
 Informatiesessie gemeenteraad Groningen – IMG: onderwerp 
Schade
7 september 2022 van 10.00 tot 12.00 uur in Ten Boer (AH Homanstraat 
23, vergaderzaal 4)

Programma
10.00 – 10.10 uur
Inloop onder het genot van koffie en thee.

10.10 – 10.30 uur 
Inleidende presentatie gemeente Groningen: 

 Waarom deze bijeenkomst? 
o Aardbevingen door gaswinning in het Groningenveld hebben veel impact op de 

Groningers. De fysieke effecten van de aardbevingen zijn het meest zichtbaar in de 
vorm van schade aan gebouwen. Binnen het aardbevingsgebied is het schadedossier 
een groot dossier waar een hoop in gebeurt. Schades worden binnen de hele 
gemeente Groningen gemeld, van Ten Post tot aan Haren/Glimmen. En alles wat 
ertussen valt.

 Schademeldingen binnen de gemeente Groningen in 2021
o In 2021 was het aantal aanvragen voor een fysieke schadevergoeding voor de hele 

aardbevingsregio 40.501 stuks. Meer dan één derde betreft schademeldingen uit de 
gemeente Groningen (17.132 meldingen).

o Toegekende schade in 2021 binnen de gemeente Groningen: Aantal positieve 
besluiten 12.724 met een totaal aan schadebedrag van € 111.794.325,64.

o Aantal negatieve besluiten in 2021 was 1.235 stuks binnen de gemeente Groningen. 
o In 2021 lag het aantal aanvragen voor een waardedalingsvergoeding op 4.759 

aanvragen en in 2020 op 21.992 aanvragen. Het aantal zaken en toekenningen van 
de waardedalingsregeling bedraagt 8.733 besluiten met een totale uitkering van 
€ 49.442.778,75. 

o Er waren in 2021 in totaal 103 gemelde acuut onveilige situaties waarvan er 25 
gegrond zijn verklaard binnen de gemeente Groningen. 

 Inzicht waardedalingsgebied
o Postcodes gemeente Groningen: 

9613, 9614, 9622, 9723, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9746, 
9747, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797 en 9798 
Vanaf 1 januari ook nieuwe postcodes: 
9614, 9622 en 9732
Uitleg over de waardedalingsregeling wordt gegeven door het IMG. 

 Subsidie ‘verduurzaming en verbetering Groningen’ van € 10.000,-



o De woning staat in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt (op 6 
november 2020) en is geen onderdeel van het versterkingsprogramma van NCG. 

10.30 – 11.45 uur 
Presentatie IMG – Pauze voor vragen en koffie ca. 11.00 uur.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen (suggesties van onze kant, uiteraard te bepalen door 
IMG): 

 Meldingen fysieke schade
o Hoe werkt het IMG?
o Hoe kun je schade melden?
o Een vaste vergoeding van € 5.000,-
o Herstel in Natura in plaats van geld

 Schade bij woningen die in de versterking zitten
o Mag je schade ook melden als je woning in de versterking zit?
o Wat te doen als een versterkte woning toch weer schade heeft?

 AOS-meldingen
o Wat is een AOS-melding?
o Hoe werkt het?

 Waardedalingsregeling
o Voor wie?
o Hoe werkt het?

 Immateriële schaderegeling
o Wat houdt de regeling in?
o Wie komt hiervoor in aanmerking?
o Eventueel filmpje laten zien die op de website van IMG staat

 Commissie Bijzondere Situaties
o Adviescommissie van het IMG
o Waarom dit vangnet?

11.45 – 12.00 uur
Ruimte voor vragen en napraten.
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