een die wij ook 
zouden aanbevelen op basis van ons onderzoek: zorg voor integratie van schade en 
versterkingsprocedures. Dat lost veel knelpunten op: het vergemakkelijkt de 
informatievoorziening aan bewoners en vermindert het aantal procedures, 
contactpersonen en instanties waar bewoners mee te maken hebben (Stroebe et al., 
2019c). 

Het belang van gemeenten bij het bevorderen van sociale cohesie 

In 2019 identificeerden we succesfactoren voor sociale cohesie (Stroebe et al., 2019b). 
Uit het huidige rapport blijkt, naast de belangrijke rol die bewoners zelf spelen in het 
bevorderen van cohesie, dat gemeenten een  groot verschil kunnen maken door zich 
proactief en faciliterend op te stellen. Onze aanbeveling stoelt hierop: we adviseren 
gemeenten om een gelijkwaardige dialoog te hebben met bewoners. Belangrijk is 
dat daar ook handelingen uit voortvloeien: dat behoefte en visies van bewoners tot 
gezamenlijke implementatie leiden, zoals een gezamenlijk plan van aanpak of het 
financieren/faciliteren van door bewoners voorgestelde projecten.  
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1. Inleiding en methoden 

In dit rapport doen we verslag van de resultaten van onze meest recente meting 
(september 2020) onder de leden van het Groninger Panel. Het gaat daarbij onder meer 
om ontwikkelingen op kernvariabelen van Gronings Perspectief, namelijk veiligheid, 
risicoperceptie, vertrouwen, gezondheid en emoties. Daarnaast besteden we in dit 
rapport bijzondere aandacht aan verdiepende analyses met betrekking tot schade en 
gezondheid, de versterking, en de impact van COVID-19.  

Panel en respons 

Voor het monitoren van de ontwikkelingen op de kernvariabelen en het in kaart 
brengen van de stand van zaken omtrent diverse andere thema’s, maken we gebruik 
van het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen. Dit panel bestaat uit een 
representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van Groningen van 18 jaar en 
ouder en telt ruim 7.000 leden. Uitgebreide informatie over de samenstelling van het 
Groninger Panel is te vinden in de verantwoording van het Sociaal Planbureau 
Groningen.  

Op vrijdag 11 september is een vragenlijst uitgestuurd naar het panel. De vragenlijst 
kon tot vrijdag 9 oktober worden ingevuld. De respons op vragenlijst is opgenomen in 
Tabel 1.1. 

Tabel 1.1: Respons op de meting van september 2021 (N=7.203) 

 

  

1 Sommige respondenten starten met de vragenlijst maar sluiten de vragenlijst vroegtijdig af. Hierdoor 
kan het zijn dat deze mensen (een deel van) de vragenlijst niet hebben ingevuld. De n compleet geeft het 
aantal respondenten aan dat in ieder geval alle vragen onder ogen heeft gekregen en de antwoorden heeft 
verstuurd. 
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 Antwoorden op de vragenlijst 

n  3.712 

% van panel 51,5% 

n (compleet ) 1 3.307 

% van panel 45,9% 

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Onderzoeksverantwoording-Groninger-Panel-versie-1.3-juli-2019.pdf


Samenstelling vragenlijst  

In de vragenlijst van september 2020 zijn om te beginnen enkele kernvariabelen van 
Gronings Perspectief aan de orde gekomen, te weten veiligheid, risicoperceptie, 
vertrouwen, gezondheid en emoties. Daarbij is gebruik gemaakt van (schaal)vragen die 
ook in eerdere metingen zijn gebruikt. Op die manier kan de ontwikkeling in deze 
variabelen worden vastgesteld. In aanvulling op de kernvariabelen is in de vragenlijst 
aandacht besteed aan de versterking. Daarnaast hebben we aanvullende vragen gesteld 
over COVID-19 om inzicht te krijgen in hoeverre respondenten zich veilig voelen in 
relatie tot COVID-19 en in hoeverre COVID-19 gevolgen heeft voor de 
schadeafhandeling en de versterking. Een overzicht van alle vragen is opgenomen in 
Bijlage 1. 

Analysemethoden 

Kwantitatieve analyses 

De resultaten op kernvariabelen en overige schaalvragen in dit rapport zijn grotendeels 
gebaseerd op regressieanalyses, tenzij anders vermeld. In deze analyses berekenen we 
de gemiddelden van de desbetreffende uitkomstmaat (bijv. ervaren veiligheid), waarbij 
we controleren voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.  

In de analyses maken we gedurende de hele looptijd van Gronings Perspectief al 
gebruik van een onderscheid in groepen mensen op basis van het aantal keren 
zelfgerapporteerde schade (geen schade, één keer schade en meervoudige schade). 
Deze maat van schade wordt in elke meting opnieuw uitgevraagd, waarbij de groepen 
telkens opnieuw worden ingedeeld op basis van de meest recente meting. Hierdoor is 
het mogelijk dat mensen wisselen van groep: mensen die in een eerdere meting 
aangaven geen schade te hebben, kunnen in een latere meting aangeven dat wel te 
hebben omdat zij in de tussentijd schade hebben gekregen of hebben geconstateerd. De 
groepen veranderen hierdoor van samenstelling. Tot nu toe hadden deze veranderingen 
van samenstelling van de groepen geen gevolgen voor de uitkomsten: mensen mét 
schade scoren consistent lager op de verschillende uitkomstmaten dan mensen zonder 
schade.  

In de meting van maart 2020 zagen we voor het eerst dat het wisselen van groep de 
uitkomsten van de analyses beïnvloedt: de mensen die recent wisselen van geen schade 
naar één keer schade, zorgen voor een ongebruikelijk patroon in het vertrouwen in met 
name TCMG (Postmes et al., 2020). Om dit patroon nader te onderzoeken, hebben we in 
de vragenlijst van september 2020 aanvullende vragen gesteld (o.a. over de eerste keer 
dat respondenten schade hebben gemeld en met welke instanties zij te maken hebben 
gehad) die we hebben gebruikt om verschillen binnen groepen beter te kunnen 
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onderscheiden. Daarnaast hebben we aanvullende longitudinale analyses gedaan 
waarbij we de effecten van schade op de korte termijn onderzoeken. Zie Bijlage 2 voor 
de volledige analyse.  

Databronnen 

Voor verdiepende analyses hebben we in dit rapport tevens gebruik gemaakt van twee 
externe databronnen. Zo hebben we voor een analyse in Hoofdstuk 6 gebruikt gemaakt 
van gegevens over de ‘binnencontour’ van NAM om de kern van van het 
gaswinningsgebied te definiëren (zie o.a. Postmes et al., 2020). Daarnaast hebben we in 
dit rapport voor het eerst gebruik gemaakt van data uit het versterkingsregister van 
NCG (peildatum: 5 november 2020).  Dit maakt het mogelijk om de in de vragenlijst 2

gerapporteerde versterking te vergelijken met de geregistreerde versterking (fase van 
versterking en risicoprofiel) in het versterkingsregister . Gekeken is in hoeverre 3

zelfgerapporteerde informatie over de versterkingen en de informatie in het 
versterkingsregister overeenkomen (zie Bijlage 3 voor een volledig overzicht) en in 
hoeverre deze gegevens samenhangen met de kernvariabelen. 

Het koppelen, verwerken en analyseren van verschillende datasets brengt 
privacyrisico’s met zich mee. Om deze reden is er in 2019 gekozen voor het uitvoeren 
van een Data Protection Impact Assessment (DPIA, in het Nederlands 
“Gegevensbeschermingseffectbeoordeling”). Dit is een methode om privacyrisico’s in 
een project in kaart te brengen, te beoordelen en maatregelen te treffen waarmee deze 
risico’s worden vermeden of kunnen worden beperkt. In de DPIA is onderzocht op 
welke wijze het verwerken en koppelen van de verschillende databronnen binnen het 
kader van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG), juridisch is 
toegestaan en op verantwoorde wijze uitgevoerd kon worden.  

In samenspraak met juridische- en data adviseurs van de RUG en NCG, is er besloten om 
verschillende maatregelen te nemen om gegevensbescherming te garanderen, waarvan 
we de belangrijkste hier kort toelichten. Er is een verwerkingsovereenkomst met NCG 
gesloten. Hierin staan afspraken over het overdragen en verwerken van de data. 
Vervolgens heeft de datamanager van Gronings Perspectief adresIDs van respondenten 
die toestemming hebben gegeven voor het koppelen van hun gegevens via een 
beveiligde server, met de datamanagers van NCG gedeeld. De datamanagers hebben 
waar mogelijk het risicoprofiel van het adres en de status van de versterking aan dit 
adresID gekoppeld. De data is vervolgens via een beveiligde server aan de datamanager 

2 De term versterkingsregister wordt door NCG zelf niet op deze manier gebruikt. Intern spreekt men 
daar van de “werkvoorraad”, en strikt genomen gebruiken wij in dit onderzoek dus de inventaris van die 
voorraad als momentopname van o.a. de fase van versterking waar onze respondenten zich in bevinden. 
We hanteren de term versterkingsregister omdat we ook spreken over het schaderegister. Dat leek ons 
voor de lezers het meest duidelijk. 
3We weten van 69% van de respondenten die op de meting van september 2020 de schadevraag hebben 
ingevuld (N=3.461) of ze voorkomen in het versterkingsregister.  

14 



van Gronings Perspectief overgedragen, waarna de datamanagers van NCG het bestand 
met de adresgegevens hebben verwijderd. De datamanager van Gronings Perspectief 
heeft de data op een beveiligde server gezet, waar alleen deze onderzoekers van 
Gronings Perspectief bij kunnen die de data analyseren. Daarbij zijn de afzonderlijke 
bestanden met een wachtwoord beveiligd. Ook staat de data te allen tijde op deze 
beveiligde server. De data mogen niet worden gedownload naar een lokale schijf. Op de 
beveiligde server zijn ook alle analyses gedaan. 

Analyses open vragen 

De vragenlijst van september 2020 bevat voornamelijk gesloten vragen. Bij enkele 
vragen over de versterking en COVID-19 kregen de respondenten in een open 
antwoordveld de gelegenheid om hun gekozen antwoorden toe te lichten. Over 
versterking zijn bovendien drie volledig open vraag opgenomen. Bij het analyseren van 
deze toelichtingen en de antwoorden op de open vraag hebben we om te beginnen 
gekeken welke thema’s aan de orde komen in de antwoorden. Op basis van deze 
thema’s is een codeerschema opgesteld. Vervolgens zijn aan elk gegeven antwoord één 
of meerdere codes toegekend, behorende bij de thema’s die in het antwoord genoemd 
worden. Om ervoor te zorgen dat de codering van antwoorden zorgvuldig en consistent 
gebeurt, zijn de codes uitgebreid besproken met de codeurs en toegelicht met diverse 
voorbeelden van antwoorden die tot deze codes behoren. Bij antwoorden die niet 
eenduidig zijn, is de codering door twee onderzoekers bekeken en beoordeeld.  

Kwalitatieve deelonderzoeken 

In dit rapport zijn tevens de bevindingen opgenomen van twee kwalitatieve 
deelonderzoeken van Gronings Perspectief, namelijk een deelonderzoek over 
samenhang en samenwerking in dorpen en wijken (op basis van interviews met 
professionals en focusgroep-bijeenkomsten met bewoners) en een deelonderzoek naar 
de impact van de gaswinning op het dagelijks leven (op basis van interviews met 
respondenten). Beide deelonderzoeken vormen een herhaling van eerder onderzoek en 
zijn bedoeld om ontwikkelingen vast te stellen. Een beschrijving van de gehanteerde 
onderzoeksmethoden zijn in de betreffende hoofdstukken opgenomen (Hoofdstuk 8 en 
9).  

Taakverdeling onderzoek en rapportage 

Dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) geven leiding 
aan het onderzoek. Naast hen maken drs. Babet Kanis, drs. Marjolein Boendermaker, 
drs. Marlon de Jong, drs. Lieke Schoutens, ba. Wouter Adams en drs. Mariëlle Bovenhoff 
vanuit de RuG deel uit van het onderzoeksteam. Zij werden daarin bij deze rapportage 
ondersteund door de onderzoeksassistenten Celine van Delden, Anna Harbers en Jaap 
Verbree. De coördinatie van het bewonerspanel is in handen van het Sociaal Planbureau 
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Groningen, in het bijzonder dr. Hans Elshof, drs. Femke de Haan en drs. Ewout van 
Spijker, onder leiding van drs. Yvonne Turenhout. 

De onderzoekers zijn volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het 
onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en zijn via de website groningsperspectief.nl 
toegankelijk voor bewoners en geïnteresseerden. 

Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie met 
vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen, Groninger Dorpen, de 
Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad, gemeenten (Groningen en Het 
Hogeland), de provincie Groningen, de Veiligheidsregio Groningen, de GGD Groningen, 
het Instituut Mijnbouwschade Groningen en twee wetenschappers. Zij bewaken de 
koers en onafhankelijkheid van het onderzoek. Daarnaast is een klankbordgroep van 
bewoners bij het onderzoek betrokken, die meedenkt over onderwerpen en vragen 
vanuit het perspectief van bewoners. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan we in op de ontwikkelingen op de kernvariabelen van 
Gronings Perspectief, waarbij achtereenvolgens veiligheid en risicoperceptie (hoofdstuk 
2), rechtvaardigheid en vertrouwen (hoofdstuk 3), emoties (hoofdstuk 4) en 
gezondheid (hoofdstuk 5) aan de orde komen. In hoofdstuk 6 gaan we in op de 
versterking en de gegevens uit het versterkingsregister en vervolgens wordt in 
hoofdstuk 7 opnieuw aandacht besteed aan de impact van de coronamaatregelen als 
extra stessor. Daarna volgen twee hoofdstukken over de kwalitatieve deelonderzoeken, 
namelijk hoofdstuk 8 over samenhang en samenwerking in dorpen en wijken en 
hoofdstuk 9 over de impact van de gaswinning op het dagelijks leven. Elk hoofdstuk 
begint met een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk.  
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2. Veiligheid en risicoperceptie 

Ervaren veiligheid 
In elke meting van Gronings Perspectief is de kernvariabele ‘ervaren veiligheid’ 
opgenomen. Respondenten konden op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe veilig ze zich 
de afgelopen vier weken hebben gevoeld in verband met de gaswinning op de plek waar 
zij wonen, waarbij een hogere score een veiliger gevoel aangeeft. 

Figuur 2.1 laat veiligheidsbeleving gedurende de tijd zien voor drie groepen inwoners: 
mensen zonder schade aan hun woning, mensen met één keer schade, en mensen met 
meervoudige schade. Ten opzichte van de meting in maart zien we weinig 
veranderingen in ervaren veiligheid.  

De belangrijkste bevinding is het beeld dat al sinds het begin van het onderzoek te zien 
is: respondenten met (meervoudige) schade voelen zich onveiliger dan respondenten 
zonder schade.  

Daarnaast zijn er fluctuaties in de tijd. De periodes dat de ervaren veiligheid sterk 
afneemt, zoals in juni 2018 en juni 2019, zijn tevens de periodes dat er meer 
bodembeweging was. Er zijn sterke indicaties dat de ervaren veiligheid afnam als gevolg 
van respectievelijk de beving bij Zeerijp (2018) en de beving bij Westerwijtwerd 
(2019). In de periode daarna wordt de ervaren veiligheid weer beter, maar de 
verschillen tussen mensen met en zonder schade blijven zeer groot.  
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Samenvatting 
- Sinds de laatste meting zijn ervaren veiligheid en waargenomen risico’s nagenoeg 

onveranderd ten opzicht van de meting ervoor.  
- Er blijven onverminderd grote verschillen in zowel ervaren veiligheid als 

waargenomen risico tussen mensen met (meervoudige) schade en mensen zonder 
schade. Mensen met schade voelen zich veel minder veilig en nemen meer risico’s 
waar.  

- Sommige risico’s zijn sterk verhoogd voor mensen met meervoudige schade en 
andere risico’s veel minder: waargenomen kans op een catastrofe is een klein beetje 

verhoogd, maar risico’s ten gevolge van gaswinning in hun dagelijks leven zijn 

sterk verhoogd (bijv. het moeten blijven repareren van het huis). Het zijn dus niet de 
(grote) catastrofes waar men het meest rekening mee houdt.  

- Dit betekent dat de risico’s die centraal staan in het veiligheidsbeleid “veiligheid 
voorop”, voor bewoners zelf het minst acuut zijn. 



Figuur 2.1: Ervaren veiligheid op een schaal van 1 tot 5 als functie van tijd en het al dan 
niet hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval

 

Risicoperceptie 

We hebben respondenten sinds het begin van het onderzoek meerdere keren gevraagd 
hoe groot ze de kans achten dat 1) zij in de toekomst een aardbeving meemaken, 2) hun 
eigendommen worden beschadigd als gevolg van een aardbeving en 3) zij gewond 
raken als gevolg van een aardbeving. Respondenten konden op een schaal van 1 tot 5 
aangeven hoe groot ze deze kansen achten, waarbij een hogere score een grotere 
waargenomen kans aangeeft. De drie items zijn samengevoegd tot een enkele maat van 
risicoperceptie. Het verloop van de scores op deze maat over de tijd is te zien in Figuur 
2.2.  

Bij deze maat van risicoperceptie zien we hetzelfde beeld dat we eerder zagen bij 
ervaren veiligheid: mensen met (meervoudige) schade achten de kans groter dan 
mensen zonder schade dat zij in de toekomst een aardbeving meemaken, dat hun 
eigendommen worden beschadigd als gevolg van een aardbeving en dat zij gewond 
raken als gevolg van een aardbeving.  
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Figuur 2.2: Risicoperceptie op een schaal van 1 tot 5 als functie van tijd en het al dan 
niet hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval.

 

Daarnaast hebben we tijdens vier metingen, waaronder ook de laatste in september, 
gevraagd naar de perceptie van een aantal andere mogelijke risico’s . Deze lijst met 4

risico’s leidden we in 2016 af uit de toelichting die respondenten gaven op de vraag 
waarom ze zich onveilig voelen. Het is dan ook een in onze ogen vrij compleet overzicht 
van de risico’s waar men zich destijds zorgen over maakte. 

Ook deze items laten zien dat mensen met meervoudige schade gemiddeld meer risico’s 
waarnemen. We zien over de gehele linie dat de risicoperceptie onder respondenten 
met meervoudige schade hoger is. Sommige risico’s zijn echter veel sterker verhoogd 
onder respondenten met schade dan onder mensen zonder schade. De grootste risico’s 
volgens mensen zonder schade zijn het toenemen van bodembeweging, het risico dat 

4Alle items over waargenomen risico (op een schaal van 1 = zeer kleine kans tot 5 = kans is zeer groot): In 
het geval van toekomstige aardbevingen: hoe groot schat u de kans dat 1) …u deze aardbevingen zelf 
meemaakt? 2)…uw eigendommen worden beschadigd als gevolg van de gaswinning? 3)…u verwond zult 
raken als gevolg van een aardbeving? 4)…er een grote aardbeving plaatsvindt met catastrofale gevolgen 
voor veel mensen? 5)…het aantal aardbevingen en de bodembeweging zal toenemen? 6)…uw huis niet 
aardbevingsbestendig zal zijn? 7)…u in de knel komt om financiële redenen? 8)…u in de knel komt 
vanwege andere redenen (bijvoorbeeld het niet kunnen verhuizen, relatieproblemen, verminderd 
woongenot of gebrek aan toekomstperspectief)? 9)…u uw huis keer op keer moet blijven laten 
repareren? 10)...u uw huis (tijdelijk) zult moeten verlaten? 11)...u in de knel komt door alsmaar meer 
procedures en gedoe rondom schade en versterking? 
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hun huis niet bestendig blijkt en het risico dat er een catastrofe zal plaatsvinden. Voor 
respondenten met één keer schade zijn dit het toenemen van bodembeweging, het 
meemaken van aardbevingen en dat eigendommen beschadigd zullen raken. Voor 
mensen met meervoudige schade zijn dit het risico dat men vaker een aardbeving zal 
meemaken, dat eigendommen beschadigd zullen raken, en dat men het huis zal moeten 
blijven repareren.  

Figuur 2.3 laat om dit te illustreren zien wat de verschillen zijn in de risico’s die mensen 
met schade en zonder waarnemen. Mensen met meervoudige schade schatten 
bijvoorbeeld de kans dat er een catastrofe zal plaatsvinden nauwelijks hoger in dan 
mensen zonder schade (het verschil is in de linkerfiguur is nihil, het verschil in de 
rechterfiguur is zeer klein). Daarentegen worden het meemaken van een beving (voor 
veel mensen een nare en traumatische ervaring), het moeten blijven repareren van het 
eigen huis, het beschadigd raken van eigendommen, het in de knel komen door gedoe en 
het moeten verlaten van het huis allemaal als veel grotere risico’s gezien door 
respondenten met schade. Wij vinden het opvallend en in zekere zin typerend voor de 
aardbevingsproblematiek: terwijl mensen zonder schade zich een beetje zorgen maken 
over de kans op een catastrofe en het total loss raken van de woning, maken de 
ervaringsdeskundigen, degenen met veel schade, zich juist relatief meer zorgen over de 
alledaagse impact. Dat verschil zien we gedurende de hele looptijd van het onderzoek. 
Wel is er een alternatieve verklaring mogelijk die we op basis van de huidige resultaten 
niet geheel kunnen uitsluiten: het is denkbaar dat het laag inschatten van het risico van 
een catastrofe door bewoners met meervoudige schade ook een vorm van coping is. Het 
is immers zeer bedreigend om zich te moeten realiseren dat men in een gebied woont 
waar men zelf, en de eigen familie, gevaar zou kunnen lopen.  
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Figuur 2.3: Verschil in perceptie van aanvullende risico’s waarbij de groepen met 
schade worden vergeleken met de groep zonder schade, op een schaal van 1 tot 5, met 
95%-betrouwbaarheidsinterval.

 

Conclusie 

In periodes zonder grote bevingen voelen mensen zich iets veiliger. Sinds de laatste 
meting zijn er geen grote bevingen geweest en is de ervaren veiligheid nagenoeg 
onveranderd ten opzicht van de meting ervoor. Voor waargenomen risico’s geldt 
hetzelfde. Maar ondanks dat blijven er onverminderd grote verschillen in zowel ervaren 
veiligheid als waargenomen risico tussen mensen met (meervoudige) schade en 
mensen zonder schade. Mensen met schade voelen zich veel minder veilig en nemen 
meer risico’s waar.  

Hoewel mensen met (meervoudige) schade over de gehele linie meer 
gaswinningsgerelateerde risico’s waarnemen, zijn sommige risico’s sterk verhoogd en 
andere risico’s veel minder. Zo is de waargenomen kans op een catastrofe maar een 
klein beetje verhoogd, maar zijn de alledaagse risico’s sterk verhoogd (de kans op het 
meemaken van een aardbeving, het moeten blijven repareren van het huis of schade aan 
eigendommen). Dit past bij het beeld dat we in eerdere rapporten zagen (Stroebe et al., 
2019c): het zijn niet de (grote) catastrofes, zoals het optreden van een zeer zware 
beving waardoor het huis kan instorten, waar men het meest rekening mee houdt. Deze 
bevinding spreekt in ieder geval tegen dat hysterische angst voor een catastrofe de 
aanjager zou zijn voor de negatieve emoties en stress die sommige Groningers met 
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meervoudige schade hebben. En het is op zijn minst opmerkelijk dat de angst voor “de 
grote klap” het dreigingsbeeld van de respondenten zonder schade meer domineert dan 
de bewoners die het meest met de gevolgen van zo’n grote klap geconfronteerd zouden 
worden, zeker omdat het veiligheidsbeleid van de overheid uitgaat van de gedachte dat 
in Groningen alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat woningen 
instorten. Dat beleid “veiligheid voorop” moet niet voorbij gaan aan de risico’s die voor 
bewoners het meest acuut zijn en aan “het gedoe” dat het leven van sommigen in sterke 
mate kleurt. Ook de versterkingsoperatie speelt hierin een rol - het kan een reden zijn 
waarom bewoners zich minder veilig voelen (bijv. omdat ze moeten leven met grote 
onzekerheid over hun toekomst, zie Stroebe et al. (2019c) en zie Hoofdstuk 6 over 
versterking). 
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3. Rechtvaardigheid en vertrouwen 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op ontwikkelingen in de kernvariabelen rechtvaardigheid 
en het vertrouwen van respondenten in verschillende instanties en personen. Daarnaast 
behandelen we de invloed van de gaswinning op een nieuwe variabele: je gehoord 
voelen.  

Rechtvaardigheid 

Waargenomen rechtvaardigheid is sinds juni 2016 vier keer gemeten (juni 2016, 
januari 2018, januari 2019 en september 2020). Daarbij stelden we telkens vier vragen 
over het gevoel van rechtvaardigheid ten aanzien van de besluitvorming rondom de 
gaswinning: (1) Hoe rechtvaardig vindt u de door dit kabinet vastgestelde hoeveelheid 
gas die gewonnen wordt? (2) Hoe rechtvaardig vindt u de hoogte van de vergoedingen 
voor schade en overlast door gaswinning? (3) Hoe rechtvaardig vindt u de 
besluitvorming over de gaswinning? (4) Hoe rechtvaardig vindt u de regelingen voor 
schade en overlast rondom gaswinning? Naast deze vragen die we al eerder hadden 
gesteld is er voor de meting van september 2020 een nieuwe vraag toegevoegd over de 
rechtvaardigheid van regelingen omtrent de versterkingsoperatie (Hoe rechtvaardig 
vindt u de regelingen omtrent de versterkingsoperatie van gebouwen?). Per vraag 
konden respondenten op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe rechtvaardig zij de 
besluitvorming of regelingen vonden.  
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Samenvatting 

- Inwoners van Groningen vinden het beleid rondom de gaswinning 
onrechtvaardig, voelen zich niet gehoord door de overheid en hebben weinig 
vertrouwen in de instanties die zich bezighouden met de schadeafhandeling of 
versterkingsoperatie.  

- Respondenten met meervoudige schade ervaren gedurende de gehele looptijd 
van het onderzoek minder vertrouwen en ook iets minder rechtvaardigheid. 

- Respondenten die één keer schade hebben gemeld en die dit deden bij TCMG 
of IMG hebben aanzienlijk meer vertrouwen in IMG en voelen zich meer 
gehoord door de overheid in vergelijking met respondenten die één keer 
schade hebben gemeld bij een andere instantie. Het vertrouwen in de overheid 
is bij deze groep zelfs hoger dan de mensen zonder schade.  

- Voor respondenten met meervoudige schade maakt het niet uit of zij ervaring 
hebben met schadeafhandeling door IMG: hun vertrouwen is het laagst van alle 
groepen en zij voelen zich slecht gehoord door de overheid. 



Figuur 3.1 laat de gemiddelden zien voor alle rechtvaardigheidsitems bij de laatste 
meting, uitgesplitst naar de mate van schade die men heeft. Allereerst zijn gevoelens 
van rechtvaardigheid over de gehele linie laag met maar kleine verschillen tussen 
respondenten met en zonder schade. Dit betekent dat ook mensen zonder schade de 
indruk hebben dat gaswinning, schadeafhandeling en regelingen omtrent zowel schade 
als versterking onrechtvaardig zijn.  

Ten tweede zien we dat men de hoeveelheid gewonnen gas rechtvaardiger vindt dan 
andere domeinen (bijv. besluitvorming over gaswinning of de regelingen omtrent 
schadeafhandeling en versterking). Dat is een interessante bevinding omdat het laat 
zien dat men niet over de gehele linie en onveranderd negatief is: over de tijd (mogelijk 
door veranderend beleid) is men juist op dit punt veel positiever geworden. Bij andere 
oordelen over rechtvaardigheid is er ook verbetering maar dat juist de rechtvaardigheid 
van de hoeveelheid gaswinning zo sterk stijgt laat zien dat het herstel van vertrouwen 
van Groningers in de rechtvaardigheid van overheidsbesluiten en -handelen mogelijk is.  

Daarnaast zien we een opvallend patroon voor regelingen omtrent schadeafhandeling: 
respondenten met één keer schade vinden regelingen en vergoeding omtrent schade 
rechtvaardiger dan respondenten zonder schade.  

Figuur 3.1: Rechtvaardigheidsgevoel tijdens meting 2.7 op een schaal van 1 tot 5 als 
functie van het al dan niet hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval
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Figuur 3.2. toont het verloop van gevoelens van rechtvaardigheid over de tijd. Daarbij valt 
op dat de rechtvaardigheid van de hoeveelheid gewonnen gas sterk stijgt, maar pas in 
de laatste meting, na juni 2019. Dat geeft aan dat de aankondiging van verminderde 
gaswinning die minister Wiebes deed in maart 2018, niet per se leidde tot een 
verbeterde rechtvaardigheid: in gasjaar 2018-19 werd nog een kleine 18 miljard m3 gas 
gewonnen. Het is pas op moment dat de gaswinning daadwerkelijk drastisch omlaag 
gaat, in gasjaar 2019-20, dat rechtvaardigheid toeneemt.  

Rechtvaardigheid van de hoogte van vergoedingen stijgt ook, maar relatief iets minder. 
Ook hier zien we de stijging pas optreden na juni 2019. Hierbij is mogelijk relevant dat 
de stuwmeerregeling, waarmee TCMG een grote achterstand wegwerkte en die tevens 
voor velen ruimhartig uitpakte, liep van 3 juli 2019 tot en met 31 december 2019. 
Daarna neemt de waargenomen rechtvaardigheid toe. 

  

25 



Figuur 3.2: Ervaren rechtvaardigheid op een schaal van 1 tot 5 als functie van de tijd en 
het al dan niet hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval

 

 

Vertrouwen 

Sinds juni 2016 hebben we respondenten op meerdere momenten gevraagd naar hun 
vertrouwen in diverse instanties en personen. Door de resultaten van de verschillende 
metingen met elkaar te vergelijken kan een beeld worden gevormd van de 
ontwikkelingen in vertrouwen in de loop der tijd. 

Sinds de vorige meting hebben er geen verschuivingen plaatsgevonden als we kijken 
naar het vertrouwen in specifieke instanties. Over het algemeen is het vertrouwen in de 
Veiligheidsregio en buurtgenoten nog steeds het hoogst, gevolgd door de Groninger 
Bodembeweging en de verschillende lagen van de overheid. Het minste vertrouwen is 
er ook nu weer in de instanties die zich bezighouden met de schadeafhandeling (IMG) 
en de versterkingsoperatie (NCG). Het vertrouwen in deze organisaties is zeer laag, 
maar nog altijd hoger dan het vertrouwen in NAM (Zie Figuur 3.3). Net als in 
voorgaande rapporten constateren we opnieuw dat mensen met (meervoudige) schade 
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minder vertrouwen hebben in overheden en instanties betrokken bij schadeafhandeling 
en versterking, en meer vertrouwen in organisaties die bewoners in het gasdossier 
vertegenwoordigen (GBB en Gasberaad) dan bewoners zonder schade.  

Figuur 3.3: Vertrouwen tijdens meting 2.7 op een schaal van 1 tot 5 uitgesplitst voor de 
schadegroepen, met 95%-betrouwbaarheidsinterval

 

In Figuur 3.4 wordt het vertrouwen van respondenten in verschillende instanties en 
personen over de tijd heen gevisualiseerd (met uitzondering van vertrouwen in IMG 
omdat dit nog maar één keer gemeten is). Daarbij worden resultaten uitgesplitst voor 
respondenten met meervoudige schade, mensen met enkelvoudige schade en mensen 
zonder schade. We zien slechts kleine verschillen ten opzichte van de vorige meting.  

Als we over de tijd heen kijken, constateren we net als in voorgaande rapporten (o.a. 
Stroebe et al., 2018) de volgende patronen: het valt op dat in juni 2018 het vertrouwen 
in veel instanties (tijdelijk) gestegen is. Dit komt mogelijk door de nieuwe maatregelen 
rond afbouw van de gaswinning en afhandeling van de schade die in de maanden voor 
deze meting werden aangekondigd. Het is opvallend dat er zo’n sterke toename in korte 
tijd optreedt: vertrouwen lijkt hier te paard te komen, en vervolgens bij instanties als 
NCG en TCMG/IMG ook weer vrij snel in te zakken. Daarbij speelt mogelijk een rol dat 
het optimistische gevoel dat de oplossing voor Groningen was gevonden geleidelijk 
weer verdween, mede door de beving van Westerwijtwerd (mei 2019) en door de 
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achterstand in schadeafhandeling en het stilleggen van de versterking. Er is één 
instantie waar het vertrouwen gestaag in toeneemt: de Rijksoverheid. 
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Figuur 3.4: Vertrouwen in personen en instanties op een schaal van 1 tot 5 als functie 
van de tijd en het al dan niet hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval
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Vertrouwen in IMG 

In het vorige rapport zagen we dat respondenten die één keer schade hadden gemeld 
een opvallende stijging lieten zien in het vertrouwen in TCMG ten opzichte van de 
andere schadegroepen. Aan de hand van verdiepende analyses lieten we toen zien dat 
de stijging van vertrouwen voornamelijk kon worden toegeschreven aan respondenten 
die recent schade hadden gemeld bij TCMG. Sinds de vorige meting, is TCMG overgegaan 
in IMG . Opvallend is dat het vertrouwen in IMG tijdens deze meting nagenoeg hetzelfde 5

is als het vertrouwen in TCMG tijdens de vorige meting: het lijkt erop dat de overgang 
naar een nieuw instituut het vertrouwen niet versterkt of afgezwakt heeft. Daarnaast 
lijkt het er ook op dat de opvallende stijging die we na de vorige meting zagen, namelijk 
een verhoging in het vertrouwen in TCMG voor respondenten met één keer schade, 
blijft bestaan.  

In de afgelopen meting hebben we, mede om dit fenomeen beter te kunnen 
onderzoeken, uitgevraagd met welke instanties de respondenten in aanraking zijn 
geweest. In Figuur 3.5 is te zien dat het vertrouwen in IMG het hoogst is voor bewoners 
die nog maar één keer schade hebben gehad en deze bij IMG hebben gemeld. Wanneer 
bewoners ervaringen hebben gehad met andere schade-instanties, zij het één of 
meerdere keren, dan is vertrouwen in IMG lager - ook al hebben ze ondertussen een 
keer bij IMG schade gemeld.  

Figuur 3.5: Vertrouwen in IMG voor respondenten die wel of geen schade bij IMG 
hebben gemeld op een schaal van 1 tot 5 met 95%-betrouwbaarheidsinterval. 

 

5 De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) is sinds juni 2020 overgegaan in het Instituut 
Mijnbouwschade (IMG). Als we in de hoofdstukken naar deze organisatie verwijzen, zullen we vanaf nu 
de term IMG gebruiken.  
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Gehoord voelen 
Een thema dat al sinds het begin van ons onderzoek door respondenten veel wordt 
genoemd in de open vragen is dat men zich niet gehoord voelt. Zo horen we in antwoord 
op de vraag aan het einde van iedere vragenlijst, of men nog iets wil toevoegen, vaak 
uitspraken als “dat de overheid eigenlijk eens erkent wat er in Groningen allemaal 
gebeurt”. Het meten van zoiets als “erkenning” hebben we nog nooit geprobeerd en daar 
is een eenvoudige reden voor: er bestaat voor zover wij weten geen goed 
meetinstrument dat is gevalideerd. 

Inmiddels is op onze afdeling aan de Rijksuniversiteit een meetinstrument in de maak 
waarmee de onderzoeker meet in hoeverre mensen zich in gesprekken die ze voeren 
gehoord voelen.  Alhoewel het nog nooit eerder is beproefd, doen we in dit onderzoek 6

een poging om dit gevoel, dat na een gesprek een relevante indicator lijkt te zijn, te 
vertalen naar de beleving dat je gehoor vindt bij de overheid. In de vragenlijst hebben 
we gevraagd in hoeverre respondenten zich gehoord voelen door de Nederlandse 
regering als het gaat om de gaswinningsproblematiek. Opvallend is dat ongeveer 78% 
van de respondenten aangeeft zich weinig tot niet gehoord te voelen door de overheid 
(Figuur 3.6).  

In hoeverre hangt het gevoel niet gehoord te worden ook samen met vertrouwen in de 
Rijksoverheid en het beleid omtrent de gaswinning? We zien dat mensen die zich 
minder gehoord voelen in verband met de gaswinning, over het algemeen ook minder 
vertrouwen in de Rijksoverheid en minder vertrouwen in het beleid rondom de 
gaswinning hebben (vertrouwen Rijksoverheid: r=.53; vertrouwen in het beleid rondom 
de gaswinning; r=.73). 

  

6 De betreffende onderzoeker, Carla Roos, ontwikkelt deze “feeling heard” schaal. De schaal is nog in 
ontwikkeling. Het onderzoek tot op heden laat zien dat de psychometrische eigenschappen van een schaal 
met 8 items goed zijn. Het item “ik voelde me gehoord” heeft, in een context waarin het verwijst naar een 
gesprek, een goede samenhang met de 7 andere items en er zijn aanwijzingen dat dit ene item een goede 
indicator is voor het gevoel dat de schaal beoogt te meten.  

31 



Figuur 3.6: De mate waarin respondenten dat zich gehoord voelen door de 
Nederlandse regering als het gaat om de gaswinningsproblematiek (N=2.535). 

 

De mate waarin respondenten te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning 
hangt eveneens samen met de mate waarin zij zich gehoord voelen: respondenten die 
vaker schade hadden, voelen zich minder gehoord door de regering dan respondenten 
die geen schade hadden. Daarentegen zien we dat respondenten met één keer schade 
zich juist meer gehoord dan respondenten die geen schade hadden.  

Het is opvallend dat mensen met één keer schade zich juist meer gehoord voelen dan 
mensen zonder schade. Dat is een vergelijkbaar effect als bij vertrouwen in IMG 
(voorheen TCMG). Ook hier kan dit effect weer gedeeltelijk worden verklaard door de 
instantie waarmee de respondenten te maken hadden tijdens hun schadeprocedure. De 
groep met één keer schade die zich meer gehoord voelt dan de groep die nog nooit 
schade heeft gehad, bestaat voornamelijk uit respondenten die deze schade hebben 
gemeld bij IMG. Onder respondenten met meervoudige schade zien we deze positieve 
invloed van schadeafhandeling door IMG overigens niet. Daar zien we juist dat mensen 
die al eerder schade hebben gehad en die nu bij IMG schade hebben gemeld, zich iets 
minder gehoord voelen dan respondenten met meervoudige schade die al is 
afgehandeld. Over het geheel genomen zien we dus dat ervaringen met 
schadeafhandeling door instanties als IMG samenhangen met de mate waarin men zich 
in bredere zin door de overheid gehoord voelt. 

Conclusie 

Respondenten met meervoudige schade ervaren gedurende de hele looptijd van het 
onderzoek minder vertrouwen en ook iets minder rechtvaardigheid. In de laatste 
meting is dit net zo. Maar dit verschil is veel groter voor de meeste maten van 
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vertrouwen dan voor rechtvaardigheid. We zien namelijk dat alle Groningers het beleid 
rondom de gaswinning onrechtvaardig vinden, zich niet gehoord voelen en - wat 
vertrouwen betreft - juist ook weinig vertrouwen hebben in de instanties die zich 
bezighouden met de schadeafhandeling of de versterkingsoperatie. 

Sinds januari 2018 is er echter een duidelijke verbetering zichtbaar in het vertrouwen 
in IMG (voorheen TCMG) en in de mate waarin respondenten zich gehoord voelen door 
de overheid. Voor beiden zien we dat respondenten met één keer schade die dit hebben 
gemeld bij IMG zich meer gehoord voelen en meer vertrouwen hebben in IMG dan 
andere Groningers - zelfs als we deze groep vergelijken met respondenten zonder 
schade. Dit patroon suggereert dat het beleid van IMG (ten opzichte van eerder beleid) 
goed ontvangen wordt door mensen met nieuwe schades. Daarbij moeten we echter wel 
een kanttekening maken. Deze toename van vertrouwen weet IMG niet te bereiken met 
de groep mensen die al langer kampt met meervoudige schade. Dat is belangrijk, want 
het zijn juist deze mensen die stress hebben en bang zijn door de schade klem te 
geraken op financieel of persoonlijk vlak. Het zou dan ook onverstandig zijn om uit de 
resultaten te concluderen dat het zonder meer beter gaat.  
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4. Emoties 

 

Emoties over de tijd 

Sinds 2016 vragen we respondenten regelmatig aan te geven in hoeverre ze emoties 
ervaren zoals boosheid, hoop, wanhoop, machteloosheid, controle over hun leven en 
eenzaamheid. Concreet wordt gemeten hoe vaak een emotie is gevoeld in de afgelopen 
vier weken op een schaal van 1 = “nooit” tot 6 = “voortdurend”. De ontwikkelingen in 
deze emoties over de tijd worden weergegeven in Figuur 4.1, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen mensen zonder schade, mensen met enkelvoudige schade en 
mensen met meervoudige schade. De licht positieve trend die we in het vorige rapport 
al constateerden lijkt door te zetten; zo zien we dat ervaringen van wanhoop afnemen 
en gevoelens van controle over het eigen leven toenemen. Ten opzichte van de vorige 
meting gaat het slechts om kleine verschuivingen. Wel merken we - net als bij 
vertrouwen in het voorgaande hoofdstuk - dat de positieve ontwikkelingen zich vooral 
voordoen bij respondenten met enkelvoudige schade. We zien bijvoorbeeld dat 
boosheid iets sterker afneemt voor de groep met enkelvoudige schade dan voor de 
andere groepen. Hoop neemt voor deze groep licht toe, terwijl het voor respondenten 
zonder schade heel licht afneemt. Verdiepende analyses van deze effecten laten zien dat 
ook hier de positieve ontwikkelingen voor een belangrijk deel zijn toe te schrijven aan 
mensen die voor het eerst schade melden bij IMG. De veranderingen over de tijd zijn in 
sommige gevallen klein en moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd. Een andere 
constante bevinding die we gedurende de jaren zien is dat respondenten met 
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Samenvatting 

- Positieve emoties nemen sinds medio 2019 iets toe en negatieve emoties iets 
af.  

- Deze positieve ontwikkeling doet zich met name voor bij respondenten met 
enkelvoudige schade. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan 
respondenten die voor het eerst schade melden bij IMG. 

- Respondenten met meervoudige schade blijven over de gehele linie negatiever 
scoren dan respondenten zonder schade.  

- Men is minder hoopvol over de gaswinningsproblematiek dan over het leven 
in het algemeen.  

- Respondenten met meervoudige schade zijn veel minder hoopvol over de 
gaswinningsproblematiek dan respondenten zonder schade.  

- Ook respondenten zonder schade hebben relatief weinig hoop voor 
gaswinningsproblematiek in het algemeen.  



meervoudige schade over de gehele linie - met uitzondering van eenzaamheid - 
significant negatiever blijven scoren dan mensen zonder of met enkelvoudige schade.  

Figuur 4.1: Emoties ervaren in de afgelopen vier weken op een schaal van 1 tot 6 als 
functie van de tijd en het al dan niet hebben van schade, met 
95%-betrouwbaarheidsinterval
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Hoop 

Naast de vraag over hoop in het algemeen hebben we sinds februari 2019 de 
respondenten ook twee meer specifieke vragen over hoop gesteld: of men zich met 
betrekking tot de gaswinnigsproblematiek 1) zélf hoopvol voelde en 2) voor Groningen 
als geheel. Respondenten konden aangeven hoe vaak zij zich hoopvol voelden in de 
afgelopen vier weken op een schaal van 1 = “nooit” tot 6 = “voortdurend”. Als we de 
antwoorden op deze vragen vergelijken met het meer algemene gevoel van hoop, zien 
we dat hoop met betrekking tot de gaswinningsproblematiek lager is (Zie Figuur 4.2). 
Ook zien we met name bij hoop voor de problematiek in het eigen leven een groot 
verschil tussen de schadegroepen: mensen met meervoudige schade ervaren veel 
minder hoop op dit gebied dan mensen zonder schade. Dit verschil zien we ook bij hoop 
voor de problematiek in Groningen als geheel, maar hier liggen de groepen dichter bij 
elkaar. Ook mensen die geen schade hebben, hebben relatief weinig hoop voor de 
problematiek in Groningen.  

Figuur 4.2: Ervaren algemene hoop en hoop m.b.t. de gaswinningsproblematiek in de 
afgelopen vier weken op een schaal van 1 tot 6 als functie van de tijd en het al dan niet 
hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
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5. Gezondheid  

 

In dit hoofdstuk bespreken we eerst de afzonderlijke maten van gezondheid in relatie 
tot het al dan niet hebben van schade, daarna bespreken we overkoepelende conclusies 
en tot slot doen we aanvullende verdiepende analyses over mogelijke verklaringen van 
de gevonden effecten.  

Gezondheid over de tijd 

Geestelijke gezondheid 

Geestelijke gezondheid is gemeten door middel van de MHI-5 op een schaal van 0 tot 
100, waarbij een hogere score duidt op een betere geestelijke gezondheid. Een score 
onder de 60 is een indicatie van geestelijke ongezondheid. Voor de maat geestelijke 
gezondheid zien we een interessante ontwikkeling ten opzichte van de vorige meting in 
maart 2020: mensen zonder schade blijven even gezond, mensen met meervoudige 
schade rapporteren licht verbeterde, en respondenten met één keer schade een 
significant verbeterde gezondheid in vergelijking met de vorige meting. Wel hebben 
mensen met meervoudige schade nog steeds een slechtere geestelijke gezondheid dan 
bewoners zonder schade. 

Ervaren gezondheid 

Ervaren gezondheid is gemeten op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed) (zie 
ook Stroebe et al., 2019a). Hoewel respondenten met meervoudige schade nog steeds 
een significant slechtere ervaren gezondheid rapporteren dan respondenten zonder 
schade, zagen we de afgelopen metingen dat de verschillen tussen de groepen kleiner 
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Samenvatting 

- De gezondheidsachterstand van mensen met meervoudige schade wordt 
kleiner 

- Interpretatie van dit effect wordt bemoeilijkt doordat er zoveel nieuwe 
schadegevallen zijn bijgekomen, bovenop de al langer bestaande schades en 
procedures. Daarom hebben we aanvullende verdiepende analyses gedaan 
waarbij we beter kijken welke gevolgen oude en nieuwe schade hebben. 

- Het optreden van nieuwe schade heeft ook nu nog een negatief effect op alle 
gezondheidsmaten (geestelijke gezondheid, gezondheidsklachten en ervaren 
gezondheid). Voor geestelijke gezondheid is dit negatieve effect er met name 
als men de schadeafhandeling als een grote tijdsinvestering ervaart. 

- Respondenten die al lang in schadetrajecten zitten zijn het minst gezond.  



werden. Deze ontwikkeling lijkt nu te stabiliseren: er is tussen vorige en huidige meting 
geen verandering in ervaren gezondheid voor de drie schade groepen. 

Gezondheidsklachten 

De stressgerelateerde gezondheidsklachten die hier zijn weergegeven zijn de 
gemiddelden van de vier klachten die we nagenoeg iedere meting hebben meegenomen 
in de vragenlijsten: hartkloppingen, duizeligheid of licht in het hoofd, prikkelbaar of 
irritatie en moeheid. Scores op deze maat variëren van 4 (nooit last van deze klachten) 
tot 24 (altijd last van alle klachten). De verschillen in gezondheidsklachten voor 
respondenten zonder, met enkelvoudige en met meervoudige schade worden over de 
metingen heen nog steeds geleidelijk aan kleiner. Mensen met meervoudige schade 
hebben nog wel meer gezondheidsklachten dan mensen zonder schade.  

Huisartsbezoek 

Huisartsbezoek is gemeten door de respondenten te vragen wanneer zij voor het laatst 
bij de huisarts zijn geweest (in de afgelopen twee maanden, langer dan twee maar 
minder dan 12 maanden geleden, 12 maanden geleden of langer, of nog nooit). 
Huisartsbezoek onder respondenten zonder schade is het laagst. Dit verschil is echter 
niet significant. Ten opzichte van de vorige keer dat huisartsbezoek is gemeten (juni 
2019) zien we dat huisartsbezoek bij alle schadegroepen licht is afgenomen. De 
verschillen tussen de schadegroepen zijn bijna hetzelfde gebleven; we zien dat 
huisartsbezoek onder respondenten zonder schade en met meervoudige schade iets 
sterker afneemt dan bij de andere groepen. In de interpretatie van deze effecten is het 
van belang om rekening te houden met de COVID-19 pandemie: sinds maart 2020 is de 
toegang tot huisartsen in sommige fases ontmoedigd en over het geheel genomen 
moeilijker geworden (huisartsen kunnen deels minder patiënten zien; patiëntenzorg is 
op afstand). Dit kan een reden zijn voor afgenomen huisartsbezoek. 
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Figuur 5.1: Gemiddelden op de vier gezondheidsmaten, als functie van de tijd en het al 
dan niet hebben van schade, met 95%-betrouwbaarheidsinterval

 

Verdiepende analyses 

In de resultaten die we in de vorige paragraaf bespreken, maken wij onderscheid tussen 
drie groepen op basis van de schade aan hun woning (geen, enkelvoudig of 
meervoudig). Deze groepen worden bij elke meting opnieuw ingedeeld op basis van 
zelfgerapporteerde schade. In een ander rapport lieten we al zien dat de 
zelfgerapporteerde schade sterk overeenkomt met het schaderegister (Postmes et al., 
2020). Maar hoe langer het onderzoek van Gronings Perspectief loopt, hoe 
ingewikkelder het wordt om de effecten van schade te interpreteren. 

Interpretatie van de effecten van schade wordt bemoeilijkt doordat in één vraag alle 
schades sinds het begin van gaswinningsproblematiek worden meegenomen. Daardoor 
gooien we mensen die nu nog met schade en schadeafhandeling te maken hebben op 
één hoop met mensen die hun schadetraject mogelijk al een tijd geleden hebben 
afgerond. Het is waarschijnlijk dat het effect van een schade die vijf jaar geleden al is 
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afgehandeld respondenten op een andere manier beïnvloedt dan een schade die 
recentelijk heeft plaatsgevonden. Het is óók een feit dat veel mensen recent schade 
hebben gemeld bij IMG (voorheen TCMG) en dat deze instantie anders met de 
schadeafhandeling omgaat dan voorheen het geval was door CVW en NAM. Het is 
daarom belangrijk om extra analyses te doen, waarin we deze verschillen binnen de 
schadegroepen (bijv. het effect van recente schade of langdurig meervoudige schade) 
verder uitlichten. Hiermee kunnen we de eerdere conclusies verfijnen: is het inderdaad 
zo dat de gezondheidsachterstand van mensen die meervoudige schade hebben steeds iets 
kleiner wordt? 

In de vragenlijst van september 2020 hebben we respondenten mede daarom extra 
vragen gesteld over hun ervaring met de schadeafhandeling en hun contact met de 
verschillende instanties. Daarnaast hebben we gevraagd wanneer zij voor het eerst 
schade hebben gemeld en bij welke instantie dit was. Deze items kunnen we gebruiken 
om een vergelijking te maken tussen mensen met verschillende soorten 
schadetrajecten. Hierdoor kunnen we een completer beeld geven van de gevolgen van 
de gaswinning op de inwoners van Groningen.  

De analyses die verder ingaan op de verschillen binnen de schadegroepen zijn 
opgedeeld in twee delen. In het eerste gedeelte gaan we in op de effecten van recente 
schade en ervaren tijdsinvestering. De implicaties van onze bevindingen worden in de 
tekst uitgelegd en de volledige analyse is opgenomen in Bijlage 2. In het tweede gedeelte 
gaan we in op de groep respondenten met meervoudige schade. Daarbij zijn we vooral 
geïnteresseerd in respondenten die al gedurende langere tijd met veel schade kampen 
en die nog steeds met schade en schadeprocedures te maken hebben.  

Het ‘krijgen van schade’ 

In dit stuk beantwoorden we de volgende vraag: wordt de gezondheid van personen 
slechter op het moment dat ze schade krijgen? Om deze vraag te beantwoorden, kijken 
we naar gezondheidsverandering van respondenten: treedt er een verslechtering van 
de gezondheid onder de respondenten op, nadat zij recent schade hebben 
gerapporteerd? We zullen hieronder kort ingaan op de resultaten. De volledige analyse 
is opgenomen in Bijlage 2. 

Respondenten hebben een significant slechtere gezondheid nadat zij een nieuwe schade 
rapporteerden (in vergelijking met de meting daarvoor). Deze achteruitgang in 
gezondheid als gevolg van een recente schade geeft een aanvullend inzicht over de 
effecten van meervoudige schade op gezondheid. Ook al zien we op groepsniveau dat de 
gezondheidsachterstand van mensen met (meervoudige) schade terugloopt, 
respondenten die in het afgelopen jaar een nieuwe schade rapporteerden voelden zich 
nog steeds minder gezond (ervaren gezondheid en gezondheidsklachten) dan voordat 
ze deze schade rapporteerden.  
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De conclusie dat door het optreden van schade de gezondheid van respondenten 
slechter wordt, geeft nog geen verklaringen voor de manier waarop dit gebeurt. Wat is 
of wat zijn de redenen dat respondenten zich minder gezond voelen als zij te maken 
krijgen met schade als gevolg van de gaswinning? Naast recente schade hebben we 
daarom ook onderzocht of de hoeveelheid tijd die de schadeafhandeling kost van invloed 
is op deze gezondheidsmaten. Op deze manier kunnen we onderzoeken of dit misschien 
de verklarende factor is in de effecten van schade op gezondheid.  

Voor ervaren gezondheid en gezondheidsklachten zien we dat respondenten, 
onafhankelijk van de tijdsinvestering, zich over het algemeen minder gezond voelen en 
meer gezondheidsklachten rapporteren als ze op de vragenlijst aangeven dat ze meer 
schade hebben dan voorheen. Voor geestelijke gezondheid zien we echter een ander 
patroon: respondenten voelen zich door nieuwe schade alleen minder mentaal gezond 
als zij de schadeprocedure als een grote tijdsinvestering zien. Dit is niet zichtbaar voor 
de andere gezondheidsmaten: Bij gezondheidsklachten en ervaren gezondheid zien we 
over de gehele linie dat respondenten die de schadeprocedure als een grote 
tijdsinvestering zien, lager scoren op alle gezondheidsmaten. Daarbij maakt het niet uit 
of het gaat om nieuwe schade. We moeten echter wel oppassen om hier een oorzakelijke 
conclusie aan te verbinden. Het effect kan namelijk beide kanten op werken: voor 
mensen die ongezond zijn kan de schadeprocedure een grotere tijdsinvestering zijn, 
maar omgekeerd kan het ook zijn dat mensen minder gezond worden doordat de 
schadeprocedure een grote tijdsinvestering is. 

Langdurige schadetrajecten 

Uit de verdiepende analyses blijkt dus dat mensen die schade krijgen vervolgens een 
minder goede gezondheid hebben: hieruit wordt duidelijk dat het krijgen van schade en 
het doorlopen van schadeprocedures onder respondenten tot een mindere gezondheid 
leidt, mogelijk omdat dit gepaard gaat met stress. 

Tegelijkertijd laten onze resultaten zien dat juist het hebben van meervoudige schade 
een grote impact heeft op gezondheid. We vermoeden dat vooral komt doordat 
sommige respondenten al lang te maken hebben met (veel) gedoe omtrent schade en 
schadeafhandeling. In dit stuk gaan we daarom in op de volgende vraag: wat is de 
impact van langdurige schadetrajecten op gezondheid? Ook hier geldt: mogelijk is 
de impact van meervoudige schade op gezondheid minder groot als men inmiddels niet 
meer veel met schadeprocedures te maken heeft.  

Om deze reden hebben we analyses gedaan waarin we onderscheid maken in 
schadetrajecten: bij welke instantie hebben bewoners hun eerste schade gemeld (NAM, 
CVW, IMG) en hebben ze nog recent een schademelding gedaan bij IMG.  

In Figuur 5.3 A en B is te zien dat de gezondheid van respondenten verschilt voor hen 
die schade hebben gemeld ten tijde van het regime van NAM, CVW en IMG. Uit de 
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resultaten blijkt dat de minst goede gezondheid te vinden is onder respondenten die 
hun eerste schade meldden bij NAM en die bovendien ook recent nog nieuwe schade 
meldden bij IMG. Respondenten die hun eerste schade pas hebben gemeld bij CVW of 
IMG en die dus recenter in aanraking kwamen met de gevolgen van de gaswinning, zijn 
significant gezonder. Daarnaast zien we ook dat respondenten die hun eerste schade bij 
NAM hebben gemeld, maar die vervolgens geen schade meer hebben gemeld bij IMG, 
een significant betere gezondheid rapporteren dan respondenten die nog steeds met 
(nieuwe) schade kampen. Deze resultaten tezamen maken duidelijk dat met name 
respondenten die al lang te maken hebben met schades, gemiddeld een hoger risico lopen 
op een slechtere gezondheid. Belangrijk ook om op te merken dat het hierbij om een 
aanzienlijke groep gaat: 8,6% van de respondenten (N=3458) die de vragenlijst 
invulden heeft langdurige schade. Het is hierbij goed om te melden dat we in de 
analyses “controleren” voor leeftijd (met andere woorden: dit komt niet omdat deze 
mensen ouder zijn). Wel zien we dat als deze trajecten afgerond zijn of men in ieder 
geval geen schade meer meldt, gezondheid weer lijkt te herstellen.  
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Figuur 5.2: (A) Geestelijke gezondheid (MHI-5) op een schaal van 0 tot 100. Een hogere 
MHI-5 score betekent een betere gezondheid. (B) gezondheidsklachten op een schaal 
van 4 tot 24 voor respondenten met schade (N=1564) uitgesplitst naar de instantie 
waar zij het eerst schade meldden en of zij wel of niet recent schade hebben gemeld bij 
IMG. 

 

Deze effecten van langdurige schade op gezondheid, waarbij juist respondenten die al 
lang schade melden en dat nog steeds doen gemiddeld een significant slechtere 
gezondheid hebben dan andere respondenten, zien we niet alleen in de cijfers terug. 
Ook uit de periodieke interviews die worden afgenomen bij een deel van de 
respondenten wordt dit zeer duidelijk. 
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Interviewer Wat is er veranderd rondom de gaswinningsproblematiek in uw leven? 

Respondent Nou niks, want we zitten er nog steeds mee en ik heb voor de vierde keer nu 
schade, dus daar ben ik nu in afwachting van, van de afwikkeling van die schade 
dus. Vanaf 2014 heb ik nu de vierde schade. Ja, en dat wordt wel frustrerend 
natuurlijk omdat je dingen laat repareren en ja, dan komen er bevingen dan komt 
de schade opnieuw terug. 

 [...]Het is gewoon een lange tijd geweest dat je dan zonder behang op de muur zit, 
en ja, daar word je gewoon niet vrolijk van, je woont bijna in een soort kraakpand. 
Nou, dat is niet leuk. 

 [...]Nou ja, een beetje stressvol en een beetje verdrietig word je er wel van omdat 
je gewoon niet kan genieten van je huis. 



Conclusie 

Op het eerste oog lijkt het erop dat de gemiddelde gezondheidsachterstand van 
respondenten met (meervoudige) schade snel wordt ingelopen. Maar dat is een 
overhaaste conclusie. Door het slepende karakter van deze ramp, komen er steeds meer 
nieuwe mensen bij die voor het eerst een of meerdere schademeldingen doen. Het totaal 
aantal schademeldingen is daardoor steeds minder relevant om te bepalen wat de 
impact van schade op dit moment is.  

Als we specifiek inzoomen op respondenten die recentelijk schade kregen en er nieuwe 
schade bij kregen, zien we dat ook tijdens de laatste drie metingen, het optreden van 
nieuwe schade wel degelijk een negatief effect heeft op alle gezondheidsmaten. Daarbij 
is ook de ervaren tijdsinvestering van schadeafhandeling van belang. Respondenten die 
de schadeprocedure als een grote tijdsinvestering zien, hebben een slechtere 
gezondheid. De schadeafhandeling door IMG lijkt dus in allerlei opzichten beter dan 
voorheen, maar schade gaat nog steeds gepaard met risico’s voor de gezondheid. 

Daarnaast laten de resultaten óók heel duidelijk zien dat de gezondheidsachterstand 
met name fors is onder de respondenten die al langer te maken hadden met de 
schadeafhandeling en die nu nog steeds schademeldingen doen. Vooral respondenten 
die ten tijde van de schadeafhandeling door NAM al te maken hadden met de schades 
aan hun woning en nog steeds in deze procedures zitten doordat zij schade bij IMG 
hebben gemeld, hebben een slechtere geestelijke gezondheid en rapporteren meer 
gezondheidsklachten. Deze bevindingen benadrukken dat er positieve signalen zijn over 
het grote geheel, maar dat de meest kwetsbare groep op achterstand blijft. Er is 
aanleiding om mensen met meervoudige schade die hier al lang mee te maken hebben 
extra goed in de gaten te houden.  
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6. Versterking 

 

De Nationaal Coördinator Groningen is in 2016 gestart met de versterkingsoperatie in 
delen van de provincie Groningen. Bij het versterken van gebouwen worden vier 
stappen doorlopen: opname van de staat van het gebouw; beoordeling van mogelijke 
risico’s en maatregelen; vaststelling van plan van aanpak; en uitvoering. Wanneer een 
huis versterkt wordt, betekent dit dat het huis uiteindelijk (ingrijpend) aangepast wordt 
of dat er sloop/nieuwbouw plaatsvindt.  

In dit hoofdstuk onderzoeken we wat de impact is van de versterking op bewoners die 
ermee te maken krijgen. We hebben daarvoor om te beginnen in de vragenlijst enkele 
vragen opgenomen om na te gaan welk deel van de respondenten uit het panel te maken 
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Samenvatting 
- Er is maar weinig overlap tussen het versterkingsregister en antwoorden van 

respondenten over de versterking op de vragenlijst. Dat komt deels doordat 
respondenten de schadeafhandeling en de versterking met elkaar verwarren. 

- 16% van de respondenten denkt dat het nodig is dat hun huis versterkt wordt. 
Dit zijn vooral respondenten met meervoudige schade.  

- Ruim de helft van de mensen die het nodig vinden dat hun huis versterkt 
wordt, vindt de versterking van hun woning enigszins, erg of heel erg 
dringend. In toelichting noemen zij vaak de onveiligheid van de woning als 
reden.  

- Van de respondenten die het nodig vinden dat hun huis versterkt wordt, 
verwacht 38% dat dit ook zal gebeuren, terwijl 33% denkt dat het niet zal 
gebeuren. De overige 30% weet het niet. 

- 70% van de 243 respondenten die voorkomen in het versterkingsregister en 
die de vraag over communicatie met instanties hebben ingevuld oordeelt 
hierover negatief. Veel genoemde redenen zijn het gebrek aan informatie en de 
traagheid/stroperigheid. Over het contact met contactpersonen van betrokken 
instanties oordelen respondenten aanzienlijk positiever. 

- Respondenten die (nog) niet voorkomen in de werkvoorraad van de NCG maar 
wel in de kern van het aardbevingsgebied wonen, hebben wél behoefte aan 
(meer) informatie over de versterkingsoperatie.  

- Over het geheel genomen zien we dat respondenten die te maken hebben met 
versterking (a) minder vertrouwen hebben in veel instanties en in het rijk, 
maar niet minder vertrouwen in NCG, (b) meer risico’s waarnemen en zich 
minder veilig voelen, met name tijdens de planvorming en uitvoering, en (d) 
een groter risico lopen op gezondheidsklachten, met name als ze ouder zijn. Al 
deze effecten komen bovenop de al bestaande effecten van schade.  



heeft met de versterking. We stelden daarover de volgende vragen: Is uw woning 
versterkt? Zijn er plannen om uw woning te versterken? Wilt u dat uw woning versterkt 
wordt? Is het nodig dat uw woning versterkt wordt? De analyses van deze vragen zijn 
opgenomen in paragraaf 1. In de tweede paragraaf gaan we in op de ervaringen van 
respondenten met communicatie van instanties rond versterking. In de derde paragraaf 
bespreken we de samenhang tussen versterking en de kernvariabelen van Gronings 
Perspectief (risicoperceptie, ervaren veiligheid, vertrouwen, emoties en gezondheid). 

Data verstekingsregister 

Uit de meting van april 2017, toen we ook vragen stelden over de versterking, bleek dat 
er veel verwarring en onduidelijkheid was over het begrip versterking en hoe zich dat 
verhoudt tot de de schadeafhandeling en de aanpak van onveilige bouwelementen 
(Postmes et al., 2017). Om het begrip versterking voor de respondenten te 
verduidelijken, hebben we tijdens de meting van juni 2019 en de meting van september 
2020 een verduidelijkende tekst toegevoegd (Stroebe et al., 2019a). Het is echter nog 
steeds mogelijk dat respondenten het begrip versterking verschillend interpreteren.  

Om dit verder te onderzoeken hebben we de antwoorden op de vragenlijst van 
september 2020 gekoppeld aan het versterkingsregister van NCG, waarin hun 
werkvoorraad is opgenomen. Voor de adressen van respondenten die ons daar 
toestemming voor hebben gegeven, hebben wij aan ons databestand gegevens van NCG 
over het risicoprofiel van de woning (Normaal, Licht verhoogd en Verhoogd ) en de fase 7

van de versterkingsoperatie (Nog niet gestart, Opname, Beoordeling, Planvorming, 
Uitvoering, Afgerond) toegevoegd.   8

Uit de vergelijking tussen het versterkingsregister van NCG en de antwoorden van 
respondenten over de versterking van hun woning, blijkt dat er maar weinig verband is 
tussen de twee. Enerzijds komt dit doordat respondenten de schadeafhandeling en de 
versterking met elkaar verwarren, doordat ‘versterken’ een onduidelijk begrip is. Dit 
geldt vooral voor respondenten die nog niet met de versterking te maken hebben gehad. 
Anderzijds vult een deel van de respondenten pas op de vragenlijst in dat er plannen 
zijn om te gaan versterken als zij er zeker van zijn dat hun woning inderdaad versterkt 
wordt (na de beoordelingsfase). Bijlage 3 geeft een uitgebreid overzicht van deze 
overeenkomsten en verschillen. 

Gezien de verschillen tussen de zelfrapportage van respondenten en het 
versterkingsregister kiezen we ervoor om bij de analyses van de vragen over 
communicatie rond versterking (paragraaf 2) en bij de analyse van de samenhang 

7 Het risicoprofiel van een woning wordt berekend op basis van de HRA-methode (Hazard and Risk 
Assessment). Een computermodel bepaalt op basis van de kans op grondbeweging en eigenschappen van 
de woning welk risicoprofiel bij de woning hoort. Voor meer informatie zie: 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/risico-van-gebouwen 
8 In het inleidende hoofdstuk wordt de afspraken en procedures rondom de gegevensoverdracht met NCG 
uitgelegd.  
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tussen versterking en kernvariabelen (paragraaf 3) uit te gaan van de data van het 
versterkingsregister. We nemen in deze analyses dus alleen die respondenten mee die 
voorkomen in het  versterkingsregister en die dus zelf rechtstreeks te maken hebben 
met de versterkingsoperatie. 

Respondenten over de versterking 

Zoals gezegd hebben we aan de respondenten enkele vragen gesteld over de versterking 
van hun woning. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat hun woning niet 
versterkt is (92%). Daarnaast geeft 4% van de respondenten aan dat hun woning is 
versterkt en nog eens 4% van de respondenten weet niet of hun woning wel of niet 
versterkt is. Zoals in panel A van Figuur 6.1 te zien is, ligt deze verdeling iets anders 
voor de verschillende schadegroepen: 8% van de respondenten met meervoudige 
schade geeft aan dat hun woning versterkt is, terwijl 1% van de respondenten zonder 
schade aangeeft dat hun woning versterkt is. Ten opzichte van juni 2019 is er een lichte 
stijging van het aantal respondenten dat aangeeft dat hun woning versterkt is. Destijds 
gaf 3% van de respondenten aan een versterkte woning te hebben.  

Van de respondenten die aangeven hun woning nog niet versterkt is, geeft 8% aan dat 
er plannen zijn voor het versterken van hun woning. Zoals te zien in panel B van Figuur 
6.1 is ook deze verdeling anders voor de schadegroepen: maar liefst 16% van de 
respondenten met meervoudige schade geeft aan dat er plannen zijn om (nog verder) te 
gaan versterken, terwijl 4% van de respondenten met enkelvoudige schade en 2% van 
de respondenten zonder schade aangeeft dat er plannen zijn om (nog verder) te gaan 
versterken. Opvallend veel respondenten geven aan niet te weten of er plannen zijn om 
hun woning te versterken. Zelfs in de groep met meervoudige schade gaat het om 12% 
van de respondenten: net iets minder dan de 16% die denkt versterkt te worden. Dat 
geeft aan dat de mensen met meer schade, die daardoor al een hoger risico hebben om 
in gecompliceerde situaties verzeild te raken, tevens aangeven minder duidelijkheid te 
hebben over de vooruitzichten op gebied van versterking. 
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Figuur 6.1:  A.  Frequentieverdeling van de versterking (N=3.402). Percentages zijn 
berekend per schadeniveau. B.  Frequentieverdeling van de plannen van de versterking 
(N=3.401). Percentages zijn berekend per schadeniveau. 

 

Wens om versterkt te worden 

In Figuur 6.2 geeft de frequentieverdeling weer van de antwoorden op de vraag of men 
zou willen dat de woning versterkt zou worden. Hier valt op dat beduidend meer 
mensen met meervoudige schade versterkt zouden willen worden (30% graag of zeer 
graag) maar dat zelfs in deze groep 27% dit helemaal niet wil. Het lijkt ons met het oog 
op de voornemens ten aanzien van de eventuele versterking niet onbelangrijk om hier 
rekening mee te houden: bewoners zijn blijkbaar erg sterk verdeeld over de wens om 
opgenomen te worden in de versterkingsoperatie. 
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Figuur 6.2: Frequentieverdeling van de wens om versterkt te worden (N=3.396). 
Percentages zijn berekend per schadeniveau.  

 

Noodzaak, urgentie en verwachting 

Aan alle respondenten is gevraagd of ze het zelf nodig vinden dat hun woning versterkt 
wordt. De helft van de respondenten (51%) zegt dit niet nodig te vinden (zie Figuur 
6.3). Opvallend is dat, net als tijdens de meting in juni 2019 (Stroebe et al. 2019a), weer 
een groot gedeelte van de respondenten (33%) aangeeft dat zij niet weten of het nodig 
is dat hun huis versterkt wordt. 16% van de respondenten geeft aan dat het versterken 
van de woning wel nodig is. Deze groep bestaat grotendeels uit respondenten met 
meervoudige schade en in mindere mate uit respondenten met enkelvoudige schade.  
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Figuur 6.3: Frequentieverdeling van de noodzaak van versterken (N=3.395). 
Percentages zijn berekend per schadeniveau.  

 

We hebben aan de groep mensen die het nodig achten dat hun huis versterkt wordt drie 
aanvullende vragen gesteld, namelijk wat er volgens hen zou moeten gebeuren aan hun 
woning, hoe dringend dit volgens hen is en of zij verwachten dat hun huis versterkt zal 
worden. 

Van de respondenten die het nodig achten dat hun huis versterkt wordt (N=535), 
hebben 472 antwoord gegeven op de vraag wat er volgens hen zou moeten gebeuren. 
Ruim een vijfde van hen (22%) noemt daarbij maatregelen voor versterking van het 
huis zelf, terwijl een kleiner deel (tevens) specifiek het verbeteren van de fundering 
en/of versterking van de dakconstructie noemt (respectievelijk 16% en 8%). Eveneens 
circa een vijfde (19%) van de respondenten geeft aan dat sloop/nieuwbouw volgens 
hen de meest geschikte maatregel is om hun huis bestand te maken tegen bevingen. Een 
klein deel van de respondenten (5%) geeft aan dat ze het huis bestand willen maken 
tegen bevingen, zonder te expliciteren hoe dat zou moeten gebeuren. Ook zeggen 
sommige respondenten dat ze niet weten wat er moet gebeuren ‘omdat ze geen expert 
zijn’ (9%). In het verlengde daarvan merkt een deel van de respondenten op dat ze 
zouden willen dat onderzocht werd wat er moet gebeuren (9%).  

Daarnaast antwoordt een aanzienlijk deel van de respondenten (16%) op de vraag over 
wat er nodig is om hun huis te versterken dat ze graag zouden willen dat schade aan 
woning wordt hersteld. Dit is opvallend, aangezien de versterking tot op heden 
nadrukkelijk niet draait om het repareren of voorkomen van schade. Daar heeft een deel 
van bewoners dus blijkbaar wel behoefte aan. 
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Figuur 6.4 geeft voor de respondenten die het nodig achten dat hun huis versterkt 
wordt weer hoe dringend zij het vinden dat dit gebeurt (N=530). Ruim de helft van hen 
acht de versterking van hun woning dringend, waarbij de urgentie varieert van 
enigszins dringend (36%) tot erg dringend (10%) en heel erg dringend (6%). Circa een 
derde vindt de versterking van hun woning niet dringend (32%) of zelfs helemaal niet 
dringend (5%). Dit resultaat lijkt ons relevant omdat tot voor kort de prioritering in de 
versterking werd bepaald aan de hand van locatie (de oude methode van NCG) of aan de 
hand van het risicoprofiel (de uitkomsten van het HRA model). In beide gevallen is het 
in de praktijk de overheid die, met behulp van computermodellen, bepaalt wie of wat 
urgent is. Het feit dat van alle respondenten die het nodig vinden dat hun huis versterkt 
wordt slechts 16% dit (heel) erg dringend vindt is opmerkelijk: dat aantal is niet 
onoverkomelijk  groot en dus zou het best mogelijk zijn om hier binnen de aanpak 
rekening mee te houden, al was het maar om te toetsen of die respondenten een punt 
hebben. Er zijn weliswaar regelingen (zoals de “opname op verzoek” regeling van NCG) 
waarbij bewoners NCG kunnen vragen om hun woning in de versterkingsoperatie te 
laten opnemen, maar dergelijke regelingen komen in onze ogen maar weinig tegemoet 
aan de door bewoners ervaren urgentie. Immers: de OOV regeling is bedoeld voor 
mensen die nog geen prioriteit hebben en die dus buiten de werkopgave van 26.000 
woningen vallen. En de OOV regeling maakt ook niet dat men met voorrang wordt 
geïnspecteerd. 

De bevinding dat slechts een deel van de bewoners die versterkt wil worden zichzelf 
urgent vindt, wijst er  op dat binnen die groep van 26.000 een andere prioritering kan 
worden gehanteerd: Is het mogelijk om bewoners die het meest in nood verkeren 
eerder uit hun onzekerheid te verlossen? Dat zal om praktische redenen misschien 
moeilijk uitvoerbaar zijn, maar als het oplossen van problemen van bewoners centraal 
zou staan is dat een logische werkwijze. 

Figuur 6.4:  Frequentieverdeling van mate van urgentie van versterken onder 
respondenten die het zelf nodig achten dat hun huis (nog verder) versterkt wordt 
(N=530).  
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Respondenten die de versterking van hun woning enigszins tot heel erg dringend 
achten, noemen in de toelichting met name de onveiligheid van de woning (36%) 
veelvuldig als reden. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande citaten. Overigens blijkt 
uit een deel van de antwoorden dat dit deels wordt gevoed door de feedback die 
bewoners hierover krijgen van de instanties.  

 

Andere factoren die de respondenten regelmatig noemen als reden voor de urgentie van 
de versterking van hun woning zijn toenemende schade/verzakking (13%) en/of het 
feit dat het allemaal erg lang duurt (10%). In sommige gevallen gaat het om een 
combinatie van beiden, zoals blijkt uit het derde citaat in onderstaand citatenblok.  
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Voorgevel zakt langzaam naar voren. 

Ons huis is helemaal uit zijn verband. Daarom wordt het gesloopt en zal er nieuwbouw 
plaatsvinden. 

Volgens NCG is heeft mijn woning een verhoogd risico om in te storten na een zware beving 
maar ze doen NIETS. 

De woning is total loss. Wij wonen in een tijdelijk verblijf elders. 

Haal stut weg en woning stort in! 

De schoorsteen en de doorgangen de balk vormen wel een risico. 

Bepaalde delen van ons huis verzakken heel snel. 



 

Zoals hierboven aangegeven vindt een derde van de mensen die de versterking van hun 
huis nodig achten dit niet dringend (32%) of zelfs helemaal niet dringend (5%). De 
meest genoemde redenen hiervoor zijn de afwezigheid van direct gevaar (42%) en het 
idee dat de situatie van anderen urgenter is (19%). Onderstaande citaten illustreren 
deze beide redenen. 

 

We hebben tevens geanalyseerd in hoeverre respondenten die het nodig vinden dat hun 
woning versterkt wordt ook verwachten dat dit gebeurt (zie Figuur 6.5). De figuur laat 
zien dat van de respondenten die versterking nodig achten circa twee vijfde (38%) ook 
verwacht dit gebeurt, terwijl een derde (33%) niet verwacht dat dat zal gebeuren. De 
overige respondenten (30%) geven aan niet te weten of hun huis versterkt zal worden. 

Figuur 6.5: Frequentieverdeling van de verwachting versterkt te worden onder 
respondenten die het nodig vinden om versterkt te worden (N=535). 
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Hoe meer mijn woning zakt, hoe meer en erger de scheuren. En kans dat de gasleidingen en 
waterleidingen in de vloer knappen. 

We zijn al 8 jaar bezig en met alle bevingen in die jaren wordt het huis niet beter. 

Ben zat van het wachten en de onzekerheid. 

Ik wacht nu al vier jaar op het slopen en nieuw bouwen van mijn huis. Het wordt nu toch wel 
tijd dat er wat gaat gebeuren. 

Het huis stort niet in. We kunnen er gewoon blijven wonen. Maar er moet wel wat gebeuren. 

Er zitten scheuren in het huis maar niet van dien aard dat de woning zal instorten. 

Het moet wel gedaan worden maar gelukkig niet zo erg dat het huis onveilig is op dit 
moment. 

Er zijn vele woningen die er slechter voor staan, maar onze woning zou wel verstevigd 
moeten worden. 

Huizen in de buurt hebben schade door eerdere bevingen maar niet van het type 
instortingsgevaar zoals elders in het bevingsgebied. 



 

Communicatie rond versterken 
 
In de vragenlijst hebben we enkele open vragen gesteld over ervaringen die 
respondenten hebben met de versterking. De vragen gaan over de kwaliteit van 
communicatie, de kwaliteit van het contact en de organisatie van (de combinatie van) 
schadeafhandeling en versterking:  

● Hoe ervaart u de communicatie van instanties over de versterking? 
● Hoe ervaart u het contact met uw contactpersoon/contactpersonen bij instanties 

(bijv. bewonersbegeleider)? 
● Wat zijn uw ervaringen met de wijze waarop schadeafhandeling en versterking 

op dit moment zijn georganiseerd? 
 
De antwoorden op deze open vragen zijn door de onderzoekers eerst geclassificeerd als 
‘negatief’, ‘middelmatig’, ‘positief  of ‘geen duidelijk oordeel’.  Vervolgens zijn de 
onderwerpen/redenen die respondenten hierbij noemen gecodeerd. Antwoorden met 
meerdere onderwerpen of redenen kunnen meerdere codes toegekend krijgen.  
 
In de vragenlijst werd voorafgaand aan deze vragen duidelijk vermeld dat respondenten 
die zelf niet te maken hadden met de versterking deze vragen mochten overslaan. 
 
Op basis van de koppeling van de paneldata met de data van het versterkingsregister 
blijkt dat ten minste eenderde van de respondenten die deze vragen beantwoordden, 
niet in het versterkingsregister voorkomen.  Dat betekent dus dat zij zelf geen 9

9 Voor 28% van de respondenten die deze vragen hebben ingevuld weten we niet of ze in het register 
voorkomen, omdat we van deze respondenten geen toestemming hebben gekregen om de data te 
koppelen. Van de overige 32% tot 38% van de respondenten (het percentage wisselt per vraag) weten we 
op basis van de koppeling dat ze wél in het register voorkomen. 
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ervaringen met de versterking kunnen hebben. In de inleiding van dit hoofdstuk (en in 
eerdere rapporten van Gronings Perspectief) zijn verschillende mogelijke verklaringen 
aan de orde gekomen voor deze discrepantie tussen het begrip dat bewoners hebben 
van “versterking” en de data uit het register. Eén van deze verklaringen is dat er 
verwarring is bij respondenten over waar reparatie van schades ophoudt en waar 
versterking van de woning begint. Dat blijkt ook hier duidelijk een rol te spelen: hoewel 
de vragen gaan over versterking, verwijst een deel van de respondenten in hun 
antwoord expliciet naar aardbevingsschade.  
 
Om te voorkomen dat er hierdoor ruis ontstaat, kiezen we ervoor om de analyses van de 
open vragen enkel uit te voeren voor de respondenten waarvan wij op basis van de 
datakoppeling weten dat zij in het versterkingsregister zijn opgenomen. Alle 
onderstaande resultaten hebben dus betrekking op mensen die in het 
versterkingsregister zitten en zelf rechtstreeks te maken (gaan) hebben met de 
versterkingsoperatie.  
 
We besteden echter ook nog aandacht aan een kleinere deelgroep respondenten wiens 
antwoorden op deze vragen hier wel degelijk relevant zijn, alhoewel ze zelf niet in het 
versterkingsregister zijn opgenomen. Dit zijn de mensen die woonachtig zijn in een 
gebied waar (naar verwachting) veel huizen versterkt (zullen gaan) worden.  Zij 10

hebben daardoor (indirect) wel te maken met de versterkingsoperatie en kunnen er om 
die reden voor gekozen hebben om de vragen over ervaringen met communicatie rond 
de versterking in te vullen. Het is voor de versterkingsoperatie zeer relevant om ook 
deze ervaringen (van de “buren” als het ware) mee te nemen. Uit eerder onderzoek 
blijkt tevens dat deze groep aandacht behoeft  (Stroebe et al., 2020b). Aan het einde van 
de paragraaf gaan we daarom tevens (kort) in op de ervaringen van deze groep. 

Vraag 1: Communicatie van instanties over de versterking 

Zoals gezegd bespreken we eerst de antwoorden van de groep respondenten die wel 
voorkomen in het register. De situatie van de respondenten in deze groep kan zeer 
divers zijn. Bij een deel van de respondenten is de versterkingsprocedure al in gang 
gezet en is er bijvoorbeeld al een opname uitgevoerd, is een plan van aanpak opgesteld 
of zijn de versterkingswerkzaamheden al gestart of zelfs al afgrond. Voor een ander deel 
geldt dat ze weliswaar voorkomen in het register, maar dat de opnames van hun woning 
nog moeten plaatsvinden. Daarnaast geldt voor sommigen dat op basis van de 
beoordeling inmiddels is vastgesteld dat hun huis niet versterkt gaat worden.  11

10 Het gaat daarbij om mensen die woonachtig zijn in de kern van het gaswinningsgebied, waarbij we bij 
het definiëren van de kern van het gaswinningsgebied gebruik hebben gemaakt van de ‘binnencontour’ 
van de NAM, zie o.a. Postmes et al., 2020. 
11 In bijlage 3 is weergegeven hoe de respondenten uit het panel die voorkomen in het 
versterkingsregister verdeeld zijn over deze verschillende fases van de versterking. 
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Van de respondenten in het panel die ook in het register zijn opgenomen hebben 243 
respondenten de vraag over ervaringen met communicatie van instanties ingevuld. Het 
merendeel (70%) van deze groep laat zich in hun antwoord negatief uit over de 
communicatie van instanties, terwijl circa 12% hierover positief is en 6% middelmatig 
tevreden (Figuur 6.6). De overige respondenten geven aan niet te weten niet of ze 
positief of negatief zijn (1%) of geven in hun antwoord geen duidelijk oordeel (6%) .  

Figuur 6.6: Ervaringen van respondenten uit versterkingsregister met communicatie 
van instanties over de versterking (N=243). De open antwoorden van de respondenten 
zijn door de onderzoekers geclassificeerd als ‘negatief’, ‘middelmatig’ of ‘positief’. 
Antwoorden waaruit geen duidelijk oordeel spreekt zijn ingedeeld in de categorie ‘geen 
duidelijk oordeel’.  

 

Toelichting negatief oordeel 

Door de respondenten die in het versterkingsregister voorkomen en negatief oordelen 
over de communicatie met instanties (70%, N=169) worden met name het gebrek aan 
informatie en traagheid/stroperigheid regelmatig genoemd: deze thema’s komen in 
respectievelijk 38% en 35% van de negatieve antwoorden aan de orde. Andere thema’s 
die in veel antwoorden aan de orde komen zijn het niet handelen in het belang van de 
burger (11%), bureaucratie (10%) en vage informatie (9%). Onderstaande citaten van 
respondenten geven een illustratie van deze punten: 
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In dit voorjaar heb ik van de gemeente bericht gekregen dat men langskomt om nogmaals te 
kijken i.v.m. versterking. We zijn een half jaar verder en ik heb nog steeds niets gehoord dat 
iemand langskomt.  Dus het is niet verwonderlijk dat ik de communicatie van de gemeente, die 
de regie voert over de versterking, als slecht ervaar. 
 



 

Zoals de citaten laten zien doen deze problemen rond de communicatie zich voor in 
diverse fasen van het versterkingstraject. Zo geldt voor sommigen respondenten dat zij 
alleen een algemene bijeenkomst hebben bijgewoond over de versterking en sindsdien 
in onzekerheid verkeren over wat er met hun woning gaat gebeuren, terwijl voor een 
ander deel van de respondenten geldt dat er een opname van de woning heeft 
plaatsgevonden, en dat zij (langdurig) in afwachting zijn van het versterkingsadvies. Uit 
verschillende reacties spreekt een wens om als woningeigenaar zelf te kunnen inzien 
wat de status van het traject is: 
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Zeer slecht, in 2017 anderhalve dag een 8-tal mensen over de vloer gehad, rapport/advies moet 
nog steeds komen.... 
 
Het duurt allemaal veel te lang. Inmiddels is bijna besloten dat het huis gesloopt moet worden 
en vervangen door nieuwbouw. De instanties - het zijn er te veel om bij te houden - sturen 
telkens nieuwe experts die telkens met andere conclusies komen. Telkens een soortgelijk 
verhaal moeten houden is vermoeiend en contraproductief. 
 
In januari 2019 heb ik een brief ontvangen, ondertekend door NCG en wethouder [...], over mijn 
woning dat deze verhoogd risico heeft en dat zij daarvoor maatregelen willen treffen. In 
augustus 2019 (8 maanden later dus), komen er 2 dagen lang 8 mensen over de vloer. Het is nu 
bijna oktober 2020 en er heeft na augustus 2019 geen enkele communicatie plaatsgevonden 
over het vervolg.  
 
Als ik vragen stel dan wil ik een helder antwoord. Niet een enorme stilte en de reactie dat ik nog 
niet aan de beurt ben. Om mij vervolgens weer jaren te laten wachten. In mijn optiek wil men 
geen geld uitgeven aan versterken. De slak van het versterken zit in de teerpot vast. 
 
Die [communicatie] is allerbelabberdst. Onze woning is aangemerkt als verhoogd risico. Zeer 
gedetailleerde opname is geweest, maar sindsdien niets meer vernomen. Van anderen 
vernomen dat je vaak er achteraan moet bellen om ze in actie te krijgen. Nou, ik ga nog liever 
dood! Ben toch geen bedelaar of zo. 
 
Er zijn in mijn dorp twee bijeenkomsten geweest, waarin redelijk helder werd uitgelegd wat de 
bedoeling was en het tijdspad van de operatie. Daarna bleef het stil ondanks dat het tijdpad al 
begonnen had moeten zijn. 
 
Slecht. Een paar jaar geleden was er voor onze buurt een bijeenkomst over versterking, toen 
was de kans groot dat er versterkt moest worden, hele procedures en stappenplannen, duur 
gepresenteerd. Nooit weer wat van gehoord. 
 
Veel afkortingen, veel afschuiven, veel onduidelijkheid, veel ambtelijke procedures, geen gevoel 
voor bewoners. 

[...] nergens is te vinden wat de status of planning is voor de eigen woning. Dat zou toch simpel 
via een site moeten kunnen. Het schadedossier was in het verleden met wat hobbels goed in te 
zien. 
 



 

In sommige antwoorden komt expliciet aan de orde dat respondenten hierdoor veel 
stress ervaren, zoals blijkt uit onderstaande citaten: 

 

In de citaten zien we dat verschillende factoren samen zorgen voor stress en dat de 
betreffende instanties daarvoor verantwoordelijk worden gehouden: het gebrek aan 
proactieve communicatie, de gebrekkige transparantie, onzekerheid, afhankelijkheid, de 
uitzichtloosheid en het lange wachten, het moeten sleuren en leuren. Samengevat in het 
woord “ellende”. We zien hier de contouren van wat we in eerdere rapporten van 
Gronings Perspectief hebben omschreven als “blootstelling aan instanties.” 

Toelichting positief oordeel 

De respondenten die in het versterkingsregister voorkomen en positief zijn over de 
communicatie (12%, N=28) noemen daarvoor uiteenlopende redenen. Sommigen van 
hen merken op dat de informatie die ze krijgen duidelijk, correct en/of voldoende is en 
dat er vlot op hun vragen wordt gereageerd. Ook wordt door enkele respondenten 
aangegeven dat ze in een bijzonder traject zitten/zaten (een pilot of een project van een 
dorp), waarbinnen de communicatie goed verloopt of is verlopen. 
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Ik heb nergens inzage in (bij POST.NL kan ik tenminste nog track&trace volgen, waarom hier 
niet?). 

Er wordt vooral over de bewoners gepraat en besloten i.p.v. met de bewoners. [...] Heel veel 
mensen (instanties, ingenieurs, bedrijven, aannemers etc.) verdienen veel aan het hele proces, 
wij bewoners krijgen jarenlange ellende, stress en een totaal ander huis, dat we niet gekocht 
hebben. [...] al meer dan 5 jaar ellende en geen grip meer op mijn leven. 
 
Een drama. Mijn huis is gesloopt en er is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. We moeten zelf 
achter veel zaken aan en de communicatie laat echt te wensen over. Gelukkig ben ik straks van 
alle instanties af en kan ik eindelijk weer in de toekomst kijken in een nieuw huis. Maar het 
heeft me erg veel stress opgeleverd. 
 
Het duurt en het duurt maar. Wij redden ons ermee, maar zie in de omgeving dat mensen er 
doodmoe van worden en het uitzichtloos is voor velen. Ook al wordt hun woning 
versterkt/nieuwbouw, de communicatie, bureaucratie enz... is enorm groot. 

Als dorp hebben nu een eigen project voor versterking en verduurzaming. Dit komt nu goed op 
gang. Communicatie met gemeente en architect zijn goed. 
 
Door middel van een brief van de gemeente werden wij keurig op de hoogte gebracht. Afspraak 
gemaakt. 
 
De communicatie met onze bouwbegeleider is tot op heden goed. 



Zoals blijkt uit het laatste citaat geldt dat in sommige antwoorden gerefereerd wordt 
aan het contact met een contactpersonen van betrokken instanties. Dit thema staat 
centraal in de tweede open vraag over de ervaringen met de versterking, die we 
hieronder bespreken. 

Vraag 2: Contact met contactpersonen 

We stelden de respondenten de vraag “Hoe ervaart u het contact met uw 
contactpersoon/ contactpersonen bij instanties (bijv. bewonersbegeleider)?”  Van de 
respondenten die voorkomen in het versterkingsregister hebben 178 respondenten 
deze vraag beantwoord. Van hen is ruim eenderde (37%) negatief over dit contact, 
terwijl iets minder dan eenderde (32%) positief is en 14% middelmatig tevreden 
(Figuur 6.7). Hiermee oordelen respondenten aanzienlijk positiever over het contact 
met hun contactpersonen dan we zagen bij de vorige vraag over communicatie met 
instanties in het algemeen. In eerdere rapporten van Gronings perspectief zagen we 
eveneens dat het contact met bewonersbegeleiders als positief ervaren wordt (Stroebe 
et al., 2019c). Maar daarbij moet opgemerkt dat dit interviews betrof op basis waarvan 
er geen aantallen genoemd konden worden over aantallen bewoners die contact met 
bewonersbegeleiders als positief danwel negatief ervaren. Het huidige onderzoek laat 
zien dat meer dan eenderde negatief is, ook over dit persoonlijk contact. 

Figuur 6.7:  Ervaringen van respondenten uit versterkingsregister met 
contactpersonen (N=178). De open antwoorden van de respondenten zijn door de 
onderzoekers geclassificeerd als ‘negatief’, ‘middelmatig’ of ‘positief’. Antwoorden 
waaruit geen duidelijk oordeel spreekt zijn ingedeeld in de categorie ‘geen duidelijk 
oordeel’.  
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Vaker dan bij de vraag over communicatie van instanties het geval was, spreekt er uit de 
antwoorden op de vraag over contact met contactpersonen in sommige gevallen (17%) 
geen duidelijk oordeel over het contact. Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat ze nog 
onvoldoende contact hebben gehad om een oordeel te geven of zeggen wisselende 
ervaringen te hebben. Ook geven enkele van hen aan dat het contact voor hen weinig 
oplevert, zonder dat ze daar een expliciet oordeel aan koppelen.  

 

Toelichting negatief oordeel 

De 66 personen die negatief oordelen over het contact met contactpersonen noemen 
hiervoor uiteenlopende redenen. In één op de zes negatieve antwoorden (17%) wordt 
opgemerkt dat er veel wisselingen zijn in de contacten. In eveneens één op de zes 
antwoorden wordt opgemerkt dat er weinig contact is en/of dat het contact stroef 
verloopt. Andere negatieve aspecten die in meerdere antwoorden aan de orde komen 
zijn ondeskundigheid (14%) en de geringe meerwaarde van de contactpersoon (9%). 
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[...] weinig "last" van maar ook weinig mee. Ik ken er geen een bij naam en waar ze precies van 
zijn blijft ook giswerk. 
 
De bewonersbegeleider zegt, dat hij niets voor mij kan doen, ik moet maar afwachten......... 
 
De bewonersbegeleiders hebben vaak niet de mogelijkheid om op vragen een antwoord te 
geven. Ze mogen niet of kunnen niet. 

Warrig, te veel wisselingen van de wacht die elkaar niet goed op de hoogte houden. Als je je 
eigen administratie niet op orde hebt wordt je gemangeld. 
 
Voelt heel erg overbodig. Ze weten meestal toch niet wat er gaat gebeuren bv met het 
versterkingsrapport wat gemaakt is. Het voelt alsof er dan nog iemand dik betaald wordt, 
terwijl ze dat geld beter aan de bewoners kunnen geven. Want uiteindelijk doen ze niet echt 
wat voor je. 
 
Voegt feitelijk niets toe. 
 
Slecht, contact niet gelukt, niet teruggebeld/gemaild of onvolledige antwoorden. 
 
Eenzijdig: alleen contact als ik dat (probeer) te krijgen. 
 
Bijzonder slecht. Komt afspraken niet na heeft geeneens fatsoen contactgegevens te 
verstrekken. Wanneer noodzakelijk dien ik communicatie via de NCG te laten verlopen. Deze 
persoon heeft geen enkele meerwaarde. Geannuleerde bijeenkomsten waar ik verschijn, 
iedereen bericht echter reeds meerdere malen bij mij zgn vergeten. Mijn werkgever vergeet 
echter niet wanneer ik voor de zoveelste keer voor niets vrij neem of afspraken maak die niet 
worden nageleefd. 



 

Toelichting positief oordeel 

Van de 56 respondenten die positief oordelen over het contact met hun contactpersoon 
geeft het merendeel (59%) geen nadere toelichting hierop. De respondenten die wel een 
toelichting geven noemen het contact met de contactpersoon onder meer ‘constructief’, 
‘prettig’ en ‘positief’. 

In het bijzonder is het interessant om te kijken naar de respondenten die negatief 
oordelen over communicatie van instanties in het algemeen (vraag 1), maar positief zijn 
over het contact met hun contactpersoon (vraag 2). Dit is voor 21 respondenten het 
geval. Verschillende van hen geven in hun toelichting aan dat ze goed contact hebben 
met de contactpersoon, maar dat dit voor hen niet veel verandert aan het feit dat het 
proces uiterst moeizaam verloopt.  

 

De antwoorden uit de vragenlijst bevestigen dus veel indrukken uit het eerder 
genoemde rapport (Stroebe et al., 2019c) waarin we zowel bewonersbegeleiders als 
bewoners interviewden over hun onderlinge contact. Ook daar gaven veel bewoners 
aan dat zij het contact met bewonersbegeleiders op zich positief waarderen, maar dat zij 
niet echt bij machte zijn om zaken te realiseren. In het huidige onderzoek zien we daar 
veel van terug, met als toevoeging dat we nu een veel beter idee hebben hoe positief, 
negatief of neutraal, op dit moment, de samenwerking met de bewonersbegeleiders 
wordt gewaardeerd. 

Vraag 3: wijze waarop schadeafhandeling en versterking zijn georganiseerd 

Tot slot vroegen we de respondenten naar hun ervaring met de wijze waarop (de 
combinatie van) schadeafhandeling en versterking zijn georganiseerd. Van de 
respondenten die voorkomen in het versterkingsregister hebben 204 respondenten 
deze vraag beantwoord. Het merendeel van hen (58%) geeft antwoorden die wij 
hebben geclassificeerd als negatief, terwijl 9% positief oordeelt en 8% middelmatig 
tevreden is (Figuur 6.8). Daarnaast geeft 17% van hen een antwoord waaruit geen 
duidelijk oordeel spreekt. 
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Onze contactpersoon van het NCG geeft aan alle begrip te hebben en begrijpt waar we tegenaan 
lopen. Maar daadwerkelijk heeft ze niets voor ons gedaan, behalve ons aanhoren. We krijgen 
het gevoel dat ze ook niet mogen, eigenlijk jammer van het geld. 
 
Iedereen is reuze aardig en communiceert volgens het boekje. Inhoudelijk en procesmatig heeft 
dit echter geen effect. 



Figuur 6.8: Ervaringen van respondenten met wijze waarop schadeafhandeling en 
versterking zijn georganiseerd (N=204). De open antwoorden van de respondenten zijn 
door de onderzoekers geclassificeerd als ‘negatief’, ‘middelmatig’ of ‘positief’. 
Antwoorden waaruit geen duidelijk oordeel spreekt zijn ingedeeld in de categorie ‘geen 
duidelijk oordeel’. 

 

Toelichting negatief oordeel 

Evenals bij de vraag over communicatie met instanties wordt ook hier traagheid het 
meest genoemd als negatieve factor: dit thema komt terug in 39% van de 119 
antwoorden van respondenten die negatieve ervaringen hebben met de wijze waarop 
schadeafhandeling en versterking zijn georganiseerd. Daarnaast komen bureaucratie 
(11%) en onduidelijkheid (9%) in verschillende antwoorden aan de orde. Onderstaande 
citaten illustreren dit: 
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Beide zeer langdurig en ondoorzichtig. 
 
Duurt veel te lang. Het moet langs zoveel onnodige kanalen. 
 
Slecht. Duurt allemaal veel te lang. Er zijn veel te veel partijen die zich ermee bemoeien en al die 
partijen en instanties hebben dus geen idee wat de ander doet. 
 
Onbegrijpelijk bureaucratisch. Te veel schijven. Te weinig personeel. Te vaak nieuwe 
richtlijnen. 
 
Er gebeurt weinig. We hebben geld ontvangen om schades te herstellen, maar het  is ons 
afgeraden hiermee door te gaan totdat we weten of het huis versterkt moet worden. 
 
Dramatisch. Geen enkele overlap tussen schade en versterking. Schandalig! Dit kost erg veel 
energie en geld. 
 



 

Uit verschillende antwoorden spreekt niet alleen frustratie over het trage verloop van 
de afhandeling van schade en de versterking, maar ook het gebrek aan afstemming 
tussen deze beide onderdelen (‘te veel schijven’, ‘te weinig gericht op de totale 
oplossing’, ‘geen enkele overlap’). Twee respondenten doen suggesties om deze 
problemen het hoofd te bieden:  

 
De gesuggereerde oplossingen verwijzen naar een wens van sommige bewoners om 
schade en versterking beter te integreren en een wens om minder vanuit de 
bureaucratische kokers te werken en meer vanuit de concrete problemen van de 
bewoner en zijn woning. 

Toelichting positief oordeel 

Van de 19 respondenten die positieve ervaringen hebben met de wijze waarop 
schadeafhandeling en versterking zijn georganiseerd, geven negen respondenten een 
toelichting hierop. Zij spreken van een correcte en/of vlotte afhandeling. Sommigen van 
hen refereren daarbij expliciet aan schadeafhandeling en niet aan de versterking, omdat 
(ondanks het feit dat ze voorkomen in het versterkingsregister) versterking voor hen op 
dit moment nog niet aan de orde is.  
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Bureaucratisch, log en te weinig gericht op de totale oplossing. 
 
Zeer afwachtend. Men denkt misschien de tijd heelt alle wonden en het probleem lost zichzelf, 
na veel uitstel, vanzelf op. 

Versterking moet sneller van de grond komen en uitgevoerd worden. Schadeafhandeling kan 
daarin meegenomen worden en moet niet als een aparte route uitgevoerd worden. Maak een 
totaalaanpak voor ieder huis. Bij ons gebeurt dat op dit moment. 
 
Duurt allemaal veel te lang. Laat gespecialiseerde mensen bekijken wat er moet gebeuren om 
de huizen aardbevingsbestendig te maken. Stel hiervoor een persoonlijk budget op en stort dit 
op een zogenaamd bouwdepot. Geef de bewoners vervolgens de kans om de test zelf te regelen 
(als men dat graag wil). Dit scheelt heeeeeeel veel tijd en frustraties. 

Heel erg goed nu. We zijn gehoord en de nieuwbouw wordt voortvarend aangepakt. Eindelijk!! 
 
Onze 3e schademelding is netjes afgehandeld, alhoewel we hebben getwijfeld over de 
deskundigheid van de expert welke dit heeft opgenomen. De versterking zitten we nog te kort 
in om daar een mening over te geven. 
 
Schadeafhandeling was netjes. Versterking niet aan de orde. 



Uit sommige antwoorden krijgen wij de indruk dat positieve ervaringen in de 
schadeafhandeling het vertrouwen in versterking vergroten. Snelheid blijkt een 
belangrijke factor in zowel de negatieve als de positieve evaluaties.  

Ervaringen van mensen die niet voorkomen in het versterkingsregister 

Hierboven zijn we ingegaan op de ervaringen van mensen die voorkomen in het 
verstekingsregister van NCG, en van wie we dus zeker weten dat ze ‘te maken hebben’ 
met de versterkingsoperatie. In deze paragraaf gaan we in op de antwoorden van 
respondenten die niet in versterkingsregister voorkomen, maar die wel woonachtig zijn 
in de kern van gaswinningsgebied  en om die reden in hun directe omgeving wel te 12

maken kunnen hebben met de versterkingsoperatie.  Het gaat om 155 respondenten. 13

We beperken ons daarbij tot de analyse van de vraag over communicatie met instanties 
over de versterking(vraag 1), aangezien de beide anderen vragen voor deze groep in 
mindere mate aan de orde zijn.  

In een deel van de antwoorden (N=26) die deze respondenten geven, blijkt er sprake te 
zijn van verwarring tussen schade en versterking: deze respondenten refereren in hun 
antwoord expliciet aan hun ervaringen met schadeafhandeling. Bij nog eens tien 
respondenten blijkt uit hun antwoord dat zij hun mening baseren op ‘ervaringen van 
anderen’ of ‘berichten uit de media’.  Wanneer we de antwoorden van deze 
respondenten buiten beschouwing laten, houden we een groep over van 119 
respondenten over waarvan we aannemen dat zij hun eigen ervaringen met 
communicatie over de versterking beschrijven.  

Evenals bij de respondenten die wel in het register voorkomen, oordeelt ook het 
merendeel (60%) van deze 119 respondenten negatief over de communicatie van 
instanties over de versterking, terwijl 11% hier positieve ervaringen mee heeft. Ook 
hier geldt dat traagheid (33%) en gebrek aan informatie (17%) de meest genoemde 
struikelblokken zijn. Een deel van de citaten beperkt zich tot korte opmerkingen zoals 
‘stroperig’, ‘ondoorzichtig’ of ‘moeizaam’. Een deel van de respondenten wijdt meer uit, 
zoals geïllustreerd door onderstaande citaten. 

12 Bij het definiëren van de kern van het gaswinningsgebied is gebruik gemaakt van de ‘binnencontour’ 
van NAM, zie o.a. Postmes et al., 2020. 
13 In het versterkingsregister zijn ook adressen opgenomen van buiten de kern van het 
gaswinningsgebied. Idealiter zouden we dus ook respondenten die niet voorkomen in het register, maar 
wel in deze gebieden wonen, meenemen in deze tweede groep. Met de huidige data is dit echter niet 
mogelijk: we hebben alleen informatie uit het versterkingsregister van respondenten (die daar 
toestemming voor hebben gegeven) en dus niet over de volledige werkvoorraad van NCG. 
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Ik heb geen contact met instanties. Als particulier ben je niet in staat om zonder noodzaak jouw 
woning op een agenda van bijv. een onderzoek te krijgen. 



 
De citaten laten zien dat een deel van de respondenten die niet voorkomen in de 
werkvoorraad van het register wél behoefte hebben aan informatie over de 
versterkingsoperatie. Een thema in deze reacties is dat mensen verwachten informatie 
te krijgen over de versterking, hetzij omdat buren ook in het versterkingstraject zijn 
opgenomen of omdat in het verleden verwachtingen zijn gewekt. Op zich is dat wel 
begrijpelijk. Er zijn ook in het verleden (zie het meerjarenprogramma dat NCG vanaf 
2015 opstelde) verwachtingen gewekt dat, van binnen naar buiten, iedereen een 
inspectie tegemoet kon zien.  Vervolgens is de overstap gemaakt naar de HRA-aanpak, 14

waarbij niet alle woningen geïnspecteerd worden. De onderliggende logica hiervoor is 
niet altijd even duidelijk voor bewoners. Het gevolg lijkt te zijn dat een een deel van de 
Groningers op het gebied van versterking verwachtingen heeft omtrent de versterking 
die (waarschijnlijk) niet waargemaakt zullen worden. In samenhang daarmee laten 
bovenstaande citaten zien dat bewoners die niet versterkt worden (maar wel in een te 
versterken gebied wonen) aandacht en informatievoorziening nodig hebben.  
  

Samenhang tussen de versterking en de kernvariabelen 

De verschillen tussen het versterkingsregister en de antwoorden op vragenlijst maakt 
duidelijk dat het onbetrouwbaar zou zijn om de effecten van de versterking op basis van 
antwoorden op de vragenlijst op een kwantitatieve manier te onderzoeken.  Om vast te 15

14 https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/meerjarenprogramma 
15 Dit in tegenstelling tot het schaderegister, dat veel overeenkomsten heeft met de door respondenten 
gerapporteerde schades en waarvan we in een eerder rapport vaststelden dat het dezelfde uitkomsten 
voorspelt als de zelfgerapporteerde schade (Postmes et al., 2020). 
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Onze woning is technisch vergelijkbaar met andere woningen in de straat, maar er is volgens de 
(omstreden) HRA methode geen risico, terwijl de andere woningen in de straat allemaal 
verlicht risico hebben. Communicatie daarover is er niet. 

Na een, via een opdracht van de verhuurder, gedane inspectie is er met bewoners overleg 
geweest en plannen gemaakt. Daarna is de stilte ingetreden en twee jaar later is gezegd dat alles 
uitgesteld werd en misschien helemaal gestopt. Daarna was het niet meer mogelijk om via de 
verhuurder betrouwbare informatie te krijgen. 

Zeer tegenstrijdig, eerst wel versterking, daarna weer niet. Nu hebben we zelf maar controle 
aangevraagd. 

Het moeilijk om erachter te komen waar en welke huizen worden versterkt. 
 
Ik heb zelf mijn woning opgegeven begin 2020 toen werd aangekondigd in het nieuws dat 
huizen die niet op de HRA-lijst van de NAM staan, toch opgegeven kunnen worden mits het huis 
aan een aantal voorwaarden voldoet. Mijn huis voldoet aan de voorwaarden en ik heb het 
onderzoek meteen aangevraagd [....]. 



stellen in hoeverre de versterking een stressor vormt voor respondenten en in hoeverre 
het al dan niet geconfronteerd worden met de versterking samenhangt met factoren als 
vertrouwen, risicoperceptie, ervaren veiligheid en gezondheid, zullen we daarom de 
data uit het versterkingsregister als uitgangspunt nemen. We kijken daarbij naar drie 
variabelen uit het register, namelijk 1) geregistreerd zijn in het versterkingsregister, 2) 
het risicoprofiel en 3) de fase van versterking. In alle modellen die we hieronder 
rapporteren nemen we ook de effecten van schade mee. Daar waar versterking een 
significant effect heeft, komen deze effecten bovenop het al bestaande effect van schade.  

Risicoperceptie en ervaren veiligheid 

Respondenten in het versterkingstraject schatten risico’s rondom de gaswinning over 
het algemeen hoger in en voelen zich minder veilig dan respondenten die niet in het 
versterkingstraject zitten.  Er zijn geen verschillen in risicoperceptie en ervaren 16

veiligheid tussen respondenten met een hoger of lager risicoprofiel. Dit kan te maken 
hebben met de afwezigheid van een relatie tussen het toegewezen risicoprofiel en de 
urgentie die respondenten zelf ervaren. Hiervoor hebben we vergelijkingen gemaakt 
tussen zelf gerapporteerde urgentie (zie Bijlage 3) en de gegevens die we uit het 
versterkingsregister hebben gehaald. Analyses laten zien dat er inderdaad geen 
samenhang is tussen de mate waarin respondenten zelf aangeven hoe urgent de 
versterking van hun woning is en het risicoprofiel van hun woning.  

We zien wel dat respondenten zich minder veilig voelen en hun risico’s omtrent de 
gaswinning hoger inschatten als ze verder in het versterkingstraject zitten. Er is een 
duidelijk verschil waarneembaar in de ervaren veiligheid en waargenomen risico’s, 
afhankelijk van het stadium van versterking: respondenten die eerder in het traject 
zitten (nog niet gestart of in de opname- en beoordelingsfase) ervaren over het 
algemeen een hoger gevoel van veiligheid en schatten risico’s lager in dan respondenten 
die in de fase van planvorming en uitvoering zitten: bij de laatsten is de ervaren 
veiligheid minder en zijn de waargenomen risico’s hoger.   Dit geldt met name voor 17

respondenten in de planvormingsfase. Respondenten in deze fase van het traject 
schatten bijna alle risico’s omtrent de gaswinning die we hebben uitgevraagd hoger in 
dan respondenten in de andere fasen van het traject.   18

16 Binnen het model voor risicoperceptie verklaart de versterking 2,2% variantie bovenop de variabele 
schade (schade: 30,5%, overlap: 10,2%). Binnen het model voor ervaren veiligheid verklaart de 
versterking 1,0% variantie bovenop de variabele schade (schade: 12%, overlap: 3,3%).  
17 Door het toevoegen van het fase van de versterking aan de modellen die risicoperceptie en ervaren 
veiligheid beschrijven, wordt nog eens 0,5% extra variantie verklaard binnen het model van 
risicoperceptie en 0,8% extra variantie verklaard binnen het model van ervaren veiligheid.  
18 Alle uitgevraagde risico’s: (1) aardbevingen meemaken, (2) beschadigen van eigendommen, (3) 
verwond raken, (4) aardbeving met catastrofale gevolgen voor veel mensen, (5) toename in 
bodembeweging, (6) woning is niet aardbevingsbestendig, (7) in de knel om financiële redenen, (8) in de 
knel vanwege andere redenen, (9) keer op keer woning moeten repareren, (10) huis moeten verlaten, 
(11) in de knel komt door procedures en gedoe rondom schade en versterking.  
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Er zijn verschillende factoren die mogelijk een rol kunnen spelen bij het verloop van 
ervaren veiligheid en risicoperceptie over de verschillende fasen van het 
versterkingstraject. Allereerst zou dit verloop in risicoperceptie en ervaren veiligheid 
mogelijk kunnen worden verklaard door de selectie die optreedt in de beoordelingsfase: 
vanaf de planvormingsfase zijn alleen nog bewoners in het register opgenomen 
waarvan de woning op dat moment nog niet aardbevingsbestendig is en dus versterkt 
zal worden. Het is goed mogelijk dat deze bewoners zich, doordat hun woning objectief 
gezien minder veilig is, tijdens de eerdere fasen van het traject (nog niet gestart of 
opname- en beoordelingsfase) ook al minder veilig voelden dan respondenten waarvan 
de woning niet versterkt hoeft te worden en dat dit niet wordt veroorzaakt doordat zij 
in de planvormingsfase van het traject zitten. Een tweede gerelateerde mogelijke 
verklaring voor deze patronen in ervaren veiligheid en risicoperceptie is dat bewoners 
in de latere fases van het versterkingstraject nadrukkelijker worden geconfronteerd 
met de aspecten van hun woning die onveilig zijn. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat 
respondenten zich minder veilig gaan voelen.  

Uit deze resultaten blijkt dus dat respondenten verder in het versterkingstraject zich 
minder veilig voelen en meer risico’s waarnemen. Het is op dit moment te vroeg om 
harde uitspraken te doen over ervaren veiligheid nadat de woningen zijn versterkt. 
Hiervoor zitten er te weinig respondenten in het panel van wie de versterking al is 
afgerond (N=13). Op basis van de huidige kleine steekproef zijn er echter wel 
aanwijzingen dat respondenten vertrouwen hebben in hun versterkte woning. 
Respondenten in de uitvoeringsfase (N=26) en respondenten waarvan de woning al is 
versterkt (N=13) ervaren het risico dat hun woning niet aardbevingsbestendig is en het 
risico dat zij hun woning keer op keer moeten blijven repareren lager in dan de 
respondenten in de andere fasen van het traject (opname, beoordeling, planvorming). 
Maar wederom, met deze kleine steekproef is het niet mogelijk om op basis van deze 
gegevens al vergaande conclusies te trekken.  

Vertrouwen 

Over het algemeen zien we dat respondenten die in het versterkingsregister van NCG 
zijn opgenomen minder vertrouwen hebben in instanties en organisaties die te maken 
hebben met de gaswinning. Respondenten die zijn opgenomen in het 
versterkingsregister, en dan met name respondenten met meervoudige schade, hebben 
bijvoorbeeld minder vertrouwen in de Rijksoverheid. Daarnaast zien we dat met name 
respondenten met één keer schade minder vertrouwen hebben in IMG als zij zijn 
opgenomen in het versterkingsregister (in vergelijking met respondenten die niet in het 
versterkingsregister zijn opgenomen) . 19

19 Binnen het model voor het vertrouwen in de Rijksoverheid verklaart de versterking 0,4% variantie 
bovenop de 3,4% die wordt verklaard door schade (overlap van 1%). Binnen het model voor vertrouwen 
in IMG verklaart de versterking 0,4% variantie bovenop de 0,9% variantie die wordt verklaard door 
schade (geen overlap). Het lijkt dus alsof de schade een veel groter effect heeft, maar omdat de 
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Figuur 6.6: Vertrouwen in de Rijksoverheid (A) en vertrouwen in IMG (B) op een schaal 
van 1 tot 5 als functie van het al dan niet hebben van schade voor respondenten die wel 
of niet in het versterkinstraject zitten, met 95%-betrouwbaarheidsinterval 

 

Het is opvallend dat deze effecten niet zichtbaar zijn voor het vertrouwen in NCG: 
vertrouwen in NCG is vrij laag, maar er is geen verschil in vertrouwen tussen 
respondenten die in het versterkingstraject zitten en respondenten die daar niet in 
opgenomen zijn (Figuur 6.7A). De respondenten met meervoudige schade in het 
versterkingstraject scoorden tijdens de meting van september 2020 wel significant 
lager op vertrouwen in CVW (Figuur 6.7B). Eenzelfde stijging in vertrouwen zagen we in 
op de meting van juni 2018 toen TCMG de schadeafhandeling van CVW overnam: met 
name respondenten met één keer schade hadden meer vertrouwen in TCMG. De 
verandering van uitvoerende organisatie rondom de versterking (van CVW naar NCG) 
zou eenzelfde stijging in vertrouwen kunnen hebben veroorzaakt.  

 

Figuur 6.7: Vertrouwen in NCG (A) en vertrouwen in CVW (B) op een schaal van 1 tot 5 
als functie van het al dan niet hebben van schade voor respondenten die wel of niet in 
het versterkinstraject zitten, met 95%-betrouwbaarheidsinterval 

versterking een veel kleinere groep treft is het vergelijken van de verklaarde variantie in de hele 
steekproef geen goede maat voor deze vergelijking. 
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Er is geen verschil in vertrouwen in instanties en organisaties tussen respondenten met 
woningen met verschillende risicoprofielen en ook niet tussen respondenten in de 
verschillende fases van het versterkingstraject.  

Gezondheid 

Als laatste zien we dat de versterking een negatieve impact heeft op gezondheid van 
respondenten en dan met name de gezondheid van oudere respondenten: oudere 
respondenten die in het versterkingstraject zitten hebben een slechtere geestelijke 
gezondheid en rapporteren meer gezondheidsklachten dan hun leeftijdsgenoten die niet 
in dit traject zitten (zie Figuur 6.8A en B). Deze negatieve impact van de versterking op 
gezondheid zien we over het algemeen niet bij respondenten onder de 60 jaar. 
Respondenten onder de 60 jaar lijken zelfs iets minder gezondheidsklachten te hebben 
als zij in het versterkingsregister voorkomen (trend, Figuur 6.8B). Er is geen verschil in 
de gezondheid van respondenten tussen de verschillende fasen van het traject of tussen 
respondenten met woningen met een verschillend risicoprofiel.  

Deze resultaten bevestigen het beeld uit het onderzoek naar het verloop van de 
versterkingsoperatie en de impact ervan op bewoners en gemeenschappen, dat 
Gronings Perspectief in december 2020 publiceerde (Stroebe et al., 2020b). Hierin 
wordt door professionals opgemerkt dat de impact van de versterking onder meer 
afhankelijk lijkt te zijn van de levensfase. De interactie tussen leeftijd en de versterking 
is niet zichtbaar voor de andere kernvariabelen. En het is bovendien relevant om te 
melden dat er voor schade geen soortgelijke interactie is. Om de een of andere reden is 
versterkingsoperatie dus juist voor ouderen nog iets riskanter voor de gezondheid.  

Figuur 6.8: A. Geestelijke gezondheid (MHI-5) op een schaal van 0 tot 100 voor 
respondenten die wel en respondenten die niet in het versterkingsregister voorkomen 
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uitgesplitst naar leeftijd. Een hogere MHI-5 score betekent een betere gezondheid. B. 
Gezondheidsklachten op een schaal van voor respondenten die wel en respondenten die 
niet in het versterkingsregister voorkomen uitgesplitst naar leeftijd. Een hogere score 
betekent meer gezondheidsklachten. 

 

Conclusie 

Uit een vergelijking tussen het versterkingsregister van NCG en de antwoorden van 
respondenten op de vragenlijst over de versterking blijkt dat er maar weinig verband is 
tussen de twee. Met name respondenten die niet in de versterking zitten verwarren 
schadeherstel met het versterken van hun woning. Daarnaast lijken respondenten die 
wél in het versterkingsregister voorkomen terughoudend in het rapporteren van 
eventuele plannen die er zijn voor het versterken van hun woning, zolang zij er niet 
absoluut zeker van zijn dat de versterking van hun woning daadwerkelijk doorgaat.  

Een substantieel deel van de respondenten (16%), voornamelijk respondenten die al 
herhaaldelijk schade hebben gehad, geeft aan dat zij het nodig vinden dat hun woning 
versterkt wordt. De helft van deze groep vindt het versterken van hun woning enigszins, 
erg of heel erg urgent. Daarbij wordt voornamelijk als toelichting gegeven dat hun 
woning niet veilig is: “Haal stut weg en woning stort in!” en “Hoe meer mijn woning zakt, 
hoe meer en erger de scheuren. En kans dat de gasleidingen en waterleidingen in de vloer 
knappen.”  

Het is opvallend dat maar een klein deel van de respondenten die aangeven dat het 
versterken van hun woning nodig is, ook daadwerkelijk verwacht dat hun woning in de 
toekomst versterkt zal worden. Dit zou deels te maken kunnen hebben met de 
stroperige, trage procedures die respondenten beschrijven. Sommige van hen wachten 
al jaren op een beslissing omtrent het mogelijk versterken van hun woning. Deze slechte 
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communicatie rondom de versterking is geen incident: maar liefst 70% van de 243 
respondenten in het versterkingsregister die iets vertellen over de communicatie van 
instanties over de versterking is hierover negatief. Respondenten zijn minder negatief 
over het contact met hun contactpersoon (bijv. bewonersbegeleider), maar ook daar 
plaatsen zij als kanttekening bij dat contactpersonen weinig invloed hebben op het 
proces en dus niet veel meer voor hen kunnen betekenen dan emotionele steun.  

In dit rapport hebben we voor het eerst onderzocht wat de impact is van de versterking 
op risicoperceptie, ervaren veiligheid, vertrouwen en de gezondheid van respondenten. 
Respondenten in het versterkingstraject voelen zich minder veilig en schatten risico’s 
omtrent de gaswinning hoger in. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de 
respondenten in de latere fases van het versterkingstraject (planvorming, uitvoering). 
Daarnaast zien we dat de versterking een negatieve impact heeft op de gezondheid van 
met name oudere respondenten. Dit is niet de eerste keer dat deze groep in ons 
onderzoek naar voren komt: ook professionals gaven aan dat de versterking ouderen 
harder raakt (Stroebe et al.,2020b).  

Deze resultaten geven een eerste indicatie van de effecten van de versterking op 
bewoners. Omdat verscheidene factoren op de achtergrond een verklarende rol kunnen 
spelen, gaan we in de volgende fase van Gronings Perspectief meer aandacht besteden 
aan de impact van de versterking op bewoners over tijd (longitudinaal) en zullen we 
ook inzoomen op de kwetsbare groepen die we identificeren, zoals bijvoorbeeld 
ouderen. 
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7. COVID-19 

 

In dit hoofdstuk proberen we beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de crisis 
rondom COVID-19, in combinatie met de gevolgen van gaswinning in de provincie 
Groningen. De vragen omtrent COVID-19 die aan de afgelopen twee vragenlijsten zijn 
toegevoegd bieden de mogelijkheid om het gecombineerde effect van twee 
verschillende crisissen op de inwoners van Groningen te onderzoeken. Het is belangrijk 
om bij het interpreteren van deze resultaten te weten dat de respondenten de 
vragenlijst hebben ingevuld tussen 11 september en 9 oktober 2020. De maatregelen 
die op 11 september van kracht waren, worden weergegeven in Matrix 7.1. 

Matrix 7.1 Maatregelen die van kracht waren op 11 september 2020  20

20 “Persconferentie coronavirus 1 september: de situatie met corona in Nederland,” Rijksoverheid, laatst 
geraadpleegd op 07-12-2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-
1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-corona.  
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Samenvatting 

- Op de vragenlijst van september 2020 geeft maar een klein gedeelte van de 
respondenten COVID-19 gehad (gediagnosticeerd: 0,1%; zonder diagnose: 
2,5%). Toch beïnvloedt COVID-19 het leven van bijna alle respondenten 
(95%). Respondenten geven vooral aan dat de maatregelen rond COVID-19 
vooral invloed hebben op hun sociale contacten, zoals de beperking van 
contact met familie en vrienden en in mindere mate invloed hebben op hun 
werk- en/of schoolsituatie.  

- Daarnaast geeft 45% van de respondenten met schade en 24% van de 
respondenten die te maken hebben met de versterking aan dat COVID-19 dan 
wel gevolgen heeft voor de schadeafhandeling dan wel voor de versterking van 
hun woning of bedrijfspand. 

- Respondenten hebben veel meer vertrouwen in het beleid rond COVID-19 dan 
het beleid rond de gaswinning. Het vertrouwen in het COVID-19 beleid is wel 
gedaald ten opzichte van de meting in maart 2020. 

- Respondenten voelen zich minder veilig met betrekking tot COVID-19 dan met 
betrekking tot de gaswinning. Het verschil dat we zien voor respondenten 
zonder schade halveert echter voor respondenten met meervoudige schade. 
Daarnaast is er een stijging in de ervaren veiligheid met betrekking tot 
COVID-19 ten opzichte van de meting van maart 2020.  

● Houd altijd 1,5 meter afstand. 
● Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 
● Nies en hoest in uw elleboog. 
● Was vaak uw handen met zeep. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-corona


 
Gedurende het openstaan van de vragenlijst werden de maatregelen op twee momenten 
aangescherpt. Op 20 september werden aanvullende regionale maatregelen 
geïntroduceerd voor de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden met 
betrekking tot sluitingstijden voor horecagelegenheden en de maximale grootte voor 
gezelschappen . Op 29 september volgde verdere aanscherping van de landelijke 21

maatregelen, bovenop de al geldende maatregelen.  Deze maatregelen worden 22

weergegeven in Matrix 7.2. De vragenlijst sloot voordat op 13 oktober 2020 de tweede 
(gedeeltelijke) lockdown in Nederland van kracht ging. 

Matrix 7.2 Aanscherping van de maatregelen per 29 september 2020  23

21 “Persconferentie 18 september: Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen,” 
Rijksoverheid, laatst geraadpleegd op 07-12-2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/09/18/nieuwe-region
ale-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen.  
22 “Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen,” Rijksoverheid, laatst 
geraadpleegd op 07-12-2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-versprei
ding-van-het-virus-terug-te-dringen.  
23 “Persconferentie coronavirus 1 september: de situatie met corona in Nederland,” Rijksoverheid, laatst 
geraadpleegd op 07-12-2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-
1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-corona.  
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● Bij verkoudheid thuis blijven. 
● Bij koorts of benauwdheid moeten ook alle huisgenoten thuis blijven. 
● Werk zoveel mogelijk thuis. 
● Wanneer u terug van vakantie komt uit een gebied waarvoor een code oranje reisadvies geldt moet 

u tien dagen in thuis-quarantaine.  
● Kinderen die terugkomen van vakantie uit code oranje gebied mogen wel naar school, sport en 

opvang. 
● U mag maximaal 6 personen thuis op bezoek ontvangen. 
● Discotheken en nachtclubs zijn gesloten. 
● Samen met anderen schreeuwen of zingen mag niet, er gelden aparte regels voor zangkoren. 

● Gezelschappen tot maximaal 4 personen, zowel binnen als buiten. 
● Binnen tot maximaal 30 personen en buiten tot maximaal 40 personen (enkele uitzonderingen).  
● Voor doorstroomlocaties, zoals bijvoorbeeld musea en monumenten, geldt: bezoek op basis van 

een reservering per tijdsvak. 
● Voor contactberoepen moeten klanten gevraagd worden zich registreren. 
● U mag maximaal 3 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) thuis op bezoek ontvangen. 
● Beperk je aantal reizen. 
● In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. 
● Geen publiek bij sport, zowel amateur als professioneel. 
● Is er buiten een continue doorstroom van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt 

er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. 
● Sluiting van sportkantines. 
● Horeca vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers. 
● Horeca sluit uiterlijk om 22.00 uur. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/09/18/nieuwe-regionale-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/09/18/nieuwe-regionale-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-1-september-in-eenvoudige-taal-de-situatie-met-corona


 

COVID-19, maatregelen en veiligheid 

Opnieuw hebben we aan de respondenten gevraagd of zij COVID-19 hebben gehad en of 
dit gediagnosticeerd was of niet. Panel A van Figuur 7.1 laat zien dat maar 0,1% van de 
respondenten (N=4) op de afgelopen vragenlijst gediagnosticeerde COVID-19 hebben 
gehad. Daarnaast geeft 3% van de respondenten aan dat ze het waarschijnlijk is dat ze 
COVID-19 hebben gehad, maar dat dit niet is vastgesteld. Opvallend is dat 12% van de 
respondenten die de afgelopen vragenlijst heeft ingevuld niet zeker weet of hij of zij het 
wel of niet heeft gehad.  

Figuur 7.1: A. Aantal respondenten dat aangeeft COVID-19 te hebben gehad (N=3.318). 
B. Impact van de maatregelen rond COVID-19 op het leven van de respondenten (in 
hoeverre is het leven van de respondenten veranderd) (N=3.315). 

 

Ondanks dat er maar een klein gedeelte van de respondenten aangeeft het COVID-19 
virus te hebben gehad, geeft een groot deel van de respondenten aan dat het hun leven 
heeft veranderd (Figuur 7.1B). Slechts 5% van de respondenten geeft aan dat de 
maatregelen rond COVID-19 helemaal geen impact heeft op zijn of haar leven. Sinds de 
meting in maart is het percentage respondenten dat aangeeft dat hun leven sterk is 
veranderd door de maatregelen rond COVID-19 echter wel gedaald. In maart gaf nog 
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● U moet vooraf reserveren, een gezondsheidscheck doen en een vaste zitplaats hebben als uit 
gebruik wilt maken van horeca. Bezoekers worden gevraagd zich te registreren. 

● Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 2.00 uur en geen verkoop van alcohol na 22.00 uur. 
● Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting 

plaatsvindt, kan de werklocatie 14 gesloten worden. 



66% van de respondenten aan dat hun leven sterk werd beïnvloed door maatregelen 
rond COVID-19 (tegenover 32% een beetje en 2% helemaal niet).  

Van de ruim 3.100 respondenten die aangeven dat hun leven (een beetje of sterk) is 
veranderd, maken 2.622 gebruik van de mogelijkheid hun antwoord toe te lichten. Zij 
noemen daarbij vaak een combinatie van factoren. De meerderheid van de 
respondenten (62%) beschrijft dat de maatregelen invloed hebben op hun sociale 
contacten, zoals de beperking van contact met familie en vrienden. Iets minder dan 
eenderde van de respondenten (30%) noemt (tevens) de impact van de maatregelen op 
de werk- en/of schoolsituatie. Dit percentage is lager dan in de meting van maart 
(destijds: 43%), wat mogelijk verklaard wordt doordat in tegenstelling tot in maart ten 
tijde van deze tweede meting de scholen grotendeels geopend waren.  Ook noemt 30% 
van de respondenten de beperking van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, zoals 
sporten en het bezoeken van evenementen en musea. 

In een kwart van de antwoorden (25%) spelen emoties door, waaronder eenzaamheid, 
onzekerheid, angst, spanning, gevoelens van onvrijheid of beklemming en het gemis van 
spontaniteit. In maart gold dit voor 10% van de antwoorden. Met name op gebied van 
negatieve emoties lijkt er dus ten opzichte van de vorige vragenlijst in maart relatief 
veel in negatieve zin veranderd te zijn. 

COVID-19 en samenhang met factoren rondom gaswinning 

In de volgende paragrafen, zullen we eerst dieper ingaan op de verwachtingen van 
respondenten zelf. Verwachten zij dat de COVID-19 crisis de procedures rond de 
schadeafhandeling of de versterkingen zal beïnvloeden? En hoe verhoudt het 
vertrouwen in het beleid rond de gaswinning zich ten opzichte van het beleid rond de 
COVID-19 crisis? Vervolgens zullen we ook dieper ingaan op de samenhang tussen de 
effecten van de COVID-19 crisis en effecten de gaswinning op gezondheid en ervaren 
veiligheid.  

De gevolgen van COVID-19 voor schadeafhandeling en versterking 

In panel A van Figuur 7.2 wordt de frequentieverdeling van de gevolgen van de 
COVID-19 maatregelen voor de schadeafhandeling weergegeven. Van de respondenten 
met schade geeft 34% aan dat dit geen gevolgen heeft voor hun schadeafhandeling. 
Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten met schade (45%) aan dat hun 
schadeafhandeling tot op zekere hoogte wordt beïnvloed door COVID-19 (van een 
beetje tot heel sterk). 21% van de respondenten weet niet of hun schadeafhandeling 
wordt beïnvloed door COVID-19. De mate waarin de respondenten aangaven dat de 
schadeafhandeling door COVID-19 wordt beïnvloed, is wel gedaald sinds de meting in 
maart 2020 (Zie Figuur 7.2 B). 
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Figuur 7.2: A. Frequentieverdeling van de ervaren gevolgen van de COVID-19 
maatregelen voor schadeafhandeling, meting september 2020 (N=721). B. Verandering 
in de ervaren gevolgen voor de schadeafhandeling van maart 2020 tot september 2020, 
op een schaal van 1 tot 5 met 95%-betrouwbaarheidsinterval. 

 

Van de respondenten die aangeven dat hun schadeafhandeling (een beetje tot heel 
sterk) door COVID-19 wordt beïnvloed, geven circa 250 respondenten een toelichting. 
Ongeveer een derde van hen (31%) refereert in de toelichting naar vertraging van 
schadeafhandeling in algemene zin (‘alles duurt hierdoor nog langer’, ‘alles staat op een 
laag pitje’ en ‘veel zaken zijn moeilijker te regelen’), terwijl een kwart van de 
respondenten concrete voorbeelden noemt van vertraging in hun eigen 
schadeprocedure zoals de uitstel van inspecties of het opschorten van een afspraak met 
de aannemer.  

Naast de invloed van COVID-19 op de schadeafhandeling hebben we ook aan de 
respondenten gevraagd of de maatregelen rond COVID-19 gevolgen hebben voor de 
versterking van hun huis en/of bedrijfspand. In mindere mate (in vergelijking met de 
schadeafhandeling) geven respondenten in de versterking aan dat COVID-19 gevolgen 
heeft voor de versterking van hun woning of bedrijfspand (24%). In totaal geeft 40% 
van de respondenten op wie de versterking betrekking heeft aan dat COVID-19 geen 
gevolgen heeft voor de versterking van hun woning of bedrijfspand en geeft 26% aan 
dat ze dit niet weten. 

Figuur 7.3: A. Frequentieverdeling van de ervaren gevolgen van de COVID-19 
maatregelen voor versterking, meting september 2020 (N=556). B. Verandering in de 
ervaren gevolgen voor de versterking van maart 2020 tot september 2020, op een 
schaal van 1 tot 5 met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
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Van de respondenten die aangeven dat de versterking van hun huis en/of bedrijfspand 
(een beetje tot heel sterk) door COVID-19 wordt beïnvloed, geven 113 respondenten 
hierop een toelichting. Een groot deel van hen (40%) verwijst naar concrete vertraging 
of situaties, zoals het niet doorgaan van informatiebijeenkomsten, uitstel van 
werkzaamheden of het tijdelijk stopzetten van de procedure. Circa één vijfde (19%) 
geeft aan dat ‘alles vertraagt’ zonder daarbij te een concrete situatie te noemen. 
Opvallend is dat ook hier een deel van de antwoorden (16%) betrekking lijkt te hebben 
op schadeherstel in plaats van versterking. Dit past in het beeld dat we zagen in het 
vorige hoofdstuk, waar al bleek dat het onderscheid tussen schadeherstel en 
versterking niet voor alle respondenten helder is. 

Vertrouwen en ervaren veiligheid 

Tijdens de meting van september 2020, vroegen we respondenten specifiek naar hun 
vertrouwen in het beleid van de regering omtrent COVID-19 en het vertrouwen in het 
beleid rondom de gaswinning. Panel A van Figuur 7.4 laat zien dat het verschil in 
vertrouwen in het beleid op gebied van de twee crisissen heel groot is: respondenten 
hebben over het algemeen veel meer vertrouwen in het beleid rond COVID-19 dan het 
beleid rond de gaswinning. Het vertrouwen in het COVID-19 beleid is wel gedaald ten 
opzichte van de meting in maart 2020. 

Figuur 7.4: A. Vertrouwen in het beleid van de regering met betrekking tot COVID-19 
en de gasproblematiek, uitgesplitst naar het al dan niet hebben van schade, op een 
schaal van 1 tot 5 met 95%-betrouwbaarheidsinterval. B. Ervaren veiligheid met 
betrekking tot COVID-19 en de gaswinning, uitgesplitst naar het al dan niet hebben van 
schade, op een schaal van 1 tot 5 met 95%-betrouwbaarheidsinterval.  
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Naast vertrouwen in het beleid omtrent COVID-19, vroegen we respondenten ook hoe 
veilig zij zich voelden omtrent COVID-19 en omtrent de gevolgen van de gaswinning. 
Ook deze twee maten hebben we vergeleken en panel B van Figuur 7.4 laat de 
verschillen zien. Respondenten voelen zich over het algemeen minder veilig omtrent 
COVID-19 dan rondom de gevolgen van gaswinning. Dit verschil is vooral goed 
zichtbaar voor respondenten zonder schade en wordt kleiner naarmate respondenten 
meer schade rapporteren. Ervaren veiligheid rondom COVID-19 is wel gestegen ten 
opzichte van de meting in maart 2020. 

COVID-19 en samenhang met factoren rondom gaswinning 

In het rapport dat in juni 2020 uitkwam lieten we zien dat zorgen omtrent Covid-19 zijn 
geassocieerd met een verminderd gevoel van veiligheid omtrent de gaswinning en 
verminderde gezondheid. Deze impact bestaat naast de bestaande impact van schade op 
veiligheid en gezondheid. Dit betekent dat er voor bewoners die zelf al schade aan hun 
woning hebben, COVID-19 een extra stressor is die een impact kan hebben op hun 
welzijn. Er is dus sprake van een stapeling, waarbij bewoners met schade nog 
kwetsbaarder zijn wanneer ze zich ook zorgen maken over COVID-19 (Stroebe et al., 
2020a). Deze conclusies waren gebaseerd op een kleinere steekproef (N=1.006), 
doordat de vragen rondom de COVID-19 crisis pas later aan de vragenlijst waren 
toegevoegd (20 maart 2020). In dit rapport hebben we meer data tot onze beschikking 
doordat de vragen aan het complete panel zijn gesteld.  

Over het algemeen zijn de effecten die we nu vinden in lijn met de effecten in het vorige 
rapport. Ook hier vinden we dat respondenten die zich veiliger voelen omtrent de 
COVID-19 crisis, zich ook veiliger voelen omtrent de gaswinning en dat mensen met 
schade zich minder veilig voelen dan mensen zonder schade. In Figuur 7.5 is te zien dat 
de meest kwetsbare groep respondenten met meervoudige schade een iets grotere dip 

78 



in ervaren veiligheid omtrent de gaswinning laat zien, als zij zich ook niet veilig voelen 
in verband met COVID-19. Dit betekent dat er niet alleen maar een stapeling, maar ook 
een licht versterkend effect is. Omgekeerd zou dit effect ook veroorzaakt kunnen 
worden doordat er een kleine groep is die meer bevattelijk is voor zorgen en angst over 
beide externe bedreigingen. Maar we benadrukken dat het in totaal maar om een kleine 
verschuiving gaat: als het om een grote groep zou gaan die erg angstig is dan zou het 
effect groter zijn. 

Figuur 7.5: Ervaren veiligheid omtrent COVID-19 afgezet tegen ervaren veiligheid 
omtrent de gaswinning, uitgesplitst naar het al dan niet hebben van schade, met 
95%-betrouwbaarheidsinterval.  

 

Het patroon dat we zien in de relatie tussen ervaren veiligheid omtrent de gaswinning 
en ervaren veiligheid omtrent COVID-19 vertaalt zich naar de gezondheid van de 
respondenten. Respondenten die zich onveilig voelen (in verband met de gaswinning of 
COVID-19), voelen zich ook mentaal minder gezond en hebben meer 
gezondheidsklachten. Uiteraard zou het oorzakelijk verband twee kanten op kunnen 
gaan: mensen die zich onveilig voelen krijgen eerder klachten, of mensen met meer 
gezondheidsklachten voelen zich onveiliger.  
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8. Samenhang en samenwerking 

 

Een belangrijk doel van Gronings Perspectief is om beter te begrijpen waarom 
gemeenschappen sociale cohesief zijn, waarom men verbondenheid ervaart en wat een 
gemeenschap weerbaar maakt. Vanaf de aanvang van Gronings Perspectief in 2016 
bevragen we bewoners in ons panel over de sociale relaties met hun buren, familie en 
anderen, over solidariteit die zij ervaren, over hun vermogen om om te gaan met 
uitdagingen en tegenslag en over het contact met buren en anderen. 

Dat onderzoek laat zien dat sociale samenhang een belangrijke factor is bij de omgang 
met gaswinningsproblematiek. Maar data uit vragenlijsten heeft vele beperkingen: ze 
zijn een momentopname van gemiddelden en samenhang tussen variabelen (zoals 
cohesie en welbevinden). Die momentopname zegt weinig over verschillen tussen 
dorpen en over de sociale dynamiek waar samenhang en samenwerking tussen 
bewoners uiteindelijk uit voortvloeit. Daar komt bij dat er twee tegenstrijdige 
processen op de achtergrond spelen: cohesie staat onder druk als bewoners worstelen 
met hun private gaswinningsproblematiek en tegelijk wordt cohesie versterkt als de 
gaswinningsproblematiek als een collectieve opgave voor de gemeenschap wordt 
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Samenvatting 

- We bezochten vier focusgebieden na 1,5 tot 2 jaar opnieuw en spraken er met 
professionals en bewoners om meer te weten te komen over de sociale 
samenhang en samenwerking tussen bewoners in het dorp of de wijk.  

- De samenhang en samenwerking tussen bewoners is op drie van de vier 
locaties afgenomen. Deze afname lijkt op twee locaties te worden veroorzaakt 
door de hoge mentale belasting van bewoners en soms zelfs strijd tijdens de 
versterkingsoperatie. Op de derde locatie vermoeden wij dat de samenwerking 
spaak loopt door onderlinge verdeeldheid.  

- Op één locatie is een opvallende verbetering zichtbaar: deze locatie maakt 
grote plannen voor de versterking en de bewoners kijken weer hoopvoller 
naar de toekomst. 

- De focusgroepen en interviews onderschrijven de zeven succesfactoren die 
samenhang in dorpen en wijken bevorderen uit eerder onderzoek van 
Gronings Perspectief (Stroebe et al., 2019b).  

- Een extra succesfactor valt op: de kwaliteit van de dialoog met de gemeente. 
- Daar waar de bewoners als een volwaardige partner aan tafel zitten, zien we 

dat in korte tijd erg grote verbeteringen mogelijk zijn op gebied van 
samenhang en samenwerking. Daar waar ze zich geminacht of miskend voelen 
loopt de samenwerking met instanties spaak, maar blijft de onderlinge 
saamhorigheid soms intact.  



gezien. Door deze tegenstrijdige tendensen kan het zo zijn dat de gemiddelde cohesie 
weinig lijkt te veranderen, terwijl de inwoners van een dorp merken dat de grote 
veranderingen elkaar al jarenlang snel opvolgen en zij zeer druk zijn om het hoofd privé 
en collectief boven water te houden.  

Vragenlijsten geven dan ook vaak geen antwoord op de vragen die bewoners en 
professionals het meeste bezig houdt. Professionals zijn bezorgd dat de ingrijpende 
veranderingen en hoge belasting van bewoners tijdens versterking ten koste gaat van 
de samenhang. Sommige dorpen en wijken zoeken samenwerking met de gemeente, 
andere dorpen en wijken zijn als los zand en sommigen wenden zich collectief van de 
gemeente af. 

Om die dynamiek te begrijpen heeft Gronings Perspectief rond de jaarwisseling van 
2018/2019 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de sociale dynamiek in zes 
dorpen en wijken. Wat is het dat een dorp of buurt cohesief maakt? Waarom verschillen 
dorpen en gemeenschappen in mate van sociale samenhang en samenwerking tussen 
bewoners? En welke processen stellen gemeenschappen in staat optimaal gebruik te 
maken van de kansen die er zijn? De bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport 
Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied 
(Stroebe et al., 2019b). Wij presenteerden onze resultaten onder andere aan de 
buurtregisseurs en opbouwwerkers die zich om deze dorpen en wijken bekommeren. 
Samen met hen is besloten om in 2020 een herhalingsonderzoek uit te voeren. 

Selectie dorpen en wijken 

Dit herhalingsonderzoek is uitgevoerd in dezelfde dorpen en wijken als in het 
onderzoek van 2 jaar geleden. Deze dorpen en wijken zijn destijds geselecteerd op basis 
van de mate van stedelijkheid en de sociale situatie (sociale problematiek en 
sociaaleconomische situatie). Om tot een drietal duo’s van dorpen en wijken te komen is 
gebruik gemaakt van statistische gegevens van het CBS en zijn professionals 
geconsulteerd. 

Interviews professionals 

In elk van deze dorpen en wijken zijn gedurende de zomermaanden van 2020 opnieuw 
professionals geïnterviewd over de samenhang en samenwerking tussen de bewoners 
in deze gemeenschappen. In deze periode hebben we 6 gesprekken gevoerd met in 
totaal 12 professionals. De professionals die wij hebben gesproken zijn werkzaam 
binnen de gemeenten, welzijnsinstellingen en dorpsverenigingen en hebben vanuit hun 
functie zicht op de gemeenschap. In deze interviews zijn in hoofdlijnen de 
gebeurtenissen sinds najaar 2018  besproken, zowel in het algemeen als op het gebied 
van de gaswinning/versterking. Hoe zijn bewoners omgegaan met deze gebeurtenissen 
en heeft dit geleid tot veranderingen in de sociale samenhang en samenwerking tussen 
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bewoners? De bevindingen uit deze interviews komen per dorp of wijk aan de orde in 
paragraaf 2. 

Op basis van een analyse van deze interviews concludeerden we dat er in vier van de 
zes dorpen en wijken opmerkelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Dit waren 
veranderingen op het gebied van samenhang en samenwerking in algemene zin en/of 
specifiek op het gebied van samenhang en samenwerking met betrekking tot de 
gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het gaat om de dorpen/wijken die in de 
eerste fase van het onderzoek zijn geclassificeerd als de “minder sterke” stadswijk MS1, 
de “sterke” dorpen SD1 en SD2 en het “minder sterke” dorp MD2.  

Bij de selectie van deze dorpen en wijken keken we ook naar de omgang met 
uitdagingen in het algemeen en met de aardbevingsproblematiek in het bijzonder. Op 4 
van de 6 locaties was sprake van sterke samenhang en samenwerking tussen bewoners. 
Op 2 van de 6 locaties was sprake van samenwerking op gebied van de gaswinning. Zo 
was er één locatie waar wél werd samengewerkt rond gaswinning, maar verder niet. De 
vier die we selecteerden voor dit vervolgonderzoek laten ieder een andere combinatie 
zien.  

Focusgroep-bijeenkomsten bewoners 

Besloten is om in deze vier gebieden focusgroep-bijeenkomsten te organiseren met 
bewoners, zoals dat in het onderzoek in 2018/2019 ook is gedaan. Deze 
focusgroep-bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in oktober 2020, net iets minder dan 
2 jaar na dato dus. 

Vanwege de coronapandemie, die gepaard ging met restricties in maximale 
groepsgrootte en in een enkel geval een gesloten dorpshuis, hebben drie van de vier 
focusgroep-bijeenkomsten in een digitale setting plaatsgevonden. De resterende 
focusgroep-bijeenkomst werd fysiek georganiseerd. Met het oog op het waarborgen van 
de gezondheid van de bewoners en onderzoekers is er gekozen voor de richtlijn 
‘digitaal, tenzij het niet anders kan’. De fysieke focusgroep-bijeenkomst is gehouden om 
de digitale barrière tot deelname weg te nemen in dit geval omdat onze contactpersoon 
die het contact met de deelnemers legde aangaf dat die barrière te groot zou zijn in het 
betreffende dorp of wijk. 

In totaal hebben aan de focusgroep-bijeenkomsten 21 bewoners deelgenomen, waarvan 
8 vrouwen en 13 mannen. Net als bij het vorige focusgebieden-onderzoek was onze 
indruk dat de aanwezige bewoners in de meeste dorpen en wijken actiever waren dan 
gemiddeld. Ook spraken we voornamelijk bewoners ouder dan 40. Het aantal aanwezige 
bewoners bij de focusgroep-bijeenkomsten varieerde van vier tot acht. 

Tijdens de focusgroep-bijeenkomsten hebben de bewoners ten eerste hun ervaringen 
kunnen delen over de hechtheid van hun dorp of wijk, de samenhang en onderlinge 
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samenwerking op het moment van focusgroep-bijeenkomst en de impact van de 
coronapandemie op hun dorp of wijk. Vervolgens is gevraagd naar de veranderingen op 
het gebied van samenhang en onderlinge samenwerking sinds het vorige bezoek. 
Daarnaast is gevraagd welke rol de gaswinning, zowel schade als versterking, op dit 
moment in hun dorp of wijk speelt en of op dit gebied nog veranderingen hebben 
opgetreden sinds het vorige bezoek. Tot slot is aan de bewoners gevraagd om hun 
verwachtingen van de betrokken instanties voor de nabije toekomst toe te lichten. 

De focusgroep-bijeenkomsten zijn geleid door een ervaren focusgroep-begeleider van 
het Sociaal Planbureau Groningen. Twee onderzoekers van Gronings Perspectief waren 
aanwezig bij alle bijeenkomsten om te notuleren, te observeren en om aanvullende 
vragen te stellen en vragen te beantwoorden. Op basis van deze gegevens, alsmede de 
audio-opname van de focusgroep-bijeenkomsten zijn de verslagen gemaakt die zijn 
geanalyseerd. Ook de bevindingen uit de fousgroep-bijeenkomsten worden beschreven 
in paragraaf 2. 

Bevindingen 

De bevindingen worden besproken per dorp of wijk. Hierbij geven we eerst in 
hoofdlijnen aan wat er zich de afgelopen 1,5 tot 2 jaar in het dorp of de wijk heeft 
afgespeeld. Hierop volgend komen de inzichten van de professionals over de 
veranderingen binnen het dorp of de wijk aan de orde. Ten slotte zullen de resultaten 
uit de focusgroep-bijeenkomsten worden besproken. 

Bevindingen MS1 

Er is in MS1 veel gebeurd. De sfeer is anders dan dat hij was, tijdens het vorige bezoek. 
Toen was de wijk in afwachting van een eventuele versterking en overheerste de 
onduidelijkheid en onzekerheid over wat er stond te gebeuren. Bewoners maakten zich 
zorgen over de verloedering van de wijk, het gebrek aan onderhoud en over de 
toekomst. Het was de meesten totaal onduidelijk wat hen te wachten stond. Bijzonder 
opvallend was dat bewoners geen enkele vorm van gezamenlijkheid lieten zien: iedere 
bewoner leek zijn eigen beeld en visie te hebben op de wijk en haar toekomst. 

Inmiddels is de versterking volop in voorbereiding: de eerste wisselwoningen zijn 
gebouwd. De sfeer tijdens het gesprek met de bewoners is goed, er is veel dialoog over 
de plannen en vooruitzichten. Er zijn waarborgen in werking gesteld om ervoor te 
zorgen dat bewoners vanaf de voorkant worden betrokken bij het verdere proces. 

Waar het eerder volkomen onduidelijk leek te zijn wat er precies met de woningen en 
de wijk zou gaan gebeuren, is er nu perspectief en duidelijkheid voor de gehele buurt 
gekomen. Duidelijkheid betekent hier echter nog alleen dat vast staat dat de hele wijk 
op de schop gaat en dat er gesloopt wordt. Over hoe het proces eruit gaat zien, welke 
nieuwe wijk er teruggebouwd gaat worden, waar mensen terecht komen en hoe de 
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bestaande sociale structuren hierdoor veranderen overheerst onduidelijkheid. De 
reactie van bewoners op deze onduidelijkheid varieert van scepsis of het zo snel zal 
gaan als gepland (‘we zullen het wel zien’) tot grote zorgen over de toekomst. 
Onzekerheid is er ook over waar de bewoners in de toekomst terecht zullen komen 
(‘wonen ze straks naast dezelfde buren?’). Maar interessant is ook dat bewoners, nu er 
perspectief is, zeer nieuwsgierig zijn en gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren.  

Vorig jaar is er een participatie-convenant afgesloten tussen bewoners, de gemeente en 
een woningcorporatie. Hierin is vastgelegd hoe de verschillende partijen, elk vanuit hun 
eigen rol, gelijkwaardig samen vorm kunnen geven aan de toekomst van de wijk. Voor 
de uitvoering van het participatie-convenant is een beheergroep opgericht met als taak 
de dagelijkse leefbaarheid op peil houden, het opstellen van een sociaal programma en 
het organiseren van bijeenkomsten voor de nieuwe buurten die gebouwd worden. 

Deze focus op het zo gelijkwaardig mogelijk laten meepraten van de bewoners over de 
toekomst van de wijk komt deels voort uit de ervaring van de vorige herstructurering 
van de wijk. In de gesprekken met zowel professionals als bewoners komt die 
herstructurering opvallend vaak terug als een voorbeeld van hoe het niet moet, als 
ingreep die de sociale structuur van de wijk onherstelbaar heeft beschadigd. De 
gedwongen verhuizingen en het verdwijnen van de dorpshuizen bij de herstructurering 
hebben, zo zegt men, hun sporen nagelaten in de het sociale leven binnen de wijk en 
leiden tot de dag van vandaag tot spanningen. 

Professionals over MS1 

De professionals gaven in het interview aan dat MS1 een diverse wijk is waar relatief 
veel sociale problematiek speelt. Mensen in de wijk zijn doorgaans aangewezen op de 
stedelijke voorzieningen en instanties hebben moeite om iedere bewoner te bereiken. 
Ook heeft de wijk te maken met de versterkingsopgave en alles wat daarbij komt kijken. 
Om de ontwikkelingen in de wijk in goede banen te leiden heeft de gemeente 
geprobeerd de regie over de versterking naar zich toe te trekken, door een woonvisie 
voor de hele stad op te stellen en een gebiedsvisie voor MS1. In die visie is onder andere 
bepaald dat er een sociaal programma moet komen ten tijde van de versterking. 

“Het gaat niet alleen om stenen, het gaat ook om mensen, daarvoor is het sociaal 
programma gestart.” 

Het sociaal programma bestaat sinds vorig jaar en is bedoeld voor alle bewoners van 
MS1. Het sociaal programma is onder andere gestart om invulling te geven aan de 
groter wordende rol van de gemeente in het versterkingsproces. Er is een 
projectstructuur opgezet en er wordt een nieuwe gebiedsgerichte werkwijze 
gehanteerd. De financiering van het sociaal programma is voor langere termijn 
gewaarborgd. Het sociaal programma heeft drie doelen: (1) zorgen dat bewoners goed 
begeleid worden van de huidige naar de nieuwe woonplek, (2) zorgen dat de woon- en 
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leefbaarheid behouden blijft en (3) het behouden en versterken van de onderlinge band 
tussen bewoners. Om dit te bereiken heeft het sociaal programma vier doelstellingen: 

● Samen wonen, samen leven. Ook samen de buurt bedenken en maken. Mensen 
betrekken bij de nieuwbouwbuurt. 

● Kinderen en jongeren groeien op tot kansrijke en weerbare volwassenen. 
Hiertoe gaat men investeren in de jongere bewoners van de wijk. Er is extra 
budget vanuit het NPG voor het kindcentrum en voor investeringen in 
ouderbetrokkenheid. Volgens de professionals heeft zich dat de afgelopen 
periode al bewezen. Deze ervaringen zijn ook al gedeeld met andere stadswijken 
in de provincie. 

● Meer mensen aan de slag. Lokale krachten proberen in te zetten bij de 
werkzaamheden rondom de versterking, via het bewonersbedrijf en een speciale 
stichting. 

● Vitale, sociale en gezonde volwassenen en ouderen. Dit betekent zorgen voor 
kennismaking en zorgen voor ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. 

In de wijk MS1 speelt de bewonersorganisatie een belangrijke rol binnen de 
versterkingsopgave. Twee jaar geleden was er onder bewoners geen gedragen gevoel 
dat de wijk goed contact had met de gemeente en misschien nog minder met de 
woningcorporatie. In de periode erna heeft de bewonersorganisatie zijn plaats opgeëist 
als gesprekspartner voor de gemeente en de woningcorporatie. Nu is er iedere maand 
een overleg tussen deze drie partijen. Een professional noemt deze samenwerking ‘een 
goed huwelijk’. De positie van een bewonersorganisatie van vrijwilligers is ten opzichte 
van de gemeente en de woningcorporatie met hun FTE’s en professionele ervaring niet 
vanzelfsprekend gelijkwaardig, al helemaal niet in tijden van COVID-19. De sfeer is 
goed, maar het gelijkheidsprincipe, zoals dat is vastgelegd in het participatie-convenant 
is, blijkt in de praktijk, lastig te realiseren door de hoeveelheid werk en complexiteit van 
de situatie. De bewonersorganisatie wordt hierin ondersteund door een opbouwwerker 
en krijgt bovendien bijscholing om hun rol goed te kunnen vervullen.  

Naast de ondersteuning vanuit het opbouwwerk voor de bewonersorganisatie zijn er 
vanuit de welzijnsstichting een viertal medewerkers die specifiek gericht zijn op MS1. 
Zo is er recent een ‘migranten-opbouwwerker’ gestart, is er extra maatschappelijk werk 
en ook extra financiële dienstverlening. 

Vanuit de gemeente is er nu veel voorlichting en communicatie met de wijk, in de vorm 
van nieuwsbrieven en een website. Evenals in 2018 wordt opgemerkt dat ondanks de 
toegenomen communicatie het moeilijk blijft om alle groepen te bereiken, zoals 
bewoners met een migratieachtergrond. Ook de bewonersorganisatie, bestaande uit 
mensen op leeftijd van Nederlandse komaf, heeft moeite om de gehele wijk te 
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vertegenwoordigen door de diversiteit van hun achterban in leeftijd en afkomst. Een 
van de geïnterviewde professionals maakt zich zorgen over deze situatie.  

De omvang van de groep mensen met versterkings-gerelateerde problemen is niet 
precies bekend. Professionals geven aan dat het lastig is om in te schatten welk deel van 
de mensen met versterkings-gerelateerde problemen in zicht is van de gemeente. Een 
professional vanuit het welzijnswerk geeft aan dat er bij hem per week enkele gevallen 
aankloppen voor informatie en ondersteuning rondom de versterking. De gemeente 
probeert zicht te houden op de ontwikkelingen in de wijk met een gebieds-kompas 
waarin allerlei indicatoren in het sociale domein worden samengebracht. 

Focusgroep over MS1 

Hieronder beschrijven we de punten die opvielen tijdens de focusgroep-bijeenkomst 
met bewoners van MS1. In vergelijking met het voorgaande focusgebieden onderzoek 
valt vooral op dat de sfeer in de wijk een stuk positiever is, bewoners veel meer 
inzichten met elkaar delen en dat men zeer nieuwsgierig is over de komende 
ontwikkelingen. 

● “Ik vind het verbeterd de laatste 1.5 jaar.” De wijze van informatievoorziening is 
volgens bewoners nog steeds niet goed genoeg, maar veel beter dan het was. 
Men omschrijft de afgelopen periode als “vijf jaar wachten” en in tegenstelling tot 
die frustrerende tijd zijn bewoners nu erg dankbaar over het nieuws dat ze 
krijgen: “We horen we nu wél wat er gaat gebeuren.” De kwaliteit van de 
nieuwsbrieven die worden verstuurd vanuit de samenwerking tussen de 
gemeente, woningcorporatie en bewonersorganisatie vindt men goed. 

● Samenwerking en samenhang is afhankelijk van waar je woont in de wijk. De 
deelnemers ervaren de samenwerking en samenhang zelf als redelijk goed, maar 
willen niet spreken voor de hele wijk. Met directe buren in eigen blok is meer 
contact dan met de rij verder op, dat is nooit anders geweest. “In de zesenveertig 
jaar dat ik hier woon is de hele wijk gewoon veranderd. Van een wijk die heel 
close was, een wijk waarin je iedereen kent, je precies wist wie waar woonde. 
Dat is nu gewoon anders, mensen komen zich niet meer voorstellen, er verandert 
door de versterking nu ook gewoon heel veel in de wijk.” 

● In tegenstelling tot 1,5 jaar geleden wordt er door bewoners nu wel onderling 
informatie uitgewisseld over de aanstaande versterking en ook over procedures 
en gebeurtenissen rondom schade door mijnbouw. Op gebied van versterking 
valt tijdens het gesprek op dat de bewoners veel met elkaar delen: ‘nieuwtjes’ 
over ontwikkelingen, opvallende gebeurtenissen en fantasieën over 
mogelijkheden. Er spreekt grote betrokkenheid en voorzichtig enthousiasme uit. 
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● Op gebied van schade is ook sprake van enige samenwerking. Een bewoner helpt 
zijn buurman van 80 die digibeet is om de schade vergoed te krijgen, maar vindt 
het wel allemaal veel te lang duren. “Ik ben wel open over de gaswinning omdat 
ik hoop dat als ik op een bepaalde manier succes heb, dat andere mensen dat dan 
ook op die manier kunnen hebben. We zijn met zijn allen in gevecht met een 
bureaucratische machine.” Een andere bewoner deelt echter niet meer zoveel als 
in het verleden. “Ik ben wel wat voorzichtiger geworden met informatie 
uitwisselen, want een ander zegt dan van ‘hoe kan dat dan?’ en ‘dat is niet eerlijk, 
ik heb veel meer schade en dan had ik meer moeten krijgen.’” 

● Er is een speeltuin opgezet door bewoners via een stichting. “Dat is echt 
bewonersparticipatie, dat doen we met zijn allen, dat hebben we samen 
gecreëerd.” In samenwerking met deze stichting is vorig jaar een buitenspeeldag 
georganiseerd, dat gaf volgens bewoners een gevoel van verbinding. Ons valt 
tijdens het gesprek ook de trots op die men erbij voelt: dit hebben wij voor 
elkaar gekregen. 

● De betrokkenheid van bewoners bij de buurt op kleine schaal wordt door de 
deelnemers beoordeeld als goed. Op grotere (wijk-) schaal is die betrokkenheid 
er minder of niet. Binnen de wijk lijkt er zelfs sprake van een versterking van het 
“wij tegen zij” gevoel tussen de verschillende buurten, omdat de ene buurt langer 
moest wachten op duidelijkheid vanuit de overheid over de versterking dan de 
andere. Dit sentiment is volgens bewoners mogelijk een restant van argwaan uit 
de tijd van de herstructurering. Bewoners verwijten Den Haag dat deze situatie 
niet is voorzien. 

● Bewoners zien veel kansen binnen het versterkingsproces van de wijk voor 
verbetering van de kwaliteit van woningen en voor betere aansluiting van 
woningaanbod bij bewonersbehoeften. Sommigen spreken bijvoorbeeld hun 
hoop uit dat ze straks in een levensloopbestendig huis wonen. Zij willen heel 
graag meepraten over hun nieuwe plek in de wijk en over de verbouwingen. Ze 
wachten op het startschot van de gemeente om met hun plannen te komen. Ons 
valt op hoe bescheiden de verwachtingen zijn (“ik hoop dat ik tenminste weer 
een hoekwoning kan krijgen”) terwijl er voor hen veel op het spel staat en zij ook 
zeker rechten hebben. Ook is duidelijk dat de bewoners die wij spraken staan te 
popelen om van begin af aan bij het proces betrokken te zijn, maar ook hier is 
men opvallend bescheiden: als men al enige inbreng mag hebben dan is men al 
blij verrast, zo lijkt het. 

● Onzekerheid over eventuele (gedwongen) verplaatsingen door de versterking, 
en daarmee een herhaling van de problemen die bij de herstructurering kwamen 
kijken, hangt als een zwaard van Damocles boven de samenhang in de wijk. 
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Bewoners maken zich zorgen over de mogelijkheid dat zij opnieuw hun goede 
buren verliezen door de versterking.  

● Bij gaswinnings-gerelateerde zaken worden niet alle bevolkingsgroepen in de 
wijk even effectief betrokken. De Turkse gemeenschap wordt wel redelijk goed 
bereikt, maar Kaapverdiërs en Antillianen niet of minder. “Ik heb het idee dat 
niet iedereen bereikt wordt ondanks de goede bedoelingen van de gemeente en 
de woningcorporatie, er missen een hoop mensen.” De nieuwsbrief wordt in 
meerdere talen aangeboden, maar desondanks lijkt de informatie niet altijd aan 
te komen. 

Bevindingen SD1 

In het onderzoek uit 2018/2019 kwam aan de orde dat naar aanleiding van de 
gaswinningproblematiek door bewoners in SD1 verschillende projecten waren 
opgestart om invloed uit te oefenen op de inrichting van het dorp. De gemeente, 
provincie en NCG ondersteunden faciliteerden deze initiatieven. Veel van deze projecten 
zijn inmiddels afgerond en overgedragen aan het dorp. De gemeente lijkt meer op 
afstand te staan van het dorp, waarbij de schaalvergroting die gepaard gaat met de 
gemeentelijke herindeling  een rol speelt. Zo is de rol van de dorpencoördinator 
veranderd: voorheen was deze ambtenaar directer betrokken bij de ontwikkelingen in 
het dorp. SD1 is de afgelopen 1,5 tot 2 jaar een druk knooppunt geworden doordat door 
werkzaamheden in de regio verschillende verkeersomleidingen tijdelijk via SD1 lopen. 
Hier ondervinden bewoners veel hinder van. SD1 kent bijzonder veel verenigingen, 
maar kampt de afgelopen jaren met een teruggang in de hoeveelheid bewoners die 
hierbij betrokken zijn. Recent is er een initiatief rondom dorps-democratie opgestart 
om er voor te zorgen dat de verdeling van taken en de onderlinge samenwerking in het 
verenigingsleven verbeterd wordt. 

Professionals over SD1 

Uit het interview met de professional blijkt dat de samenhang en samenwerking met 
betrekking tot het gaswinningsdossier in het dorp sterk verminderd is. De problematiek 
speelt echter nog wel en ook het dalende waterpeil zou kunnen zorgen voor 
beschadiging van woningen. De woningen hebben relatief veel schade en de inwoners 
hebben net als veel andere inwoners in het gebied het gevoel geen invloed te hebben op 
het proces. Wel zijn er al gevaarlijke schoorstenen aangepast. Ten tijde van het 
herhalingsonderzoek vormt het verkeer in het dorp een acuter probleem, aangezien het 
naast geluidsoverlast ook trillingen en schade oplevert. 

De dorpencoördinator van de gemeente heeft in de afgelopen 1,5 jaar in SD1 een stapje 
terug gedaan, waarmee de rol van de gemeente binnen het dorp is veranderd van een 
acterende naar een een meer faciliterende gemeente. Wel is er sinds het vorige gesprek 
in het dorp een dorpsondersteuner aanwezig. De dorpsondersteuner doet dat 8 tot 12 
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uur in de week en wordt deels vanuit de gemeente gefinancierd. De dorpsondersteuner 
heeft als taak om dorpse zaken, dorpse zorgen, recreatie en toerisme te bundelen. De 
professional geeft aan dat er in de praktijk weinig zorgvragen bij de dorpsondersteuner 
worden neergelegd. Bewoners lossen het met elkaar of zelfstandig op. Door de 
lockdown is bovendien duidelijk geworden dat veel initiatieven die opgestart werden 
vanuit verenigingsverband te vervangen zijn door ‘normaal’ buren-gedrag (zoals even 
een boodschapje voor elkaar doen of de groenbak bij de weg zetten). Veel van de 
initiatieven vielen stil, maar werden niet echt gemist. Het gevoel van verbinding en 
solidariteit was tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 juist versterkt. Het 
dorpshuis is en was een belangrijke ontmoetingsplek, maar moet door de 
omstandigheden in aangepaste vorm verder met deze functie. 

Het koppelen van de vele verenigingen wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling in 
het dorp. Er is een dorpsdemocratie-project gestart, waardoor er nieuwe mensen 
betrokken raken bij het vrijwilligerswerk in het dorp. Door de cross-overs tussen 
verschillende verenigingen die dit project teweegbrengt worden mensen geïnspireerd 
om vrijwilliger te worden. In het bestuur van de verenigingen zijn een aantal nieuwe 
mensen toegevoegd aan ‘de oude garde’. 

Focusgroep over SD1 

Hieronder beschrijven we de punten die opvielen in de focusgroep met bewoners van 
SD1. In vergelijking met ons bezoek 1,5 tot 2 jaar geleden valt vooral op dat de 
bewoners enerzijds aangeven dat het dorp gepolariseerd is geraakt en anderzijds 
ervaren dat de samenhang binnen het dorp wel groot is. 

● Er zijn zestig verenigingen is het dorp. Dat zijn er teveel voor het dorp en dit 
aantal daalt dan ook. Het centrale punt in de vorm van het dorpshuis valt weg 
door de lockdown. 

● De democratie staat onder druk in het dorp. Bewoners spreken van toenemende 
polarisatie. Een bewoner geeft aan dat de tegenstellingen verharden en dat er 
verschillende ‘kampen’ in het dorp zijn ontstaan. Er is een erg sterke wens onder 
de deelnemers om tot consensus te komen, dat dit niet lukt levert problemen op 
wanneer gemeenten en andere subsidieverleners vereisen dat er ‘draagvlak’ is. 
Ondanks officiële aankondigingen, lijken niet alle bewoners op de hoogte te zijn 
van nieuwe initiatieven en dit wekt bij hen irritatie op. Dat blijkt niet altijd 
bevorderlijk voor een constructieve discussie in het dorp. 

● De samenhang is wel groot, maar er blijven mensen die niet participeren binnen 
het dorp. Dit betreft naar schatting van de deelnemers zo’n 10% van de 
bewoners. Het feit dat men zich hier zorgen maakt over de 10% die niet meedoet 
aan activiteiten spreekt wellicht boekdelen over de hoge standaard die men zich 
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in dit dorp oplegt ten aanzien van samenhang en participatie. In andere dorpen 
accepteert men immers dat 1/3 of zelfs 2/3 zich afzijdig houdt. 

● Verdergaande individualisering is de tendens van de afgelopen jaren. Er zijn 
minder mensen echt actief voor het dorp en voor elkaar. 

● Samenwerking op het gebied van gaswinning is weggevallen. De 
waardedalingsregeling speelt nu een grote rol in het dorp, maar wordt niet 
gezamenlijk opgepakt. 

● Bewoners hebben het gevoel dat de gemeentelijke herindeling veel onvoorziene 
gevolgen heeft voor het dorp. “De leefbaarheid in de dorpen staat onder druk 
door de schaalvergroting van de gemeenten.” Door de schaalvergroting worden 
de lijntjes naar de gemeente langer, dat doet afbreuk aan de leefbaarheid in de 
dorpen. 

Bevindingen SD2 

Het dorp SD2 is ten tijde van het herhalingsonderzoek verwikkeld in een lastig 
versterkingsproces. Binnen de bebouwde kom is er grofweg sprake van twee 
verschillende manieren waarop de versterking wordt aangepakt er is nog 
onduidelijkheid over de aanpak van de huizen die buiten de bebouwde kom vallen. De 
planningen van de verschillende groepen binnen de versterkingsoperatie lopen niet 
synchroon, waardoor de verschillen onderling groter worden dan dat zij voorheen al 
waren. De eerste versterkte huizen zijn inmiddels al opgeleverd, terwijl er ook 
bewoners zijn die nog afwachten of hun huis überhaupt versterkt gaat worden. De 
gemeente heeft een andere rol gekregen in het versterkingsproces: zij is nu 
opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie NCG. Dit is wellicht een van de redenen 
dat de relatie tussen bewoners en gemeente veranderd is in de afgelopen 1,5 tot 2 jaar. 
Vanuit de gemeente wordt ingezet op het in stand houden van de sociale cohesie in het 
dorp door een opbouwwerker in te zetten. 

Professionals over SD2 

Binnen het dorp SD2 speelt de versterking momenteel een hoofdrol. Zij is volgens de 
professionals die wij spraken bron van gesprek en verdeeldheid in het dorp. De 
gemeente probeert bewoners te ondersteunen, maar dit wordt bemoeilijkt door haar 
veranderende rol in het versterkingsproces. De professional merkt op dat de gemeente 
in vergelijking 1,5 tot 2 jaar geleden door bewoners meer wordt gezien als boeman. Dat 
de relatie met de gemeente op deze manier veranderd is heeft mogelijk ook 
consequenties voor de hoogte van de drempel die bewoners ervaren om hulp te vragen. 
De professional schat de groep zorgmijders op zo’n 10% van de bewoners in het dorp.  

Volgens de professional is het versterkingsproces voor de eerste groep tot nu toe 
moeizaam verlopen, onder meer door problemen met de taxaties voor de 
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sloop-nieuwbouw. De regels voor de tweede groep werden gemaakt te midden van de 
onenigheid rondom de eerste groep, waarbij is besloten de tweede groep meer vrijheid 
te geven. Het versterkingsproces voor de tweede groep is nu een subsidieregeling 
geworden, waarbij de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf ligt. Deze groep 
bewoners heeft een budget gekregen voor bouwbegeleiding. Zij die dat bedrag in het 
huis hebben gestopt in plaats van in begeleiding lopen nu soms vast. Een deel van de 
tweede groep heeft ondertussen het gevoel dat ze liever voor de ontzorging van NCG 
hadden gekozen. 

Bewoners van het buitengebied wachten ondertussen al meerdere jaren op 
duidelijkheid. Zij zien in het dorp allerlei versterkingsactiviteiten en moeten zelf 
wachten. Volgens de professional zonderen de bewoners in het buitengebied zich ook 
steeds meer af van de rest van het dorp. Slechts voor 20% van de panden in het 
buitengebied zijn de versterkingsrapporten beschikbaar. Alle onzekerheid die in het 
versterkingsproces zit zet de relatie met de gemeente flink op spanning. 

De professional heeft ook het idee dat de bewoners onder hoge druk staan omdat ze 
ingewikkelde keuzes moeten maken waar ze mogelijk de consequenties niet van 
overzien. Een deel van de bewoners komt hierdoor in de problemen of zijn dusdanig 
bang om fouten te maken dat ze helemaal niet meer bewegen in het versterkingsproces. 
Dit ziet de professional terug in het wegblijven van bewoners bij activiteiten wanneer 
zij persoonlijk midden in het versterkingsproces zitten. Een deel van de bewoners was 
voorheen nauwer betrokken bij een dorpsbelangenwerkgroep die de collectieve visie 
voor het dorp uiteenzetten. Deze voorheen actieve bewoners zitten nu doorgaans al aan 
(of boven) hun taks met het eigen huis. Waar deze werkgroep voorheen een prominente 
rol in nam lijkt zij nu minder actief. De professional ervaart dat de collectieve aanpak 
van de gaswinningsproblematiek nu ontbreekt.  Het enige wat nog wel collectief gebeurt 
is het mopperen op NCG en de gemeente. 

Een initiatief dat recent opgestart is het laten maken van een herdenksteen of 
kunstwerk gerelateerd aan de vroegere bebouwing. Dit kan een specifiek onderdeel van 
het vroegere huis of een gedenksteen met het silhouet van het vroegere huis zijn om in 
te metselen. Hier wordt volgens de professional zeer positief op gereageerd. De 
bewoners zijn echter niet voor ieder initiatief even happig. 

Voor de nabije toekomst voorziet de professional een grote rol voor de gemeente 
binnen de begeleiding van het versterkingsproces. Deze begeleiding is veelal van 
praktische aard, zoals zorgen dat de doorgaande weg openbaar toegankelijk blijft 
ondanks het feit dat er straks een aantal kranen staan. Ook het opstellen van spelregels 
en het bewaren van de orde in de bouwput die SD2 zal zijn in de nabije toekomst heeft 
de aandacht van de gemeente. Er zijn ook bewoners die klagen over de overlast die de 
sloopwerkzaamheden veroorzaken, maar de professional vreest dat door onstabiele 
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ondergrond van SD2 ook bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld heien) voor schade 
kunnen gaan zorgen. 

Focusgroep over SD2 

Hieronder beschrijven we voor SD2 wat opviel tijdens de focusgroep-bijeenkomst. In 
vergelijking met het vorige gesprek valt op dat de relatie tussen bewoners en de 
gemeente sterk verslechterd is. 

● Bewoners zijn positief over de onderlinge samenhang en samenwerking. Zij 
hebben het gevoel in een vergelijkbaar schuitje te zitten. Het enige wat voor 
frustratie en soms ook frictie zorgt is dat door toedoen van instanties die 
schuitjes niet even snel varen. Dit wordt gezien als een poging van de overheid 
om de bewoners op te splitsen. Ondertussen valt ons op: de bewoners praten 
daar met elkaar geanimeerd, open en vriendschappelijk over. Eén van hen stelt 
dan ook vast: we zijn eigenlijk alleen maar een hechter dorp geworden. Men is 
blij met die gemeenschapszin. 

● De bewoners proberen wel onderling informatie te delen om hun situatie te 
verbeteren, maar de veelsoortigheid van de aanpak in het dorp zorgt er ook voor 
dat ze moeilijk van elkaars ervaringen kunnen leren. 

● Bewoners voelen zich geminacht en gekleineerd door de instanties en experts 
met wie ze afspraken moeten maken over versterking. “Schaamteloze 
respectloosheid is de rode draad in het hele verhaal. En dat is zoveel erger dan 
die paar scheuren in de muur.” De voorbeelden die men geeft laten zien dat in de 
versterkingstrajecten bewoners te maken heeft met instanties die voor hun 
gevoel weinig oog hebben voor de wensen van bewoners en die bewoners niet 
altijd serieus nemen in het gesprek over de versterking van hun eigen woning. 
Een bewoner merkt aan een “keukentafelgesprek” op dat er bij de opname van 
de woning een fout is gemaakt: een houten bouwelement staat op de tekening als 
steen. De expert met wie hij spreekt “is te beroerd om uit zijn stoel te komen en 
drie stappen te zetten, dan zou hij zelf zien dat het niet klopt wat er op de 
tekening staat.” Zulke anekdotes roepen niet alleen vragen op over de 
omgangsvormen van deze individuele expert, maar ook over het traject: 
bewoners ervaren de versterking (in veel gevallen: het bouwen van een nieuw 
huis) als iets dat over hen uitrolt, hen wordt opgelegd en aangedaan.  

● De verschillen in de aanpak leiden ook tot verscherpte grenzen van de bebouwde 
kom. Op een aantal manieren ontstaat ongelijkheid tussen dorp en buitengebied, 
bijvoorbeeld met de aanleg van glasvezel vanwege de versterking binnen het 
dorp, maar niet in het buitengebied. 
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● De groep bewoners die binnen de versterkingsoperatie gebruik kon maken van 
de subsidieregeling heeft daar in eerste instantie van geprofiteerd omdat ze 
sneller van start konden. Maar nu zijn er problemen met de gelden die 
beschikbaar worden gesteld. De bewoners uit deze groep kunnen wel 
terugbouwen, maar het moet kleiner en minder mooi worden dan dat het was 
beoogd. Bewoners uit de eerste groep merken dat zij de grootste hobbel achter 
de rug hebben, maar maken zich nu zorgen over de tweede groep, ook omdat ze 
zien dat de gemeente niet langer de voorvechter voor de bewoners is die zij 
voorheen was. De belofte is gedaan dat de bewoners ruimhartig gecompenseerd 
zouden worden, een bewoner concludeerde tijdens de focusgroep-bijeenkomst 
echter dat het “van ‘ruimhartig’ al snel ‘functioneel vergelijkbaar’ werd.” Volgens 
de bewoners wordt gedurende het hele proces beknibbeld op de woningen van 
bewoners die hadden ingestemd met een ruimhartige invulling van 
sloop-nieuwbouw. Het geheel maakt een droevige indruk: de samenwerking met 
instanties rond de versterking verloopt stroef en gaat moeizaam. Bewoners 
moeten knokken om hun wensen mee te laten wegen, maar ruimte voor eigen 
wensen is er vaak niet. Daardoor eindigt men, voor het gevoel van bewoners, met 
minder dan waarmee men begon.  

● Bewoners uit het buitengebied maken, in tegenstelling tot 1,5 jaar geleden, nu 
ook deel uit van de dorpsbelangenwerkgroep. 

● Het overleg tussen bewoners enerzijds en gemeente en NCG anderzijds gaat 
slechter, maar dat leidt juist tot meer verbondenheid binnen de werkgroep. Het 
is “wij tegen de rest”.  

● Bewoners nemen zichzelf in bescherming door tijdens sociale bijeenkomsten 
(zoals een verjaardagsvisite) af te spreken het een keer niet over de 
gaswinningsproblematiek te hebben. Ook op vragen van buiten het dorp over de 
voortgang van de zaken rondom de woning geven sommige bewoners liever een 
ontwijkend antwoord. “Wanneer zij mij vragen van ‘hoe gaat het met de woning?’ 
dan weiger ik het gewoon uit te leggen. Ik moet er haast een 
powerpointpresentatie bij halen om alle regels en regelingen uit te leggen, dat is 
ondertussen gewoon niet meer leuk om te vertellen.” 

● De gemeentelijke herindeling speelt ook in SD2 een rol. Zo is het vertrouwen van 
de bewoners in de gemeente geschaad toen bleek dat de nieuwe wethouder een 
stuk minder goed in de materie zat dan zij hadden verwacht. Ook hebben de 
bewoners het idee dat de ambtenaren plots vijandiger richting de 
dorpsbewoners waren na de samenvoeging. In de verhalen wordt duidelijk wat 
het grote verschil is met twee jaar terug: de wethouder en ambtenaren leven 
minder mee en ze knokken niet voor het dorp. De vorige wethouder “kreeg soms 
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niet veel klaar” maar probeerde het tenminste en deelde de frustratie en 
onmacht. 

● Voor instanties als TCMG, IMG en NCG hadden de bewoners geen goed woord 
over. “Mijn ervaring met de TCMG, die lui waren zo incompetent, maar bij ons 
viel het kwartje toevallig de goede kant op.” “Bij het IMG zijn het allemaal die 
oude smoezen die weer naar boven komen, het is weer het oude NAM en CVW 
verhaal.” “Wanneer je als bewoner hoort dat de NCG zegt: de bewoner staat 
centraal. Dan schieten wij in de kramp.” 

Bevindingen MD2 

In het dorp MD2 speelt de versterking ook een grote rol. Binnen de versterking van MD2 
is er meer vooruitgang geboekt door de woningcorporatie met veel panden in het dorp 
dan door particuliere huiseigenaren. Het huidige dorpshuis gaat verdwijnen omdat de 
kosten voor de benodigde versterking niet uit kunnen. Dit is besloten zonder dat er 
duidelijkheid is over een eventuele nieuwe locatie. Het verenigingsleven is de afgelopen 
1,5 tot 2 jaar aanzienlijk afgenomen in het dorp, terwijl de sociale samenhang al niet zo 
sterk was. Het merendeel van de bewoners is ondertussen in afwachting van de 
versterkingsrapporten. 

Professionals over MD2 

De professionals signaleren dat met name de ouderen in het dorp murw zijn geworden 
door de gaswiningsproblematiek. Deze bewoners willen hun eigen kinderen niet extra 
belasten aangezien een aanzienlijk deel van hen zelf ook met de gevolgen van de 
gaswinning te maken heeft. De vrees van de professionals is dat er onder ouderen veel 
verborgen schade en leed schuilgaat. 

De dorpsbelangenvereniging vormt een belangrijke groep in het dorp. De kern van 
actieve leden bestaat volgens de professionals voornamelijk uit bewoners die kritisch 
en boos zijn over de gaswinningsproblematiek en via de dorpsbelangenvereniging 
proberen hier invloed op uit te oefenen. De boosheid van deze bewoners komt volgens 
de professionals voort uit de verschillende schrijnende gevallen en situaties in het dorp 
zijn. 

Tweespalt ontstaat in het dorp door het gevoel van ongelijkheid tijdens de versterking: 
er gebeurt veel bij huurders en bij enkele koopwoningen, terwijl er voor driekwart van 
het dorp niets lijkt te gebeuren. De belangen van de woningcorporatie lijken volgens de 
professionals zwaarder te wegen dan die van de inwoners van het dorp. De vraag is 
ondertussen of er überhaupt nog wel iets gaat gebeuren voor de rest. Slechts in twee 
straten zijn de instanties met de versterking gestart, waarvan er één bijna klaar is en de 
ander net is begonnen. 
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Een andere oorzaak van tweespalt is volgens de professionals de locatie van de 
wisselwoningen. Waar ouderen het liefst zo snel mogelijk versterkt willen worden, 
zodat ze in het dorp kunnen blijven wonen, vertragen anderen de procedure door te 
blijven discussiëren over de locatie van de wisselwoningen. Het dorp is twee keuzes 
voor de locatie voorgelegd- volgens de professionals beide geen ideale locaties - 
waarvan de minst slechte is gekozen. De gemeente heeft dit beslist. Dit wordt de 
gemeente kwalijk genomen, net als de wijzigingen in de gezamenlijke gepresenteerde 
plannen met de woningcorporatie, die men als ondemocratisch ervaart. 

De laatste grote informatieavond waarin alle partijen vertegenwoordigd waren, vond 
eind 2018 plaats. Het verschil tussen het verhaal dat gehouden werd op de grote 
bijeenkomst en tijdens de individuele gesprekken was groot. Waar op de grote 
bijeenkomst veel werd beloofd door instanties bleek bij de individuele gesprekken hier 
weinig van terecht te komen. Dat leidde tot veel boosheid en verminderde het 
vertrouwen. De inhoud van de individuele gesprekken mag ook niet worden besproken 
met de buren waardoor argwaan over en weer ontstaat. 

Het huidige dorpshuis gaat verdwijnen, zonder dat er een duidelijk alternatief is 
gepland. De meningen over een geschikte nieuwe locatie zijn verdeeld, wat leidt tot 
spanning tussen de verschillende groepen die elkaar nu treffen in het dorpshuis. Het 
dorpshuis heeft sinds kort een nieuwe beheerder.  Deze is ook betrokken bij 
dorpsbelangen. 

De professionals geven aan dat er geen sprake is van een gemeenschappelijke visie of 
aanpak in het dorp. “Ik denk dat iedereen voor zijn eigen hachje strijd.” Dit alles wordt 
versterkt door de hoeveelheid gedoe waar mensen mee te maken krijgen. Dit is funest 
voor het zichzelf-overstijgende vermogen van vrijwilligers. De professionals menen ook 
dat er nu, in vergelijking met twee jaar geleden, minder kartrekkers zijn. Degenen die 
het meest actief zijn gebleven bij dorpsbelangen doen dat volgens de professionals 
voornamelijk uit frustratie. 
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Focusgroep over MD2 

In vergelijking met de vorige focusgroep-bijeenkomst in MD2 valt ons vooral op dat de 
sociale samenhang in het algemeen iets lijkt te zijn afgenomen. 

● Bewoners geven aan dat een deel van hen murw is. "We zien het wel" en "Het 
vertrouwen is weg." Sommigen zijn optimistischer omdat zij een nieuwe woning 
krijgen. Anderen hebben het gevoel dat ze een nieuwe woning "door de strot 
geduwd" krijgen. 

● Goede buren krijgen trammelant doordat ze in bepaalde posities worden 
gedrukt. 

● Door de stress die de versterkingsoperatie met zich meebrengt, hebben sommige 
mensen een kort lontje. Een nieuw huis is leuk als je ervoor kiest, maar hier heeft 
niemand in het dorp voor gekozen. Een van de deelnemers geeft aan dat hij/zij 
door de stress rondom de versterking opnieuw hartproblemen begint te krijgen 
en dat hij/zij mensen kent die hun eigen leven niet meer waarderen. 

● De samenwerking tussen bewoners gaat soms heel goed en soms helemaal niet 
goed. Het is moeilijk om verenigingsleden en bestuursleden te vinden en ook de 
deelnemersaantallen bij activiteiten vallen tegen (“iets organiseren voor drie 
man is een domper”). Volgens bewoners komt dit niet door COVID-19, maar is dit 
een langere termijn ontwikkeling: mensen hebben thuis meer activiteiten (het 
aanbod op tv is bijvoorbeeld uitgebreid) en mensen werken vaak allebei (die zijn 
’s avonds gewoon opgebrand). 

● Hoewel de samenwerking tussen bewoners in sommige situaties beperkt is, is er 
onder bewoners veel zorg voor elkaar. Voorbeelden hiervan zijn een groep die 
gezamenlijke maaltijden organiseert en het lokale vrouwennetwerk. Deze zorg 
neemt andere vormen aan ten tijde van COVID-19, maar valt niet geheel weg. 

● Het vertrouwen in de instanties die betrokken zijn bij de versterking is gering en 
bij velen geheel weg. “De instanties zijn er op uit om er zelf beter van te worden 
ten koste van de bewoners.” Een bewoner vertelt dat wanneer zij een poging 
doen om een gezamenlijk front te vormen tegenover instanties de 
gespreksleiders van die instanties dit actief proberen te verhinderen. De andere 
bewoners spreken hen hierin niet tegen. 

● Bewoners ervaren dat ze worden geminacht door de betrokken instanties en 
door de bedrijven die het werk uitvoeren. Men ervaart de samenwerking en de 
werkzaamheden niet als “normaal”. De kern is hier dat er geen rekening wordt 
gehouden met de levens en de wensen van bewoners. Werkzaamheden vinden 
plaats zonder goed overleg. De enige betrokken partij waar de bewoners nog 
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tevreden over zijn is het sloopbedrijf dat wel zijn afspraken met de bewoners na 
is gekomen. 

● De communicatie vanuit de gemeente en instanties wordt als onvoldoende 
gezien door een deel van de bewoners. Zij hebben de indruk dat dit pas gebeurt 
wanneer het wettelijk verplicht is om informatie te verschaffen aan bewoners 
van het dorp over bepaalde projecten. Er zijn ook bewoners die de communicatie 
wel goed genoeg vinden. 

● Er is een inspraakmoment geweest waarbij de bewoners konden kiezen uit drie 
modellen voor de planologische indeling van het toekomstige dorp. Het model 
waar de bewoners voor gekozen hebben is later unilateraal door de 
woningcorporatie van tafel geveegd, in de ogen van de aanwezigen bij de 
focusgroep-bijeenkomst met maar een doel: om de kosten te drukken. 

● Een initiatief van de gemeente riep bewoners op om mee te denken over 
projecten om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. De ideeën die de 
bewoners aandroegen werden volgens bewoners niet vastgelegd en er is 
achteraf te weinig met hun wensen voor het dorp gebeurd.  

Veerkrachtige dorpen en wijken: succesfactoren en risico’s 

Bij het vorige deelonderzoek naar sociale samenhang en samenwerking zijn zes 
casussen onderzocht. In dit herhalingsonderzoek zijn vier hiervan opnieuw onderzocht. 
Hoewel op basis hiervan geen harde conclusies kunnen worden getrokken, levert dit 
herhalingsonderzoek verschillende inzichten op die het delen waard zijn. 

De voornaamste constatering, vooraf, is dat de situatie op drie locaties overwegend is 
verslechterd. Dat is vervelend om vast te stellen. In twee van die gevallen hebben we 
sterk de indruk dat dit samenhangt met de belasting en soms strijd waar bewoners 
tijdens een versterkingsoperatie mee te maken krijgen. Het zijn niet alleen woningen 
die gesloopt worden. Het proces wordt ook door de bewoners als slopend ervaren. 
Naarmate de versterking vordert worden zij tot het uiterste op de proef gesteld. Op een 
derde locatie vermoeden wij dat de samenwerking minder wordt door onderlinge 
verdeeldheid en doordat de “oude garde” die veel van de activiteiten van het dorp 
organiseerde aan draagvlak en animo heeft ingeboet. Dat zou iets te maken kunnen 
hebben met het gebrek aan successen en momentum. Tenslotte is er op één locatie een 
dramatische verbetering zichtbaar. Ook hier speelt de versterking (en de manier 
waarop de gemeente dat aanpakt) vermoedelijk een grote rol. Deze locatie maakt op dit 
moment grote plannen en men kijkt gespannen vooruit: er is participatie in het 
vooruitzicht gesteld en men kan niet wachten. De verbetering ten opzichte van het 
sombere vorige bezoek is opvallend.  
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In het vorige focusgebiedenonderzoek kwamen ook een aantal suggesties voor 
succesfactoren naar voren die bijdragen aan de sociale samenhang en samenwerking in 
zorgen dat een dorp of wijk een hoge sociale samenhang heeft. De aanwezigheid van 
deze factoren kan eraan bijdragen dat men in een dorp of wijk maakt dat men solidair is 
met elkaar en uitdagingen samen oppakt. Omgekeerd zou de afwezigheid ervan ook een 
rol kunnen spelen dat het minder gaat. In deze paragraaf bespreken we aan de hand van 
de succesfactoren die we in het vorige onderzoek hebben geformuleerd de 
veranderingen die we in de vier gebieden hebben opgemerkt. Daarnaast voegen we hier 
een nieuwe factor aan toe: de kwaliteit van de dialoog met de gemeente. 

Centrale ontmoetingsplek 

Uit het vorige deelonderzoek naar sociale samenhang en samenwerking bleek dat het 
hebben van een centrale ontmoetingsplaats als erg belangrijk werd gezien voor de 
samenhang in een dorp of wijk. De dorpshuizen en wijkcentra stellen bewoners in staat 
elkaar te treffen en bieden ruimte om hun activiteiten te organiseren. Het wijkcentrum 
in MS1 werd gezien als laagdrempelig, toegankelijk en als de spil van de wijk. In zowel 
SD1, SD2 en MD2 werd het belang van het dorpshuis eveneens benadrukt in de 
gesprekken: zij vormen het toneel voor de verenigingen in de dorpen en worden veelal 
gerund door bewoners van het dorp zelf. De dorpshuizen en wijkcentra zijn tevens van 
groot belang voor gemeenten en instanties om informatiebijeenkomsten te organiseren 
over de ontwikkelingen rond de gaswinningsproblematiek. 

Het afgelopen jaar zijn als maatregel ter bestrijding van COVID-19 deze dorpshuizen en 
wijkcentra (tijdelijk) gesloten geweest voor gebruik. In MD2 zorgde de sluiting van het 
dorpshuis in verband met COVID-19 en versterking tot het stopzetten van 
verenigingsactiviteiten. In SD1 zorgde de sluiting van het dorpshuis voor het wegvallen 
van het centrale punt in het dorp, terwijl voor het aangekaarte probleem van de 
toenemende polarisatie in dit dorp het hebben van een neutrale centrale 
ontmoetingsplek erg belangrijk kan zijn. Voor SD2 bood het dorpshuis juist de ruimte 
aan bewoners om zich met andere zaken dan de gaswinning bezig te houden, maar ook 
hier ging het dorpshuis vanwege COVID-19 op slot. Het ervaren gemis van het centrale 
ontmoetingspunt is groot in de dorpen en wijken. Daarnaast onderstreept het (geheel) 
stilvallen van het verenigingsleven in een aantal dorpen bij het gebrek aan deze ruimtes 
ook het belang van de centrale ontmoetingsplek voor de samenhang. In MD2 lijkt er nog 
geen duidelijke vervanging voor het te slopen dorpshuis te zijn gevonden, wat op basis 
van deze observatie wel een punt van zorg is. Over het geheel genomen bevestigt dit 
onze indruk dat het hebben van een ontmoetingsplek een onmiskenbare succesfactor is 
voor de cohesie en samenwerking in dorpen en wijken. Sluiting ervan moet worden 
voorkomen.  
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Faciliterende gemeente 

In de ommezwaai die gemaakt lijkt te zijn in MS1 heeft de faciliterende houding van de 
gemeente een belangrijke rol gespeeld in het herstel van de relatie tussen de gemeente 
en bewoners en het herstel van vertrouwen. Door de bewoners actief te betrekken 
binnen een formele overeenkomst en hen een, door scholingsgelden beschikbaar te 
stellen, zo gelijkwaardig mogelijke positie aan de tafel te gunnen is de hoop op een 
goede afloop van de versterkingsoperatie bij hen teruggekeerd. De gemeente faciliteert 
hiermee de participatie van de bewoners in het proces. Daar waar de gemeente 
vanwege de gemeentelijke herindeling en budgetten soms een stapje terug heeft 
moeten zetten, zoals in SD1, wordt dit als een teleurstelling ervaren door de actieve 
bewoners. Ook hier ondersteunen de resultaten dus het belang. 

Gezamenlijk doel 

In het vorige deelonderzoek constateerden we dat het hebben van een gedeeld belang 
ook bijdraagt aan de totstandkoming van samenhang en samenwerking. Dit komt op net 
iets andere manieren terug in dit herhalingsonderzoek. Het samenkomen van een buurt 
om een speeltuin te bouwen in MS1 en de samenwerking van bewoners rond de 
versterkingsoperatie in het dorp SD2 zijn beide voorbeelden van de manier waarop een 
“gedeeld belang” leidt tot verbroedering, solidariteit en trots. Waar het succesvol 
initiëren en tot uitvoering brengen van een burgerinitiatief reden tot een feest en 
verbroedering was in MS1, lijken de bewoners van SD2 juist door tegenslagen op het 
gebied van de gaswinning sterk naar elkaar toe te trekken om voor het gedeeld belang 
op te komen. Hier lijkt het niet zozeer een gedeeld belang te zijn dat mensen verenigt, 
maar misschien meer een gedeeld (nood)lot. 

Er spelen hier dus verschillende dingen door elkaar. Een gedeeld belang impliceert dat 
de individuele belangen van bewoners overeen komen, bijvoorbeeld door de 
gezamenlijke omstandigheden waar ze nu eenmaal in verkeren. Maar we zien hier ook 
iets anders: het gezamenlijk verwezenlijken van een plan (een speeltuin bouwen) en het 
gezamenlijk behalen van succes zijn óók redenen dat de gemeenschapszin een boost 
krijgt. En op een minder positieve manier is het stranden van een gezamenlijke aanpak 
dus een derde manier waarop de onderlinge banden kunnen versterken. Zonder al te 
zeer in de groepsdynamische literatuur te verzanden, zien we hier drie elementen uit de 
literatuur over sociale eenheid (zie o.a. Campbell, 1958) en solidariteit (zie o.m. 
Koudenburg, Postmes, Gordijn, van Mourik Broekman, 2015). Deze constatering geeft 
verdieping aan de term “gedeeld belang” die we in het eerdere rapport gebruikten. 
Eenheid ontstaat hier óók door samen een bepaald traject door te maken en daarbij het 
doel te bereiken, of daar juist in te verzanden. Vooral dat het gezamenlijk falen tóch de 
onderlinge solidariteit kan versterken, maakt duidelijk dat het hier om meer gaat dan 

99 



“welbegrepen eigenbelang” alleen: het gaat om het gezamenlijke doel en het 
gezamenlijke streven, niet zozeer om het behaalde resultaat.   24

Gemeenschappelijke visie 

In de gebieden waar in het verleden een gemeenschappelijke visie is ontstaan voor het 
aanpakken van de gaswinningsproblematiek in het dorp of de wijk (zoals in SD2 en 
MS1) lijkt dit nog steeds een positieve uitwerking te hebben op de samenwerking en 
samenhang - ook als deze visie niet vernieuwd of herzien is. In de dorpen SD1 en MD1 
daarentegen lijkt er in mindere mate consensus te zijn over wat er belangrijk is voor het 
dorp en ligt verdergaande versnippering van de samenhang op de loer. Opvallend is dat 
in beide gevallen er wel degelijk sprake is van een gezamenlijk probleem dat de 
afgelopen jaren is ontstaan, respectievelijk de verkeersoverlast en de geplande sloop 
van het dorpshuis, maar dat hier geen gemeenschappelijke visie voor is opgesteld. 

Kwaliteit van de dialoog met de gemeente 

Bewoners hebben behoefte om over concrete en belangrijke plannen mee te praten, 
zeker op het gebied van de gaswinning. Waar in MS1 hiervoor een succesvolle vorm 
gevonden lijkt te zijn, in de vorm van een participatieconvenant, ontbreekt dit nog in de 
dorpen MD2 en SD2. Bewoners in deze twee dorpen geven aan zich door het gebrek aan 
kwaliteit van de dialoog met de gemeente en andere instanties geminacht te voelen.  

In MD2 is er sprake geweest van een inspraakmoment voor de bewoners waar het 
daadwerkelijk over belangrijke plannen voor het dorp ging, maar met de wensen van de 
bewoners is vervolgens niks gedaan. Het vervolgens ‘mogen’ meepraten van bewoners 
over relatief onbelangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het al dan niet plaatsen van 
een bankje bij een boom, stoot ze nu tegen het zere been.  

Voor SD2 geldt dat in de tijd dat de relatie met de gemeente beter was de bewoners ook 
het gevoel hadden meer betrokken te worden door de gemeente bij haar frustraties met 
de Rijksoverheid. Het wegvallen van deze dialoog maakt het lastig voor de bewoners om 
begrip op te brengen voor het werk dat de gemeente doet. Deze afname van de kwaliteit 
van de dialoog zorgt ervoor dat bewoners minder vertrouwen hebben in de gemeente 
en zich minder door de gemeente gesteund voelen. 

Momentum gebruiken en behouden 

Wanneer burgerinitiatieven worden opgestart en de initiatiefnemers op een gegeven 
moment om hulp van vragen van de gemeente kan een proactieve houding van de 
gemeente een extra impuls geven aan de samenhang en samenwerking in het dorp of de 
wijk. Bewoners voelen zich dan gesteund in hun plannen en worden enthousiaster om 
meer te gaan ondernemen voor het dorp of de wijk. Het tegenovergestelde kan echter 

24 Dit fenomeen lijk je niet alleen in Groningse dorpen te zien, maar ook bij de aanhang van voetbalclubs 
als Feyenoord. 
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ook gebeuren: door het afketsen van ideeën, het stagneren van de besluitvorming en het 
uitblijven van concrete resultaten kan de energie uit burgerinitiatieven weglekken en 
verdampt de bereidheid van bewoners om energie te steken in de toekomst van hun 
dorp of wijk. Op het gebied van de gaswinning staan de bewoners en gemeenten voor de 
uitdaging om het momentum gedurende een langere termijn te bewaren. Dit komt 
doordat het proces langer duurt dan gepland, maar ook omdat zij hiervoor in grote mate 
afhankelijk zijn van de snelheid van andere instanties en overheden.  

Samenwerken in diversiteit 

Diversiteit binnen het dorp en de wijk vormt een belangrijke factor voor de samenhang 
en samenwerking. Waar uit het vorige onderzoek naar voren kwam dat in MS1 de 
samenwerking tussen groepen bewoners bijzonder moeizaam was en mensen vooral 
langs elkaar heen probeerden te leven zien we in deze wijk nu juist pogingen tot 
toenadering vanuit bewoners. De gemeente probeert ook actief die toenadering te 
ondersteunen door hiervoor een opbouwmedewerker aan te stellen. 

Een andere vorm van diversiteit is te zien in SD2. Hier is sprake van een grote 
versnippering in de manier waarop de bewoners met de versterkingsopgave 
geconfronteerd worden. Binnen dit kader zou ongelijkheid op gebied van 
compensatiegelden en regelingen tot een afbreuk van de samenhang kunnen leiden in 
het dorp. Wat echter gebeurde tijdens de focusgroep-bijeenkomst was dat bewoners die 
verder in het versterkingsproces zaten en naar eigen zeggen ‘het ergste achter de rug 
hebben’ zich juist bekommerden om hen die nog in onzekerheid of midden in het proces 
zaten. 

Vrijwilligers en kartrekkers 

In de wijken en buurten die we onderzochten zien we dat  dat een groep actieve 
bewoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenhang en 
samenwerking. Het gaat daarbij om bewoners die gemotiveerd zijn en in staat zijn om 
het voortouw te nemen bij initiatieven. Dit vereist dat zij beschikken over verschillende 
eigenschappen op bijvoorbeeld sociaal gebied, een groot netwerk hebben of ‘weten hoe 
de hazen lopen’ binnen de gemeente. 

Om continuïteit van bewonersinitiatieven te realiseren binnen het dorp of de wijk zijn 
idealiter meerdere kartrekkers beschikbaar. Dit is niet alleen omdat het wegvallen van 
de enige kartrekker in het dorp voor het stilvallen van activiteiten kan zorgen, maar ook 
omdat er vaak een breder draagvlak nodig is onder bewoners voor de initiatieven.  

Tegelijk zien we in één van de dorpen ook een mogelijk nadeel in het kader van 
kartrekkers. Op die locatie zien we dat er een oude garde is ontstaan en dat dit enige 
frictie lijkt te geven met andere dorpsbewoners. Het risico van de kartrekkers is hier dat 
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ze verworden tot de vaste samenwerkingspartners van de gemeente, maar geleidelijk 
ontdekken dat (een deel van) hun achterban zich van hen heeft vervreemd. 

De conclusie is dat alhoewel kartrekkers altijd nodig zullen zijn, het even noodzakelijk is 
om voldoende “volgers” te hebben.  

 

 

  

102 



 

103 

Bewoner aan het woord 
 

Dat zalige landschap, daar wonen wij niet meer 
 
[We hebben deze bewoner in 2017 ook geïnterviewd en haar verhaal uitgelicht (Postmes et al., 2018). De 
conclusie was toen dat er geen toekomst meer voor hen was: het huis kon niet verkocht worden door 
waardedaling en zelf het huis opknappen voelde zinloos indien het ooit versterkt moest worden. Sindsdien is er 
van alles gebeurd. We laten haar hier weer aan het woord.] 
 
In 2010 dachten mijn man en ik er al over om ooit kleiner te gaan wonen. Maar mijn man woonde nog zo 
graag in ons huis, die voelde zich daar zo fijn. We hadden geen haast. Ik kan niet zeggen dat het echt veilig 
was, maar het was wel zijn stek en zijn tuin. Hij was in 2010 gestopt met werken en dan heb je zo’n mooi 
plekje waar je je ziel en zaligheid in kwijt kunt. Er viel nog genoeg te doen, tuinieren, klussen, veel fietsen, 
even naar het wad, lopen met de hond. Of het huis veilig was, daar zetten we na 2012 wel steeds meer een 
vraagteken bij, maar het was wel onze plek. 

Begin 2016 hebben wij ons ingeschreven bij het project “Eigen Initiatief”. Dan kon je je huis laten versterken 
terwijl je zelf de regie had. Dat leek ons een heel goed idee, want met name ik voelde mij gewoon steeds 
minder veilig in ons huis en het versterken van de woningen duurde maar en het duurde maar. En de 
signalen vanuit de overheid waren steeds: jullie dorp is nog niet aan de beurt. Nou, wij werden geselecteerd 
en medio 2017 werd het traject “Eigen Initiatief” gestart met allerlei gesprekken, onderzoeken, inspecteurs 
door het hele huis - het ging helemaal goed. Wij waren toch wel min of meer euforisch dat wij in dat traject 
mochten. Niet iedereen kon daarin. En omdat wij een goede verstandhouding hadden met onze 
bouwinspecteur (we hoorden dat dit ook nog wel anders kon), hadden we er best een heel goed gevoel bij. 

In de nazomer van 2018 zou eindelijk de rapportage komen over wat er allemaal gebeuren moest, met later 
dan het daaraan hangende kostenplaatje. Maar vlak voor onze meivakantie hoorden wij vlak van tevoren, 
dat Wiebes voorlopig stopte met alle projecten die nog niet in de afrondende fase zaten. Zoals wij dus. Dat 
was het breekpunt. In één keer denk je: “Ja hoor, we zijn weer bij nul”. Een totale deceptie, een koude 
douche: dat en meer was het. Woede, frustratie, noem het hele scala maar op. Het gevoel dat je volledig met 
je rug tegen de muur staat, tegen een ijskoude muur. Ik was er helemaal kapot van, ik was er echt hele-, 
helemaal kapot van. Ik heb zo gebruld en ben de hele nacht verschrikkelijk overstuur geweest. Ik was ziek 
van ellende. Toen heeft mijn man gezegd: dit gaat te ver. Dit willen we niet meer. We gaan weg. 

Die week hebben we gelijk een makelaar laten komen en toen is alles in een stroomversnelling geraakt. We 
zijn nog wel op vakantie gegaan en daardoor hebben we gelukkig heel weinig van die bezichtigingen aan ons 
huis meegekregen. Toen we terugkwamen van vakantie was ons huis zo goed als verkocht. Dat ging dus 
betrekkelijk snel, maar we hebben ook gewoon toegehapt. Wij hebben gewoon gezegd: oké, dat is een bod. 
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We hebben niet afgewacht. Meer zat er volgens de makelaar ook niet in gezien de situatie. We hebben niet 
afgewacht. Eigenlijk hebben we het gewoon de mensen die het meest happig waren, met het beste bod, 
gegund. Zij namen het traject van “Eigen Initiatief” over.  

Wij wilden gewoon weg. Zo snel mogelijk. Vanaf dat moment zijn we ook direct gaan inpakken. We hadden 
ruim drie maanden de tijd om een huis te vinden. Wij gingen gelijk op alle nieuwe huizen in Drenthe op 
Funda af. En steeds maakten we dan zo snel mogelijk een afspraak met de makelaar. Onze caravan in Balloo 
was de hele zomer van 2018 onze uitvalsbasis en in de weekenden pakten we thuis onze spullen in. 

Die tijd was slopend en soms erg frustrerend, maar aan de andere kant ook wel leuk hoor. We hebben 
verschillende keren een flink bod uitgebracht op een huis en dat werd hem dan weer niet. Nou ja, dat heeft 
iedereen meegemaakt die nu een huis koopt. Maar uiteindelijk vonden we toch een huis, aan de rand van het 
Stroomdal van de Drentse A. En ja, wij wonen hier nu zo ontzettend mooi en rustig en we hebben fijne 
buren. Het is niet zoals ons oude huis, maar het is gewoon fijn.  

Toch hebben we in feite veel ingeleverd door te vertrekken. We waren al wel van plan om op deze leeftijd 
kleiner te gaan wonen, maar we hadden ook een huis in ons oude dorp kunnen kopen wat kleiner was, maar 
dat hebben we niet gedaan vanwege de aardbevingen. Wij zijn verjaagd uit ons dorp.  

In 2017 zei ik “het is een gijzeling, een nachtmerrie”. En dat is het. Dat is het voor ons geweest. Ik voel me 
verjaagd omdat ik er niet meer tegen kon. Wij hebben daar met zoveel liefde en plezier en hectiek in dat 
dorp gewoond. En ik kan je vertellen, als wij naar Groningen rijden, dan zwelgen we bij de luchten die we 
zien en het mooie weidse landschap, dus daar ligt ziel en zaligheid. Het landschap van Groningen is nog 
steeds een feestje. Nu wonen wij in onze nieuwe provincie. Er is voor ons genoeg wat ons hier bindt. Maar 
dat Groningen, daar zijn wij ooit niet voor niks gaan wonen. En daar wonen wij nu niet meer.  

Ik spreek zo nu en dan met de nieuwe bewoner van ons huis en weet zeker dat zij er iets heel moois van 
gaan maken en ze hebben er zin in. Voor ons was het gewoon over. Helemaal over. Het gaat nu met mij een 
stuk beter. Gezonder ook. Weten dat ik geen bevingen mee hoef te maken en niet mee hoef te maken wat er 
nu met dat huis gaat gebeuren is een opluchting.  

Ik ben nog steeds heel opgetogen over het huis wat we nu hebben. We hebben dit huis helemaal opgeknapt 
en geïsoleerd, we zitten mooi aan een doodlopend pleintje, erg mooi in het groen, de Drentse natuur op 
loopafstand. Dus we zijn hier hartstikke content mee. Het is in die zin net een cadeautje. En wij hebben ook 
buren met wie het klikt. Het is gewoon een ontzettend gezellige buurt. Dat hebben we ook weer terug 
gekregen, dus in die zin kan het leven ook heel mild zijn. 

Ik lees nog steeds de Groninger Editie van het Dagblad van het Noorden, en ik krijg ook nog wel steeds 
berichten binnen uit mijn oude dorp, en ik heb ook vrienden die daar nog wonen. En als ik dan hoor dat er 
weer een beving is geweest, dan ben ik wel van slag. Dan vertel ik dat direct aan mijn man en ben ik ook 
geneigd om direct mensen te bellen van ‘hoe is het met jullie’. De berichtjes terug van vrienden zijn soms: 
‘Wat fijn dat je het niet meer hoeft mee te maken’.  
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Maar voor ons is het voorbij. Ik heb ook wel eens gezegd tegen mensen die heel diep zaten, van ‘joh pak je 
biezen en ga weg. Kies voor jezelf.’ Er zijn vast mensen die dat een dom advies vinden. Maar het heeft ons 
goed gedaan, hoewel het voor mijn man het eerste jaar erg zwaar is geweest om te wennen aan de nieuwe 
woonplek. 

Ik ben heel boos over onze situatie geweest, en die woede voel ik nog steeds. Maar ik heb er zoveel voor 
terug gekregen hier. En in Groningen zijn ook mensen die niet weg kunnen. De verhalen die ik vaak weer in 
de kranten lees, alles wat ze doormaken... Als ik dat lees dan voel ik boosheid opkomen. Wat wordt deze 
mensen allemaal aangedaan? Ik heb respect voor wat de overheid op dit moment doet in de hele coronazaak 
hoor, daar niet van. Maar alles voor wat betreft dat hele aardbevingsgedoe, daar heb ik nog steeds een heel 
groot wantrouwen in. Waarom kunnen de Groningers niet op een gewone, fatsoenlijke manier geholpen 
worden met hun misère? Waarom moet er zoveel water over Gods akker voordat er gerechtigheid komt?  

Ik hoop gewoon dat er ooit een genoegdoening komt. Erkenning en genoegdoening en compensatie. En 
excuses. Hele grote excuses. En een empathische houding. Er gaat nog steeds geen enkele warmte vanuit, 
geen enkel medeleven. Zeg een keer: ‘U heeft een heleboel ellende meegemaakt en wij gaan u helpen. Wij 
gaan helpen dat dat weer goed komt’. Dat missen we. Dat mist Groningen.  



9. De impact van de gaswinning op het dagelijks 

leven: drie jaar later 

Inleiding 

Eén van de doelstellingen van Gronings Perspectief is het monitoren van het welzijn van 
respondenten. In 2017 hebben we interviews over onder andere stress, ervaren 
veiligheid, emoties en toekomstperspectief afgenomen bij 64 mensen in het 
gaswinningsgebied. Dit hebben we gedaan om beter te begrijpen welke impact de 
gaswinning heeft op het leven van bewoners door naar persoonlijke ervaringen te 
luisteren; ervaringen die niet altijd in vragenlijsten te vangen zijn. Sommigen van hen 
maakten het toen goed, ondanks het feit dat ze veel schade en andere uitdagingen 
hadden. Anderen hadden het daar juist moeilijk mee. In dit hoofdstuk zoeken we 
veertien van hen weer op: hoe vergaat het ze nu?  

106 

Samenvatting 

- We interviewden 14 respondenten met veel aardbevingsproblematiek na drie 
jaar opnieuw. Een deel van hen was destijds weerbaar. Een deel had het 
moeilijk. Hoe gaat het nu? 

- Alle respondenten ervaren dat het vertrouwen in overheid en instanties is 
afgebrokkeld, inclusief de respondenten wier situatie verbeterd is. 

- Er is geen grote verandering in veiligheidsbeleving. Opmerkelijk is dat ook 
respondenten die zich niet onveilig voelen, constant alert zijn. 

- We zien vier veel voorkomende patronen in de reacties op de 
aardbevingsproblematiek: 

- Redzaamheid bij tegenslag, door een bewuste omgang met emoties of 
doordat men de middelen heeft om veerkrachtig te zijn  

- Vechten met instanties en procedures, vaak uit een diep gevoel van 
onrecht. 

- Lijdzaam wachten in onzekerheid en machteloosheid. Dit gaat gepaard 
met frustratie, verdriet en bedroefdheid. 

- Vluchten door de intentie om te verhuizen of daadwerkelijk verhuizen. 
Dit wordt als verbetering ervaren. Maar respondenten die van plan zijn 
te verhuizen of al verhuisd zijn willen eigenlijk helemaal niet weg uit 
Groningen.  

- Het beeld is dat velen na 6 tot 8 jaar geploeter met instanties en procedures de 
grens hebben bereikt of overschreden van wat men aankan. De gezondheid, 
het welzijn en het woongenot worden te zeer verstoord.  



Sinds 2017 is er in het gaswinningsdossier veel veranderd. Zo is de gaswinning sterk 
afgenomen, is de afhandelingsprocedure van schade veranderd, heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de versterking 
overgenomen van het ministerie van Economische Zaken en is er een nationaal 
programma voor Groningen van start gegaan. Dit zijn vooral bestuurlijke 
veranderingen: uiteraard kan ook in de persoonlijke omstandigheden veel veranderd 
zijn waardoor situaties kunnen zijn veranderd. 

In de analyse van de interviews hebben we een aantal veel voorkomende patronen van 
reacties op de aardbevingsproblematiek onderscheiden. We maken daarbij geen 
onderscheid in typen personen (want meerdere reacties kunnen bij één persoon 
plaatsvinden), of in personen met wie het beter of slechter gaat ten opzichte van 2017 
(het kan namelijk bij één persoon op sommige vlakken beter en op andere vlakken 
slechter gaan). In dit hoofdstuk beperken we ons tot herkenbare en typerende 
patronen: de veel voorkomende reacties op de gaswinningsproblematiek. We 
vergelijken de ervaringen van deelnemers niet uitgebreid met de interviews van 2017, 
maar laten in dit hoofdstuk zien welke veranderingen respondenten zelf benoemen. In 
dit hoofdstuk zoeken we antwoorden op de onderzoeksvraag: welke patronen zien we 
nu in de ervaringen met en reacties op de aardbevingsproblematiek, en welke 
verschillen benoemen respondenten met hun situatie in 2017?  

Methodologie 

Respondenten 

Voor dit onderzoek hebben we veertien semi-gestructureerde diepte-interviews 
afgenomen. Als basis daarvoor gebruikten we een interviewprotocol gebaseerd op het 
protocol dat we gebruikten voor het onderzoek in 2017, om de interviews op 
verschillende thema’s in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken. Thema’s die in het 
protocol aan bod kwamen, zijn de ontwikkelingen rondom schade(herstel) en 
versterking; emoties, stress, (on)veiligheidsgevoelens, en manieren om daarmee om te 
gaan; vertrouwen in de overheid en instanties; hoop en verwachtingen voor de 
toekomst. Voor het volledige protocol, zie Bijlage 4. 

Door de coronacrisis vonden de interviews telefonisch plaats tussen juni en september 
2020. Dat is anders dan in 2017 toen we deze mensen face-to-face spraken. We hebben 
gedurende de interviews goed geluisterd naar de kwaliteit van de gesprekken, en onze 
conclusie gedurende het onderzoek en achteraf is dat de wijze van interviewen naar 
onze mening geen afbreuk doet aan de resultaten van dit rapport: gesprekken van 
hoogwaardig niveau waren ook via de telefoon mogelijk. 

We hebben veertien respondenten geselecteerd uit de 64 interviews die we in 2017 
hebben afgenomen voor ons onderzoeksrapport Ervaren veiligheid, gezondheid en 
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toekomstperspectief 2016-2017. De selectie van de veertien respondenten is gebaseerd 
op de mate van weerbaarheid (afgeleid uit de mate van hoop en de mate van stress die 
respondenten aangaven te ervaren), waarbij we zowel respondenten die destijds een 
hogere mate van weerbaarheid toonden als respondenten die minder weerbaar waren 
hebben gesproken. Omdat een steekproef van veertien niet representatief is voor de 
populatie doen we in dit hoofdstuk geen uitspraken over bij hoeveel respondenten het 
beter dan wel slechter gaat.  

Analyse 

De interviews zijn getranscribeerd door vier onderzoeksassistenten. Op basis van deze 
transcripten hebben we een codeerschema samengesteld, waarmee wij de interviews 
hebben gecodeerd binnen het kwalitatieve analyseprogramma Atlas-TI. In dit rapport 
beperken we ons tot het analyseren van de codes die het meest zeggen over de 
ontwikkeling die respondenten hebben doorgemaakt sinds 2017, bijvoorbeeld over de 
mate van veiligheid die deelnemers ervaren. De (inhoud van de) codes hebben we 
vervolgens geanalyseerd om patronen in ervaringen te achterhalen en om verschillen te 
achterhalen tussen de huidige situatie van respondenten en hun situatie in 2017. 

Geobserveerde patronen 

In 2017 was onze hoofdconclusie na het analyseren van de interviews dat het 
doormaken van moeizame schadeprocedures bij veel respondenten tot grote stress 
leidt. Dit patroon zien we onder de respondenten die we nu geïnterviewd hebben nog 
steeds. Ook de typische reacties op de aardbevingsproblematiek herkennen we na drie 
jaar weer. Hoewel het beeld dus grotendeels hetzelfde is gebleven, zijn er bij individuele 
respondenten wel dingen veranderd. De patronen die we zien zullen we toelichten aan 
de hand van citaten waarbij respondenten praten over de verschillen tussen toen en nu.  

Er is echter één groot verschil met de interviews in 2017. Wat we eerder niet zo 
duidelijk zagen en ook nog niet hebben beschreven, is een nieuw patroon dat mensen 
beschrijven een uitweg te zoeken. We hebben over de interviews van drie jaar geleden 
geschreven dat respondenten afstand proberen te nemen van de 
aardbevingsproblematiek door hun focus te verleggen op andere aspecten van hun 
leven. Ook hoorden we dat respondenten zorgen hadden over mogelijk niet kunnen 
verhuizen in de toekomst. Maar nu zien we dat respondenten op een veel actievere 
manier proberen aan de bevingsproblematiek te ontsnappen, in enkele gevallen 
doordat men daadwerkelijk is verhuisd naar buiten het gebied. We bespreken in dit 
hoofdstuk de ervaringen en de gevoelens die hier een rol bij spelen.  

We beschrijven de bevindingen in deze interviews dus uit de hand van de reacties op de 
aardbevingsproblematiek die, in de interviews als geheel, veel voorkomen. Dat zijn dus 
herkenbare patronen waarvan we drie patronen ook drie jaar geleden al veel 
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tegenkwamen. Bewoners beschrijven hun reactie op de aardbevingsproblematiek vaak 
als:  

● Een periode van tegenslag en ergerlijke gebeurtenissen die men te boven 
probeert te komen door een bewuste omgang met emoties (“maak je niet druk 
over waar je geen invloed over hebt”) of waar men tegen bestand denkt te zijn 
(“ik red me wel”): redzaamheid 

● Een periode van vechten en strijd met instanties en strijd tegen onrecht: een 
gevecht 

● Een periode van stilstand, onzekerheid, machteloosheid en wachten die leidt tot 
verdriet, droefenis en frustratie: lijdzaam wachten 

Het nieuwe patroon dat we beschrijven: 

● Een situatie die niet langer houdbaar is en waar men zich aan moet of wil 
ontworstelen door een radicale stap te nemen: een vlucht 

Deze patronen worden geïllustreerd aan de hand van citaten. We besteden de meeste 
aandacht aan het vierde patroon, aangezien we dat nog niet eerder hebben beschreven.  

Tot slot vinden we het belangrijk om twee thema’s te bespreken die niet per se gelinkt 
zijn aan deze patronen of aan verandering over de tijd, maar die wel bij veel 
respondenten een grote rol spelen in de beleving van de problematiek. In aanvulling op 
de vier patronen wordt er veel gesproken over overkoepelende thema’s: vertrouwen en 
veiligheidsbeleving. 

Redzaamheid 

Net als in 2017 hebben wij enkele respondenten gesproken die, ondanks het hebben 
van schade, niet veel stress ervaren m.b.t. de problematiek. D24 en D32 laten 
bijvoorbeeld een zekere “nonchalance” zien: aardbevingen zijn er nog steeds en vrijwel 
iedereen heeft ook schade, maar de respondenten proberen het leven niet te laten 
overheersen door de problematiek. Bij D32 komt hier een bewuste keuze bij kijken door 
meer aandacht aan de positieve aspecten van het leven te geven. 
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Interviewer Als u dan kijkt naar de situatie van ongeveer drie jaar geleden, gaat het nu beter 
of slechter? 

Respondent Nou ja eigenlijk hetzelfde. Hè, dus er zijn nog steeds wel aardbevinkjes. Dat kun je 
ook wel zien op zo’n lijstje als je ze zelf al niet merkt. En ja de gaskraan is wat 
dichter, maar goed het blijft natuurlijk nog even nasudderen. Nou ja, maar voor 
ons verandert er niet veel, nee. We maken ons er niet druk om en doen we nog 
steeds niet echt. (D24) 



 
Ook  D50 heeft een bewuste keuze gemaakt om de problematiek hem/haar niet te laten 
beïnvloeden, omdat hij/zijn zelf geen invloed heeft op de situatie.  

 
D09 legt uit dat hij/zij niet veel stress heeft ervaren en kent dat toe aan zowel 
persoonlijkheidseigenschappen als een gunstige financiële situatie. D32 benoemt ook 
dat hij/zij in een luxepositie zit en geen financiële zorgen hoeft te hebben. Ook bij deze 
respondent zorgt dit er voor dat hij/zij makkelijker kan omgaan met de 
aardbevingsproblematiek.  

 

 

Het patroon van reacties dat we hier zien zou men kunnen omschrijven als het gedrag 
van een fietser die wat harder moet trappen door tegenwind, of een persoon die 
ontdekt dat zijn een van zijn fietsen is gestolen. Het is zuur, maar men kan het dragen. 
Men berust erin en probeert de negatieve emoties van zich af te zetten. Het leven gaat 
door. Men redt zich. 
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Respondent Ach en je kent ook wel de uitspraak 'alles wat je aandacht geeft groeit', dan geef ik 
liever aandacht aan het positieve, zodat dat harder groeit, en dan geef ik wat 
minder aandacht aan het negatieve en dan moet ik eerlijk zijn, daar kan ik ook 
veel minder invloed op uitoefenen. (D32) 

Interviewer [...]Dus u kunt het wel wat van uzelf afzetten? 

Respondent Ja hoor. Dat klinkt misschien niet zo, maar ik lig er niet wakker van en ik probeer 
het gewoon te analyseren op feiten en dan denk ik ‘zo en zo gaat het. Dat lijkt me 
dan de gedwongen gang van zaken’ en nou ja, daar moet je het maar mee doen. 
Alles wat je niet kunt beïnvloeden daar moet je niet wakker van liggen, want dan 
heb je geen leven. (D50) 

Interviewer In hoeverre heeft u dat [gesteggel rondom versterking] als stressvol ervaren? 

Respondent Stressvol, ja, nee, nee. Daar heb ik niet zo’n last van. [...] Ik ben niet zo zo gevoelig 
voor stress. Ik denk van ‘het komt wel goed’ en wij verkeren in de luxe positie dat 
wij [...] dat financieel ook wel konden dragen. (D09) 

Respondent  ik denk dat ik de mazzel heb dat ik zelfstandig ondernemer ben en dat het met 
mezelf erg goed gaat, dus dat ik veel energie kwijt kan in mijn zaak en het 
uitbouwen daarvan. En dat ik ook in de luxepositie zit dat mijn inkomen mij geen 
zorgen geeft, integendeel, hard groeit, daarmee heb je natuurlijk ook wel een 
stukje afleiding, je kan ook makkelijker zeggen van 'ik zet de ellende aan de kant, 
want het wordt ruimschoots gecompenseerd door het positieve dat ik zelf 
veroorzaak'. (D32) 



Een gevecht 

Een veel voorkomende reactie op de aardbevingsproblematiek die respondenten 
beschrijven is het aanbinden van strijd om de boel geregeld te krijgen. Deze reactie ligt 
oppervlakkig gezien het dichtst bij de populaire term “weerbaarheid”, die er impliciet 
vanuit lijkt te gaan dat strijd en verzet voor het individu zijn vruchten afwerpt. Veel 
respondenten vertellen hierover, ondanks dat ze de langlopende processen en het 
‘gedoe’ zat zijn.  

 

 
De bovenstaande citaten geven aan dat het verzet vaak een principekwestie is: de 
aanstichter van de problemen moet ook voor een rechtvaardige oplossing zorgen. Maar 
het feit dat veel deelnemers doorgaan met de strijd, betekent niet dat zij zich op 
bepaalde momenten niet radeloos en onzeker voelen. D58 vertelt hoe groot de impact is 
van het aanhoudende gevecht. Ook D32 is klaar met al het gedoe en hoopt door nog één 
keer de strijd aan te gaan voor altijd van het gedoe af te zijn.  
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Respondent Je moet zelf ook gewoon volhouden door te denken van het klopt niet en gewoon 
blijven staan bij je standpunt. (D19) 

Respondent De rest van mijn leven, dit zal mij altijd bijblijven en er is ook niemand waar ik 
ook een handtekening voor ga zetten van, dat hoor ik dus ook wel eens van die 
verhalen: ‘We regelen dit zus en zo met jou en je moet je verder er niet mee 
bemoeien.’ Dat zou dus bij mij nooit, nooit lukken, want dat zijn dingen van 
iedereen mag weten hoe, laat ik het maar krom zeggen, hoe hier in Groningen de 
schending van de mensenrechten wordt toegepast. (D12) 

Respondent Je moet continu elke keer weer opnieuw, en elke keer is het gewoon opnieuw je 
verhaal en ik word daar gewoon heel erg moe van. En het is pas eigenlijk pas 
sinds, nou, dit jaar dat ik daar eigenlijk een beetje bovenop kom. Ja, want de klap 
die kwam pas vorig jaar, toen eigenlijk alles was afgerond, toen alles afgerond 
was toen kwam mijn klap. Dan ben je helemaal uit die modus zeg maar, het is 
klaar, het is opgelost, voor zolang het duurt, en dan in een keer kom je tot rust en 
dan merk je gewoon hoeveel tijd en energie en hoeveel dat eigenlijk van je gezin 
en van jezelf gevraagd heeft. (D58) 

Respondent Ik heb indertijd een soort van coulance-aanbod gekregen. Dat lag ver onder het 
schadebedrag dat bij mij geconstateerd was, dus ik heb dat geweigerd, dus ja, dan 
hoor je eigenlijk daarna niks meer van dat soort instanties, die denken 'ok een 
weigering, vinkje'. Ik ben er wel zelf mee verder gegaan en ik heb zelf een goede 
rechtsbijstandverzekering, dus dan ga ik ook gewoon vol voor een zaak waarin ik 
in één keer van alle punten een uitspraak krijg van de rechter. Dus dat is dan de 
waardedaling, schadecompensatie, alle componenten eigenlijk in één keer, want 



 
De keuze om te blijven vechten is soms een bewust proces. De onderstaande citaten 
illustreren dat respondenten beredeneren of zij wel of niet de strijd aan moeten gaan: 
D12 heeft vanuit een rechtvaardigheidsgevoel besloten wel opnieuw in gesprek te gaan 
over schadeafhandeling en voor D19, hoewel deze respondent wel vechtlustig is, staat 
de opbrengst niet in verhouding met de kosten.  

 

 
Enkele deelnemers hebben nog te maken met NAM, wat volgens hen niet bevorderlijk is 
voor de snelheid van schadeherstel: 

 
D31 is inmiddels verhuisd en heeft niet meer te maken met schade en herstel. Toch blijft 
hij/zij opkomen voor zijn/haar rechten. Hoewel het meeste achter de rug is, is 
compensatie voor waardevermindering van het huis nog een belangrijke laatste slag 
voor D31 om te slaan. De onrechtvaardigheid die D31 jarenlang heeft ervaren, voedt 
zijn/haar strijdbaarheid om ook hier zijn/haar recht te behalen. Ook bij andere 
deelnemers is deze onrechtvaardigheid een aandrijver om door te gaan zoals we 
hierboven al zagen bij citaten van D19 en D12.  
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anders blijf je maar terug moeten om het dossier een keertje af te ronden. Dus ik 
heb een gespecialiseerde advocaat gezocht en we zitten in de laatste fase om dat 
te kunnen versturen zodat het daar op de rol komt. Ik hoop dat er daar een besluit 
wordt genomen en dat we er voor eens en altijd vanaf zijn.  
[...] 
Ja, ik ga nog één keer flink de strijd aan [...]. (D32) 

Respondent Ik ben door vasthoudendheid [...] teruggekomen en ik ben weer opnieuw in 
gesprek gegaan met de NAM want ik ben van mening dat de veroorzaker de 
schade ook moet betalen. (D12) 

Respondent Ik ben vreselijk sterk en vechtlustig maar met de kennis en wetenschap die ik 
heb, hoe de NAM rechtszaken weet te traineren, wist ik dat ik dan gewoon nog 
tien jaar verder ben. (D19) 

Interviewer Kunt u mij vertellen wat de gebeurtenissen zijn geweest omtrent de gaswinning 
sinds het laatste gesprek wat we hebben gehad in 2017? 

Respondent Ja, dat is nog steeds nou ja gesteggel [met NAM] om het zo maar te noemen, we 
zijn er nog steeds niet uit. Het is wel in een hopelijk eindfase, maar eigenlijk ben 
ik nog geen, nog geen stap verder gekomen. (D12) 

Respondent Het enige wat wij doen nu is vol verwachting wachten wij op de WAG.  
[…] 



 

Welk patroon zien we hier? De weerbaarheid van de strijders blijkt uit alle citaten, maar 
dat strijd en verzet voor het individu zijn vruchten afwerpt blijkt nergens. Moe maar 
niet voldaan, als Sisyphus die het rotsblok de berg op zeult, in de wetenschap dat hij de 
volgende ochtend opnieuw kan beginnen. De strijdlust wordt aangedreven door 
onrecht. De ‘weerbaarheid’ is grimmig, de ‘strijdbaarheid’ heeft iets wanhopigs.  

Lijdzaam wachten 

Een andere veel voorkomende reactie op de aardbevingsproblematiek is het lijdzaam en 
machteloos wachten op duidelijkheid en voortgang. Het is het beeld dat treffend werd 
geïllustreerd in de serie en het boek “Ik Wacht”, gemaakt door het Dagblad van het 
Noorden (Van der Meer, 2019). Periodes van lijdzaam wachten en ‘vechten’ wisselen 
elkaar soms af bij dezelfde respondenten. Het citaat hieronder van D48 laat zien dat het 
vechten soms uit lange periodes van wachten bestaat. Het citaat eronder illustreert dat 
het wachten gepaard gaat met negatieve emoties. 
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Er komt geld, maar het is nog niet voor, voor zover ik dat kan bekijken het gevoel 
van en nou heb ik het onderste uit de kan. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zo 
strijdbaar dat mijn man zich er wel eens een beetje aan  ergert. Maar ik wil nu wel 
het onderste uit de kan. (D31) 

Interviewer U heeft er dus toch voor gekozen om weer [na 2017] schade te melden?  

Respondent Ja, ik ben daar wel op teruggekomen, omdat de schade aan mijn woning dusdanig 
is dat ik het niet terecht vind dat ik dat zelf moet betalen. En ja, de voorzieningen 
zijn er gewoon voor. Alleen het is wel heel erg bewerkelijk. Je moet het eerst 
melden, nou, dan moet je een héle tijd wachten tot ze bij je komen, dan zijn ze bij 
je, dan krijg je een rapport en dan kan je de zienswijze weer insturen en die moet 
dan weer beoordeeld worden. Nou ja, dat is gewoon een lange weg. (D48) 

Interviewer Wat is er veranderd rondom de gaswinningsproblematiek in uw leven? 

Respondent Nou niks, want we zitten er nog steeds mee en ik heb voor de vierde keer nu 
schade, dus daar ben ik nu in afwachting van, van de afwikkeling van die schade 
dus. Vanaf 2014 heb ik nu de vierde schade. Ja, en dat wordt wel frustrerend 
natuurlijk omdat je dingen laat repareren en ja, dan komen er bevingen dan komt 
de schade opnieuw terug. 

 [...]Het is gewoon een lange tijd geweest dat je dan zonder behang op de muur zit, 
en ja, daar word je gewoon niet vrolijk van, je woont bijna in een soort kraakpand. 
Nou, dat is niet leuk.  

 [...]Nou ja, een beetje stressvol en een beetje verdrietig word je er wel van omdat 
je gewoon niet kan genieten van je huis. (D48) 



Kortom, in de vorige paragraaf zagen we dat respondenten moe raken en gefrustreerd 
zijn dat ze steeds opnieuw de strijd aan moeten binden, maar hier zien we dat wachten 
óók een wissel trekt op respondenten.  

 

Respondenten die nog middenin het proces van schadeafhandeling of versterking zitten 
vertellen vaak over vertraging, wachten en uitzichtloosheid. D48 beschrijft dat het 
wachten op een ‘af’ huis veel eist.  

 
Het onderstaande citaat van D58 laat zien dat voor deze respondent de lange 
wachttijden een groot punt van frustratie zijn. 
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Respondent Het aardbevingsdossier is een dossier van heel heel lang wachten wachten 
wachten. Dat is voor mij het aardbevingsdossier. 
 
[...] We hebben een keurige rapportage ontvangen en daar staat een aanbeveling 
in, nou en dan moeten we afwachten wat ze met die aanbeveling gaan doen. En ik 
heb al gehoord, zowel van de NCG als van de IMG, ja dat doen wij niet. Dus nu 
moeten we even afwachten hoe dat weer loopt. 
 
[...] Het ingenieursbureau die die acuut onveilige situatie heeft bekeken vindt dat 
er een nameting opgepakt moet worden. Maar ja dat weten we nog niet of dat 
gebeurt, dus dat is nog even onzekerheid nu. Het is heel lang wachten en ook er 
achteraan bellen en nog een keer bellen. (D38) 

Respondent Kijk beneden hebben we natuurlijk alles laten stukadoren, alles laten repareren 
en dan kom je helaas tot de droevige conclusie dat er weer dingen kapot zijn, dat 
er weer scheuren in het stucwerk zijn gekomen en dat moet ook allemaal weer 
gerepareerd worden. Dus dan moet de kamer weer leeg en dan moet alles weer 
uitgepakt worden, moet alles weer opnieuw gerepareerd worden en ja, dat is 
gewoon niet leuk. (D48) 

Respondent Er is daar een heel gedoe over geweest, over dat nieuwe loket [TCMG], dat duurde 
maar en duurde maar. Eerst zouden zij daar rapporten van het CVW met 
voorrang behandelen, omdat die mensen ook al het langst wachtten, maar ze zijn 
eigenlijk gewoon begonnen met nieuwe schades gaan behandelen. [...] Het kwam 
eigenlijk maar niet op poten dus het duurde en het duurde en het duurde maar. 
Wij hebben meerdere keren ook datums gekregen van 'voor die tijd hebben jullie 
echt uitslag, dan weten jullie waar jullie aan toe zijn'. Dat duurde maar en dat 
duurde maar. Uiteindelijk hadden wij weer een beving, daar hadden wij ook weer 
schade van, dat hadden wij ook gemeld, en toen waren wij nog steeds in 
afwachting van het rapport van de vorige beving, want dat lag nog steeds bij dat 
nieuwe loket. Dus daar moesten ze weer voor langs komen, dat werd toegevoegd. 
(D58) 



 
Ook illustreert dit een wantrouwen in instanties. Overigens vertelt geen van de 
deelnemers op positieve wijze over instanties met betrekking tot de snelheid van de 
schade- of herstelprocessen, zoals IMG, NCG, of (toenmalige) TCMG. Respondent D38 
was optimistisch, maar voelt zich inmiddels teleurgesteld over de lange looptijd: 

 
Ook hier zien we dat beschaamd vertrouwen een grote rol speelt in de ervaringen van 
respondenten. D50 legt uit waarom stilstand voor een verslechterde situatie in de 
provincie zorgt:  

 
Welk patroon zien we hier? Vertraging, wachten en uitzichtloosheid leiden tot 
teleurstelling, frustratie, verdriet en soms opvlammende woede. We zien doorgaans 
geen hevig lijden of diepe wanhoop: het is lijdzaam en verdrietig toezien als tijdens een 
jarenlange droogte. 

Een vlucht 

Tot dusverre waren de patronen die we beschreven al grotendeels bekend. We zien 
vechters en stille lijders, we zien de optimisten en zelfredzamen die mentaal afstand 
proberen te nemen van hun negatieve gevoelens over de problematiek. In de vorige 
interviewronde spraken we ook mensen die probeerden door te relativeren de situatie 
positief in te zien, die mentaal wegbleven bij het gesomber door afleiding te zoeken en 
die soms ook overwogen om te verhuizen.  

In deze interviewronde zien we die ‘mentale verhuisbewegingen’ opnieuw. Vooral 
deelnemers die van mening zijn dat hun situatie is verslechterd of die al lange tijd met 
problemen kampen, proberen mentaal afstand nemen van de situatie. D58 is al sinds 
jaren bezig met gesteggel over schade: 
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Respondent Op een gegeven moment hoorde ik van de buren, nou het gaat zo goed joh met de 
IMG, dat was toen nog de TCMG, en ze doen helemaal niet moeilijk en en nou het 
is ook heel snel afgehandeld. Ik zeg nou vooruit laten wij dan nu ook de boel 
melden. Wij hebben gemeld in december 2019 en het loopt nu nog. (D38) 

Respondent Maar de slechte kant van de zaak is dat we ten opzichte van 2017 weer drie jaar 
verder zijn en ze zitten nog steeds weer andere structuren op te bouwen en te 
overleggen en te praten. Terwijl het gewoon hier in de facto niet verder komt in 
de provincie Groningen. Dat is gewoon diep bedroevend! Dan schaam ik me voor 
het politieke moraal. Het geloof in de politiek en overheden natuurlijk. Dat vind ik 
dus veel slechter geworden, omdat er niks gebeurd is. (D50) 

Respondent Toen kreeg ik daar wel gewoon allemaal nachtmerries over. Ja, dat heb ik heel 
veel gehad. Ja, je merkt wel van, als je bewust gewoon afstand neemt, en zoals 



Bovenstaand citaat laat zien dat men actief afstand probeert te nemen van de 
aardbevingsproblematiek, maar dat het succes van zo’n copingstrategie samenhangt 
met de context. Zodra er bijvoorbeeld meer bevingen komen, opnieuw schade wordt 
geconstateerd, of er nogmaals vertraging optreedt, wordt afstand nemen voor veel 
deelnemers weer moeilijker. 

Een andere manier om de situatie te ontvluchten is stoppen met schade melden. Schade 
niet melden helpt om afstand te kunnen nemen van het gedoe. Dit wordt geïllustreerd 
door het volgende citaat van D71: 
 

 

Ook D58 beschrijft deze vorm van uitweg uit de problematiek waar hij/zij sinds 2017 
door werd opgeslokt. Het besluit om te stoppen met schade melden heeft voor D58 
geleid tot meer rust. 
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mijn vrouw zegt, het is de laatste tijd ook gewoon rustig. Ja je bent er minder mee 
bezig omdat je het gewoon minder hoort. Ja precies, je hebt minder bevingen 
waardoor je ook weer minder schade hoort, ja, andere kant op kijken en gewoon 
weglopen. (D58) 

Respondent We hebben wel nieuwe schade gevonden, die hebben we alleen niet gemeld. 

Interviewer Oh en wat is de reden daarvoor? 

Respondent Ik was hoogzwanger en we gingen boven verbouwen op de overloop. Vonden we 
dus een scheur in een muur. Die was niet dramatisch. Op dat moment, dat was 
eind 2017, lag gewoon alles helemaal stil voor afhandeling. Dan weet je dat je 
sowieso een half jaar moet wachten voordat er iemand langskomt. Dus voordat de 
hele boel weer dicht kan dan ben je al snel een jaar verder. En als hoogzwangere 
zag ik dat gewoon niet zitten en had ik daar geen zin in. (D71) 

Respondent Je moet continu elke keer weer opnieuw, en elke keer is het gewoon opnieuw je 
verhaal [doen] en ik word daar gewoon heel erg moe van. En het is pas eigenlijk 
pas sinds, nou, dit jaar dat ik daar eigenlijk een beetje bovenop kom. Ja, want de 
klap die kwam pas vorig jaar, toen eigenlijk alles was afgerond, toen alles 
afgerond was toen kwam mijn klap. Dan ben je helemaal uit die modus zeg maar, 
het is klaar, het is opgelost, voor zolang het duurt, en dan in een keer kom je tot 
rust en dan merk je gewoon hoeveel tijd en energie en hoeveel dat eigenlijk van je 
gezin en van jezelf gevraagd heeft.  

Interviewer Ja, want jullie zijn er dus nu helemaal uit als ik het goed begrijp? 

Respondent Ja, maar dat is puur omdat ik gewoon de laatste schades gewoon niet meer 
gemeld heb.  

Interviewer Waarom hebben jullie het niet meer gemeld? 



 
Tot dusver zagen we dat mensen er voor kiezen om geen schadeclaims in te dienen. De 
reden is dat zo’n traject veel energie en tijd kost: het zijn ellendige trajecten voor de 
betrokkenen. Op de achtergrond speelt natuurlijk een rol dat men zich dit moet kunnen 
permitteren. D19 heeft niet besloten te stoppen met schade melden, maar zich wel te 
verwijderen van de schadeafhandeling door een tussenpersoon in te schakelen: 
 

 

Naast deze mentale vlucht en ontwijking van de ellende van schadeafhandeling, zien we 
een nieuw fenomeen: mensen ontvluchten Groningen fysiek om aan de voortdurende 
ellende te ontsnappen. Deze deelnemers spreken over verhuizen als oplossing om van 
de aardbevingsellende af te komen. Bij enkelen is dit nog slechts een plan, zoals bij D12. 
Er is nog steeds veel “gedoe” met schade en versterking en voor deze respondent lijkt 
verhuizen de enige uitweg uit een lange periode van teleurstelling en wantrouwen in 
instanties.  
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Respondent Omdat je anders weer die hele ellende in moet. We waren er eindelijk klaar mee. 
En naast onze schade heeft [partner] [anderen] ook meegeholpen en dat heeft ook 
heel veel tijd en energie gekost [...]. Naast onze schade was [partner] dus daar ook 
mee bezig, en toen het eenmaal helemaal klaar was en alle schade was uitbetaald 
en de laatste beving, niet de laatste beving maar de laatste beving waarvan wij 
schade hebben gemeld, die stuwmeerregeling, toen dat was afgelopen, toen heeft 
[partner] ook gezegd van 'nu ben ik er even klaar mee, nu doe ik gewoon 
helemaal niks meer, voor niemand, nee’. (D58) 

Respondent Dus ik voorzie [...] dat die bodem gewoon nog zal bewegen, [...] ik ga er vanuit dat 
ik daar voorlopig nog niet mee klaar ben.  

Interviewer Dus schade en schadeafhandeling zal nog wel blijven in de toekomst. 

Respondent Dat zal blijven. Alleen ik heb besloten, omdat ik het mij kan permitteren, dat ik 
gewoon mijn tussenpersoon ga vragen om dat af te wikkelen. Ik heb er geen zin 
meer in om het zelf allemaal te doen. Ik doe natuurlijk best heel veel zelf, maar 
een gedeelte geef ik uit handen.  

Interviewer Wat zal dat met je doen de komende jaren denk je? Emotioneel gezien? 

Respondent Nou minder dan het tot nu toe gedaan heeft. (D19) 

Interviewer Dus het heeft ook wel heel veel impact op uw persoonlijke leven als ik het goed 
begrijp. 

Respondent Ja, ja, ontzettend, ontzettend. Daarom wil ik mijn verhaal kwijt. Eigenlijk sinds 
2017 is er wel veel veranderd, is misschien wel, ik hou ook een dagboek bij van de 
gebeurtenissen en al die schijn. En die wordt alleen maar langer en langer en ja 
het is, ja het is echt ja, niet normaal.  
[...] 



 

Respondent D32 heeft het besluit genomen: in Groningen blijven wonen is geen optie, 
niet alleen om het huis dat schade heeft, maar ook omdat de problematiek in het hele 
leven verweven is.  

 
Andere respondenten zijn daadwerkelijk verhuisd om aan de problematiek te kunnen 
ontsnappen. We verwijzen naar het verhaal in het kader ‘Bewoner aan het woord’, 
voorafgaande aan dit hoofdstuk, waarin D31 in eigen woorden vertelt over het opgeven 
van de strijd, de opluchting die dat gaf en tegelijkertijd de pijn en het gemis van 
Groningen waar ziel en zaligheid is. Zij beschrijft haar vertrek naar Drenthe als “vlucht”. 
 
Ook D11 heeft, door de prijs naar beneden te doen, het huis verkocht dat ten tijde van 
het interview in 2017 nog veel stress opleverde. Maar ook deze respondent is nog niet 
vrij van negatieve emoties over de problematiek.  
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Eigenlijk zijn we er zo ontzettend klaar mee en dat heeft acht jaren zoveel met ons 
gedaan. We willen eigenlijk verder met ons leven en dan kan ik direct wel zeggen 
dat ik nog een ander plannetje heb, maar ik hoop niet dat dat nodig is, en dat is 
gewoon de biezen pakken en vertrekken. (D12) 

Respondent Ik heb wel bewust het besluit genomen om de provincie te gaan verlaten, ook al 
ben ik een geboren Groninger. Na die twintig jaar dat we hier gewoond hebben 
ben ik er wel klaar mee en zeg ik van 'ik ga weg hier', want ik wil niet dat het de 
hele tijd mijn leven raakt. Het is echt niet zo dat ik elke dag met spanning leef, 
maar ik merk wel gewoon dat het continu eigenlijk aanwezig is in de provincie. 
Het zit dus ook gewoon continu in je leven verweven; het zit in de waarde van je 
huis, je hoort het op het nieuws, het raakt je altijd als het over energietransitie en 
zo gaat. (D32) 

Respondent We hebben ons huis pas een jaar geleden verkocht door de prijs fors naar 
beneden te doen, en we zijn wel heel blij dat we dat huis kwijt zijn, want dat was 
een enorme frustratie en een enorm obstakel in het vervolgen van ons leven, 
vonden wij. We hebben het nu verkocht, we hebben inmiddels een nieuw huis 
gebouwd, daar verhuizen wij over twee weken naar toe, en dat waren onze 
idealen dus in dat opzicht is er wel een stuk fulfillment geweest en maken wij ons 
wat minder druk over die hele aardbevingsproblematiek. Maar we hebben 
inmiddels ook een rechtszaak gevoerd [...]. Het huis stond op mijn naam dus ik 
moest ook mee daarnaartoe en het heeft mij ook veel grijze haren bezorgd.  
[...] 
Wij zijn er financieel wel bij ingeschoten, ja. Ik voelde mij echt beroofd, op 
onfatsoenlijke manier beroofd van dingen die ik had overgehouden, of geld dat ik 
had overgehouden aan mijn werkzame leven. Daar kan ik heel boos van worden 
ja, ik vind het onrecht, en machteloosheid dat zijn eigenlijk mijn trefwoorden, dat 
wordt mij aangedaan, daar kan ik niet zo goed tegen. (D11) 



 
Welk patroon zien we? Het zijn mensen die bewust afstand nemen omdat ze eraan 
onderdoor gaan, die denken over vertrek, plannen maken en op eigen voorwaarden 
vertrekken of soms plotsklaps, door overmacht omdat ze zo niet verder kunnen. 
Opgebrand, uitgeput en de laatste eer aan zichzelf houdend. Het is niet overdreven om 
te spreken van mensen die Groningen zijn ontvlucht. Ze kijken bitter en boos terug.  

Overkoepelende thema’s 

Vertrouwen 

Opvallend is dat zowel de deelnemers die aangeven dat hun situatie beter is dan drie 
jaar geleden als de deelnemers wier situatie is verslechterd, geen van allen meer 
vertrouwen hebben in de overheid en in de betrokken instanties. Hierbij wordt 
opmerkelijk weinig onderscheid gemaakt. 
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Interviewer Waar ligt het precies aan dat dat vertrouwen [in overheid en instanties] laag is? 

Respondent Omdat er gewoon niks gebeurt. (D71) 

Interviewer In hoeverre heeft u vertrouwen in de verschillende instanties die betrokken zijn? 

Respondent 
 

Nou niet heel veel, doordat er een gigantische wisseling is in de instanties die 
daarover gaan, ik bedoel van dan is het de één, dan wordt het weer de andere, dan 
wordt het weer doorgeschoven, dan wordt het weer doorgeschoven. Ik bedoel ja, 
dat schiet ook allemaal niet op. (D48) 

Respondent Tot op dit moment maakt hij [Wiebes] het niet waar. Het blijft in Den Haag een 
zaak van ontzettende lange adem en hoe kunnen we zo min mogelijk naar 
Groningen brengen, want dat is wel wat er bij mij nog altijd overheerst. Het is 
toch van de idiote dat nu nog steeds mensen niet weten waar ze aan toe zijn. En 
de ene constructie na de andere wordt opgetuigd. Het kost handen vol geld. Al die 
nieuwe kantoren, die mensen weer aangenomen worden, mensen die weer 
ontslagen worden, weer nieuw systeem opbouwen, weer nieuwe berekeningen 
maken. Dan ligt er een berekening die goed is, maar nee, dan moet die berekening 
aangepast worden. (D31) 

Respondent Je hebt als overheid een zorgplicht naar je burgers en ik moet je zeggen, dat mis ik 
hier.  

Interviewer 
 

Ja. En heeft u er nog vertrouwen in dat dat nog gaat veranderen? 



 
Bovenstaande citaten laten een aantal dingen zien. Allereerst zorgt het gebrek van 
vooruitgang binnen het gasdossier voor wantrouwen. Van ‘het jaar van de uitvoering’ 
was weinig van de uitvoering te merken voor bewoners, en hun onzekerheid is niet 
minder geworden. Ten tweede weerspiegelt het citaat van D31 dat geld dat aan 
inwoners kon worden besteed, wordt uitgegeven aan het systeem van instanties, 
bureaucratie en heel veel engineering en berekeningen. Ten derde zien bewoners dat er 
binnen het systeem van organisaties regelmatig veranderingen plaatsvinden, zonder dat 
dat direct tot concrete en zichtbare resultaten zorgt in de omgeving. Kortom is het een 
gebrek aan zichtbare verbeteringen die ten goede komen van gedupeerden, waardoor 
vertrouwen uitblijft. 

Ook bij bewoners met wie het beter gaat en die duidelijk vooruitgang in hun situatie 
zien, neemt het vertrouwen niet toe. De manier waarop de overheid heeft gehandeld 
rond de gaswinningsproblematiek heeft voor veel deelnemers hun algemene beeld van, 
en vertrouwen in, de overheid geschaad: 

 

 

Verschillende deelnemers vinden dat de overheid niet in hun belang handelt. Hierbij 
wordt het gebrek aan vertrouwen geuit richting ‘de centrale macht’ en 
‘regeringspartijen’, en trekken deelnemers hun intenties in twijfel: 
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Respondent Nee. Nee. [lacht] Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nieuwe poppetjes op dezelfde 
plekken en nou, dan krijg je een soort van optimisme en vervolgens is het weer 
weg. Nee, dat gaat niet veranderen hoor. (D09) 

Respondent Ik denk dat ik vanuit huis uit wel iemand was, dat ik altijd wel het goede wilde 
zien, ik kon mij niet voorstellen dat er eigenlijk zoveel wantoestanden zijn, dat 
bijvoorbeeld Shell eigenlijk ge-appeased wordt door geen belasting te hoeven 
betalen, dat het toch, dat allerlei dingen om geld gaan, dat heeft mij wel 
teleurgesteld dat dat toch zo blijkt te zijn, ik ben daar een stuk kinderlijk geloof in 
kwijtgeraakt. Kinderlijk vertrouwen. (D11) 

Respondent Nou ja kijk ik ben blij zeg maar dat wij straks geen gas meer hebben. Niet omdat 
gas op zich niet, maar wat het doet. He maar ik heb geen vertrouwen in […] de 
overheid, ik heb geen zicht erop hoever zij nu zijn he met die 
gaswinningsproblematiek. Ze hebben al zo vaak iets gezegd van ‘dit doen we’ en 
dan trokken ze er nog veel meer uit als voor die tijd, dus waarom zou het nu 
zomaar anders zijn, hè? Ze hebben ons al zo vaak iets voorgelogen of heel 
Nederland eigenlijk al. (D82) 



 

 
Sinds 2017 is er binnen het gasdossier (vooral bestuurlijk) veel veranderd, zoals de 
voorgenomen stop van de gaswinning en (rol)veranderingen van organisaties. 
Desondanks is het vertrouwen bij deelnemers in de overheid en de betrokken instanties 
laag.  

Dit wantrouwen komt niet voort uit een allesomvattende of blinde onvrede richting de 
overheid. D31 geeft aan ook goede dingen en mensen te zien, maar gewoon niet te 
snappen waarom er in Groningen niet op dezelfde manier fatsoenlijk beleid gevoerd kan 
worden.  

Veiligheidsbeleving 

In de interviews vroegen we naar de veiligheidsbeleving van deelnemers. Opmerkelijk 
is dat er geen helder onderscheid is in veiligheidsgevoelens tussen de groepen 
respondenten die weerbaar of minder weerbaar zijn. In iedere groep komen 
verschillende ervaringen met betrekking tot veiligheid voor. De helft van de 
respondenten geeft aan zich veilig te voelen: 
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Respondent [De overheid is] een tandeloze apathische moloch die eigenlijk Groningen als 
wingewest gebruikt. Dus kijk ik redelijk wantrouwig en respectloos naar de 
centrale macht in Den Haag. (D48) 

Respondent De regeringspartijen zijn nog steeds de partijen van weleer die er toen ook al in 
zaten. Dat zijn allemaal een beetje meelopers. Een beetje zakkenvullers. Een 
beetje als het ons goed gaat dan ja waar moeten we ons dan druk over maken. In 
veel overheden in de wereld, in Europa, in alle regeringen zit dat. Het zit overal, 
maar het geld is de grootste boosdoener daarin. (D60) 

Respondent Kijk, ik heb respect voor wat de overheid op dit moment doet in in in de hele 
coronazaak hoor, daar niet van, daar zitten goeie mensen en die doen dat goed. 
Maar wat betreft dat hele aardbevingsgedoe, daar heb ik nog steeds, ik heb daar 
een heel groot wantrouwen in, van wat is daar gaande. Waarom kunnen wij niet 
hier, of dan heb ik het over, waarom kunnen de Groningers niet op een gewoon 
fatsoenlijke manier geholpen worden met hun misère? Waarom moet er zoveel 
water over Gods akker voordat er gerechtigheid komt en en dat dat is één groot 
vraagteken in Groningen. (D31) 

Respondent Ik voel me eigenlijk nooit onveilig hoor. (D09) 

Respondent We hebben niet echt grote aardbevingen meer gehad. In ieder geval niet dat we 
het zelf gemerkt hebben. Nee, wij zijn niet angstig of bang of… Ja, we achten de 
kans ook niet groot dat er een reuze aardbeving gaat komen. Dus dat het echt 



 
Voor D24 heeft het gevoel van veiligheid te maken met het uitblijven van grote 
bevingen. Daarnaast maakt hij/zij een inschatting of er nog een grote aardbeving komt. 
Waar D24 zich daar weinig zorgen over maakt, hebben anderen wel last van deze 
onzekerheid: 

 
Hoewel enkele deelnemers aangeven zich onveilig te voelen in hun huis en zich zorgen 
te maken over schades, funderingen, of een grote aardbeving, geven meer deelnemers 
aan dat ze zich niet per se onveilig voelen, maar door de gaswinningsproblematiek in 
een chronische staat van verhoogde alertheid zijn gekomen: 

 
Wat D32 hier heel helder verwoordt is de impact die deze chronische alertheid heeft op 
zijn/haar welzijn. De angst voor instortingsgevaar, en concrete gevoelens van 
onveiligheid worden door een enkeling genoemd. Het lijkt meer de onzekerheid te zijn 
over het plaatsvinden van bevingen en de mogelijke gevolgen daarvan die onrust 
veroorzaken. Een groep inwoners staat voortdurend ‘op scherp’, en zoals we in enkele 
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gevaarlijk gaat worden. Dus ja, nee we hebben niet zoveel problemen 
momenteel...Naja, de afgelopen jaren niet gehad. (D24) 

Respondent De gedachten gaat gewoon van, wat als die klap komt in het huis. Hé, en ik ben 
bijvoorbeeld op het werk, en mijn schoonmoeder past op de kinderen, kan ze de 
kinderen uit het huis krijgen? Wat gebeurt er als het ’s nachts gebeurt? En dat, en 
dat bleef maar in mijn hoofd malen. […] Want ik kijk ook graag programma’s op 
Discovery, op National Geographic, en toen kwam ook een programma over 
aardbevingen, maar ik vind dat ook gewoon interessant om te kijken. Maar toen 
kreeg ik daar wel gewoon allemaal nachtmerries over. (D58) 

Respondent Ik maak me ook niet zoveel zorgen dat het in een keer instort. Tegelijkertijd zie ik 
wel alle scheuren en zie je gewoon van dat de woning last heeft van opzettend 
vocht en andere problemen, dus die woning wordt wel zwakker en op enig 
moment zal die in elkaar zakken omdat ie gewoon niet gebouwd is op een 
scheurende trillende bodem. Dat was 200 jaar geleden niet. En ik merk wel dat 
mijn brein gevoelig is geworden voor trillingen, als ik in mijn bed lig, voel ik af en 
toe een trilling, en is dat dan een auto of is dat de grond of is dat mijn brein, ik 
weet het niet. Ik merk dus wel, dat is iets van de afgelopen 5 tot 8 jaar, dat je daar 
alerter op wordt, dat je zelfs bijna fantoom achtige dingetjes, dat je fantoom 
trillingen gaat krijgen. Dus in die zin is dat ook al wel een van de dingen die ik 
geconstateerd heb, van het kruipt heel langzaam in je leven. […] Voel ik me 
onveilig? Nee, niet dat het in een keer instort, maar ik merk wel dat je er gewoon 
continu, dat er een bepaald soort alertheid is gekomen in je leven, de onschuld is 
weg, het genieten, het gewoon leven is verdwenen, je staat op een bepaald soort 
manier sta je continu aan, dat is op zich geen fijn en veilig gevoel natuurlijk. (D32) 



eerdere rapporten bespraken, kan deze chronische stress een negatieve invloed hebben 
op de (fysieke en geestelijke) gezondheid van mensen.  

Conclusie 

Middels interviews met veertien inwoners in het aardbevingsgebied, hebben we 
gekeken naar veranderingen in hun welzijn ten opzichte van 2017, de vorige keer dat 
wij hen spraken. We zien in de verhalen dat veel deelnemers nog weinig tot geen 
vooruitgang hebben gezien in hun situatie. Veel deelnemers hebben te maken met 
hetzelfde trage schadeherstel of de eindeloze versterking, met bijkomende onzekerheid 
en uitzichtloosheid. Het maakt ze machteloos en moedeloos. Degenen die hun situatie 
als verbeterd beoordelen, vertellen dat dit te maken heeft met een drastische 
verwijdering van de situatie: een ‘vlucht’ en een verhuizing.  

Overkoepelend zien we dat vertrouwen en veiligheid nog steeds belangrijke thema’s 
zijn in de beleving van de respondenten. Alle deelnemers vertellen over het afgenomen 
vertrouwen of zelfs wantrouwen in de overheid en betrokken instanties. Ook 
deelnemers die inmiddels zijn verhuisd, of wier situatie verbeterd is, hebben niet meer 
vertrouwen dan in 2017. Zichtbare veranderingen die ten goede komen van 
gedupeerden blijven volgens hen uit, en de gaswinningsproblematiek heeft voor veel 
deelnemers hun algemene beeld van de overheid veranderd.  

Een grote verandering in veiligheidsbeleving sinds 2017 hebben wij niet gezien. 
Daarnaast is de veiligheidsbeleving onafhankelijk van of deelnemers hun situatie als 
beter of slechter beoordelen dan een paar jaar terug. Opmerkelijk is het verschil tussen 
veiligheidsbeleving en alertheid. Ook deelnemers die zich niet onveilig voelen, geven 
aan dat ze constant op scherp staan. 

We zien vier veelvoorkomende patronen in de reacties op de aardbevingsproblematiek, 
waar alle respondenten mee kampen. Een herkenbare reactie is redzaamheid bij 
tegenslag, door een bewuste omgang met emoties (“maak je niet druk over waar je geen 
invloed over hebt”) of doordat men de middelen heeft om veerkrachtig te zijn (“ik red 
me wel”). Een tweede reactie is een gevecht met instanties en strijd, vaak uit diep gevoel 
van onrecht. Een derde patroon is lijdzaam wachten in onzekerheid en machteloosheid. 
Bij deze reactie is het onrecht minder saillant: we zien frustratie, verdriet en 
bedroefdheid. 

Deze drie patronen zijn niet nieuw en zien we ook in eerdere rapporten terug (Postmes 
et al., 2018; Stroebe et al., 2019c). Wat nieuw is, is dat veel respondenten overwegen te 
verhuizen of daadwerkelijk verhuisd zijn. Deze exitstrategieën worden meestal als 
positief ervaren. Het zijn juist de respondenten die aangeven dat het nu beter met ze 
gaat, die op een dergelijk drastische manier een uitweg kozen. Toch zit er aan de 
verhalen van deze respondenten altijd een keerzijde. Het stoppen met melden gaat voor 
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sommige respondenten na verloop van tijd knagen omdat het niet rechtvaardig is. 
Hierdoor wagen ze zich soms toch opnieuw aan een nieuwe procedure, terwijl ze dat in 
het verleden veel stress of frustratie heeft opgeleverd. De respondenten die van plan 
zijn te verhuizen of al verhuisd zijn willen eigenlijk helemaal niet weg uit Groningen. Dit 
wordt uitgebreid geïllustreerd in het kader ‘Bewoner aan het woord’. 

De conclusie is dus dat een aantal geïnterviewde bewoners Groningen is ontvlucht en 
een aantal graag wil vluchten. Het beeld is dat men na 6 tot 8 jaar geploeter met 
instanties en procedures de grens heeft bereikt of overschreden van wat men aankan. 
Deze mensen vluchten dus in wezen voor het onvermogen van NAM en overheid om 
zorg te dragen voor goede afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen. De 
gezondheid, het welzijn en het woongenot worden te zeer verstoord.  
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