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Of de gaswinning in Groningen nu stopt of niet, aardbevingen
blijven er de komende jaren voorkomen. Rinze Kramer, directeurbestuurder van woningstichting Wierden en Borgen, wil daarom
alle corporatiewoningen in het aardbevingsgebied verstevigen.
Tegelijkertijd wil hij de woningen verduurzamen. Daarvoor is wel
een crisiswet nodig en geld van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij.

Behendig stuurt Rinze Kramer zijn hybri-

van de rijtjeshuizen, eigendom van zijn corporatie. Hij wijst naar een

de auto over de smalle wegen door het

ﬂinke scheur, net onder de vensterbank. ‘Een half jaar geleden hebben

Noordoost-Groningse landschap. Groene wei-

we deze scheur hersteld. Maar nu is hij alweer terug. Zo blijf je herstel-

landen aan beide zijden met daarboven vogels

len.’ Boven het raam van de woonkamer verraden nieuwe bakstenen

die in formatie vliegen, en af en toe een grote

meer onderhoudswerk. En daarboven zitten meer scheuren.

herenboerderij die boven het vlakke landschap
uitstijgt. ‘Dat zijn de boerderijen die je vaak

Kramer sprak namens de door aardbevingen getroffen corporaties in

op televisie ziet, omgeven door stutten’, zegt

januari 2015 tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar zette hij

Kramer. ‘Vroeger eigendom van rijke heren-

zijn plan uiteen om de Groningse corporaties hun bezit te laten verste-

boeren. De familiefortuinen van die boeren

vigen. Hij pleitte voor de ﬁnanciering van die versterking door de NAM

raakten versnipperd doordat op een gegeven

of het ministerie van Economische Zaken en stelde een crisiswet voor die

moment niet alleen de oudste zoon, maar alle

corporaties toestaat dit te doen.

kinderen deelden in de erfenis.’ Gevolg: slecht

van de aardbevingen in dit gebied. Maar ook

Wanneer merkte u voor het eerst dat de bevingen
schade bij de huizen van Wierden en Borgen
veroorzaakten?

de goed onderhouden sociale huurwoningen

‘Dat was bij de klapper in 2012. Die heb ik ook aan den lijve ondervon-

raken beschadigd door de aardbevingen.

den. Het was ’s avonds, een uur of half twaalf. Mijn vrouw en ik lagen

onderhoud. Onder andere daardoor ondervinden deze Groningse kasteeltjes veel last

Rinze Kramer

‘ WE HEBBEN HIER GENOEG
ELLENDE GEHAD. DAT MAG
GECOMPENSEERD WORDEN’

net in bed, en alles ging trillen. Het water in het aquarium in de kamer

LOPPERSUM

van onze zoon klotste bijna over de rand. De dagen erna kwamen bij ons

De 5.000 woningen van Kramers corporatie

de klachten binnen. We kregen ook telefoontjes van huurders die zich

Wierden en Borgen liggen verspreid over

heel onveilig voelden en niet meer in hun huis wilden slapen.’

de dorpen in het gaswinningsgebied van de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Sprak u die huurders ook zelf ?

Die gaswinning veroorzaakt aardbevingen die

‘Ja. Ik woon in dit gebied, mensen kennen mij en spreken mij aan. Noor-

de laatste jaren steeds heviger worden. Kramer

derlingen zijn over het algemeen vrij nuchter en denken: vervelend, er

voert ons langs plaatsen als Middelstum,

moet misschien nieuw behang op de muren. Maar er zijn ook mensen

Winsum en Stedum. Hij zet de auto stil in

die het als heel bedreigend ervaren en willen vertrekken uit dit gebied.

het dorpje Loppersum, bekend als epicentrum

Vaak kan dat uit ﬁnancieel oogpunt niet. Over het algemeen zijn de inko-

van een aantal recente bevingen. Aan de

mens hier namelijk laag: dit is een kwetsbaar gebied met weinig werk-

Sjuxumerweg zet Kramer de auto stil voor een

gelegenheid.’
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‘Al onze woningenstaan
in het aardbevingsgebied.
Dus alles loopt gevaar’
Rinze Kramer
(1959)
is sinds 1990 directeur van
woningstichting Wierden en
Borgen in het Groningse Bedum.
Eerder werkte hij onder andere
voor de nationale Woningraad.
de geboren Fries – oom van
schaatser sven kramer – vertegenwoordigde de samenwerkende Groningse corporaties
die last hebben van de aardbevingen in januari 2015 tijdens
een hoorzitting van de
tweede kamer.

kundigen zijn nog aan het rekenen, met allerlei

Wierden en Borgen legt geen geld bij?

ingewikkelde computerprogramma’s die aard-

‘Nee. Het gaat om een soort schadevergoeding. Met die verduurzaming

bevingen simuleren. Bij dat versterken, willen

erbij, gaat het de NAM of het ministerie wel wat meer kosten. Naar wij

we de woningen direct sterk verduurzamen,

vinden dat we hier genoeg ellende hebben gehad en dat die ellende wel

zodat de huurders uiteindelijk een nul-op-de-

gecompenseerd mag worden. En als mensen op een gegeven moment

meterwoning hebben. Dat betekent dat je met

geen energienota meer hebben, scheelt dat ze zo 180 euro in de maand.

een warmtepomp en zonnepanelen voldoende

Daar willen wij naartoe. Het zou mooi zijn als we straks kunnen zeggen:

energie kunt opwekken voor de woning, zodat

we hadden een probleem, maar kijk nu hoe we het hebben opgelost. Het

je het gas kan afkoppelen. Help Nederland van

hele gebied is energieneutraal geworden.’

En hoe groot is het probleem voor de corporatiewoningen?

Nationale Praktijkrichtlijn. De voorlopige

‘Al onze woningen staan in het aardbevingsgebied. Dus alles loopt

volgt de deﬁnitieve richtlijn. Er wordt nog

gevaar, eigenlijk. We gaan er dus vanuit dat al onze woningen versterkt

gediscussieerd over de vraag of de versteviging

Welke techniek wilt u daarvoor
gebruiken?

moeten worden. We hebben nu te maken met veel schade die zich

van de huizen verder van het epicentrum min-

‘We maken de fundering om de woning iets

gelukkig beperkt tot scheuren. Dat kunnen we wel herstellen. Maar er

der moeten zijn. Zelf vind ik dat we in het hele

breder. Vervolgens halen we de buitenmuren

ontstaan ook scheuren aan de buitengevels. De ankers waarmee de

aardbevingsgebied de woningen maximaal

eraf en zetten er een nieuwe met ijzer gewa-

buitenmuur aan de binnenmuur vastzit, zijn vooral bij de woningen uit

moeten versterken. Bij de grote beving van

pende schil omheen. Die plakken we tegen de

Is een eventuele schadevergoeding uit die rechtszaak
bedoeld voor versterkingen van de woningen?

de jaren 60 en 70 verroest. Dus op een gegeven moment kan die buiten-

2012 lag het epicentrum in het dorpje Huizinge,

binnenmuur aan. Dan krijg je één stijve massa,

‘Nee, dat moeten we los van elkaar zien. Die rechtszaak gaat om de

muur helemaal los komen te staan van de woning. Dan wordt het echt

vlakbij Loppersum. Maar het kan zomaar zijn

die dus meteen geïsoleerd is. Je zit dan niet

waardedaling van ons vastgoed door de bevingen. Onze woningen bren-

gevaarlijk. Want het heeft grote gevolgen als zo’n muur omvalt en er

dat het epicentrum de volgende keer in Bedum

meer met spouwmuren waar van alles mee kan

gen dus bij verkoop minder op. Bovendien kunnen we door de waarde-

mensen in de buurt zijn.’

ligt.’

gebeuren.’

daling van ons vastgoed minder lenen. Als onze woningen bijvoorbeeld

Versterking van die woningen is dus nodig.
Hoe pakt u dat aan?

Als die richtlijn er ligt, kunt
u beginnen met versterken.

En het geld daarvoor moet van
de NAM komen?

‘Het is natuurlijk de vraag hoe ver je moet gaan met versterken. Daar

‘De richtlijn is bekend, maar de beste manier

‘Van de NAM, of van Economische Zaken. Het

deren tegen die waardedaling. Dan worden die woningen namelijk juist

heeft de overheid iets op bedacht, een ingewikkelde berekening; de

van versterken is nog niet vastgesteld. De des-

maakt ons niet uit.’

meer waard, in plaats van minder.’

richtlijn verscheen begin februari, in augustus

het gas af, dat is onze insteek.’

Dan loopt er ook nog een rechtszaak tegen de NAM,
waar de samenwerkende corporaties aan meedoen.
‘We hebben met elf, twaalf corporaties in dit gebied de NAM aansprakelijk gesteld voor waardedaling van ons vastgoed.’

1 procent in waarde dalen, betekent dat voor ons een verlies van 5 miljoen euro. Als uiteindelijk al onze woningen versterkt en verduurzaamd
worden, hebben we overigens geen reden meer om verder te proce-
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Gaskraan dicht?
Minister Kamp schroefde op 14 april de gaswinning in en rond
het dorp Loppersum terug naar een niveau dat voor de
leveringszekerheid van gas strikt noodzakelijk is. Dat deed hij
na een uitspraak van de Raad van State. Een aantal Groningse
partijen eisten in een spoedprocedure van de Raad van State dat
de gaswinning in het aardbevingsgebied helemaal zou stoppen.
Dat ziet de Raad niet zitten, omdat dit de leveringszekerheid
van gas van 11 miljoen huishoudens in Europa direct in gevaar
zou brengen. Later dit jaar volgt een bodemprocedure.

U hebt naast geld ook verandering in wetgeving
nodig. De wet staat namelijk niet al uw plannen toe.
‘Er zijn nog heel wat addertjes onder het gras. Want als de NAM of het
ministerie betaalt, kan dat als vorm van staatssteun gezien worden. Dat

aanlopen. Er moet een crisiswet komen om dat op te lossen. Een Natio-

Terwijl voorheen mensen uit de
Randstad hier een leuke boerderij
kochten en die verbouwden…

naal Coördinator Groningen gaat nu alles in goede banen leiden. Die

‘Klopt. Veel mensen die door de moderne

moet dwars door alle wetten, regels en ministeries kunnen bepalen wat

communicatiemiddelen niet meer op een vaste

er moet gebeuren.’

plek hoeven te zitten, maar ook vanuit Noord-

moeten we niet hebben. En als wij bewoners tijdelijk of permanent opnieuw moeten huisvesten, dan willen we niet tegen inkomensgrenzen

Bevolkingskrimp is naast de gaswinning natuurlijk
ook een orzaak van waardedaling.

Groningen kunnen werken. Reclamebedrijven,
ICT-bedrijven… Die trend is gestopt door de
aardbevingen.’

‘Ja. Het is lastig om te bewijzen wat die waardedaling veroorzaakt.
Je hebt de crisis, ook in de rest van het land. Daarnaast hebben we hier de

Terug naar de Sjuxumerweg, in Loppersum.

aardbevingen en ook nog eens de krimp.’

Kramer belt aan bij Gezina Slagter (80). Van de

Dan moet je dus bepalen welk deel van de schade
door aardbevingen komt. Dat lijkt mij vrij lastig.

grote beving in 2012 (3,6 op de schaal van Richter) heeft ze vanwege haar slechte gehoor niet
veel gemerkt, zegt ze. Bang voor de aardbevin-

‘Dat is ook heel lastig. Maar we kunnen de waardedaling hier vergelijken

gen is deze Groningse niet. Maar ze schrikt er

met die in andere krimpgebieden, zoals Limburg en Zeeland. Waarde-

wel van. Als Kramer de huiskamer binnenstapt

daling kunnen we aantonen als die hier sterker is dan in die twee gebie-

valt meteen de grote scheur bij de radiator op.

den. In andere krimpgebieden zie je wel dat mensen van buitenaf er nog

En de scheur in het plafond. Ze heeft de schade

steeds naartoe willen verhuizen. Omdat het daar mooi wonen is, lekker

niet gemeld bij de corporatie, ze wist niet dat

rustig. Maar hier zie je dat niet meer: mensen van buiten het gebied

de aardbeving de oorzaak was. ‘Daar laten we

kopen hier niet meer een woning. Huren, dat doet men nog wel. Maar er

een technische man naar kijken’, zegt Kramer.

zijn nog maar heel weinig mensen die echt investeren in dit gebied.’

‘Die scheuren worden gerepareerd.’

