
Gemeenteraad 
Groningen

7 september 2022

Bas Kortmann



1 juli 2020: Tijdelijke wet Groningen

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Onafhankelijk, zelfstandig bestuursorgaan

 Alle vormen van mijnbouwschade als gevolg van 
gaswinning in het Groningenveld (en de gasopslag 
Norg): fysieke schade, waardedaling en immateriële 
schade.

Optreden bij acuut onveilige situaties.



Schade door mijnbouw vergoeden

 Voorwaarde: binnen wettelijke kaders. 

 Wettelijk bewijsvermoeden is in wet (BW) summier 
omschreven. 

 Versterkt de positie benadeelde aanzienlijk. Maar het 
vermoeden kan weerlegd worden (advies deskundige!).

 Schade is soms klein. Daarom de mogelijkheid voor een 
vaste vergoeding. We nemen dan mijnbouwschade aan 
zonder verder onderzoek, zonder die ‘check’.
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1. Effectgebied bevingen
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 Gebied waar de zwaarste 
beving tot nu toe een 
trilling(ssnelheid) van ten 
minste 2 mm/s heeft 
veroorzaakt. 

 Ruimhartige rekenmethode: 
2 mm/s = gelijk aan normale 
trillingen door verkeer.

 Op die grens geldt: één op 
10.000 woningen kan kleine 
schade hebben.

35 km van 

Huizinge



2. Effectgebied diepe bodemdaling
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 Op 3.000 meter zakt de bodem. 
Heel geleidelijk, circa 0,1 mm van 
hoek tot hoek bij een huis. Dat geeft 
niet direct schade.

 Maar, ook invloed op grondwaterstand, 
soms meer dan 2 cm.

 Dat kan ‘indirect’ leiden tot schade in 
de vorm van ‘schade door verzakking’. 
Dán ook vermoeden mijnbouwschade.

 Voor nu: uitgezocht búiten 
effectgebied Huizinge = o.a. rode 
gebieden, circa 2.000 woningen.



Het IMG in cijfers – zomer 2022

Fysieke schade

170.791 schademeldingen

151.534 besluiten; 13.088 afgewezen (9,6%) 

975 mio euro uitgekeerd

Waardedaling

106.470 aanvragen

105.962 besluiten; 26.288 afgewezen (24,8%)

485 mio euro uitgekeerd

Immateriële schade

26.660 aanvragen

19.531 besluiten; 12.448 toegekend

29 mio euro uitgekeerd



Gemeente Groningen in cijfers - zomer 2022

Fysieke schade

50.631 schademeldingen

44.659 besluiten; 33.557 toegewezen; 2.978 afgewezen

282 mio euro uitgekeerd

Waardedaling

29.053 aanvragen

28.973 besluiten; 7.195 afgewezen (24,8%)

118 mio euro uitgekeerd

Immateriële schade*

11 aanvragen

10 toegekend; 1 afgewezen

24.000 euro uitgekeerd



Aanvullende vaste vergoeding

 Voor mensen die geen of een geringe schadevergoeding kregen

 Schadevergoeding nu aanvullen tot 5000 euro

 Ook voor adressen waar eerder door NAM/CVW schade is 

vergoed

 Doel: verkleinen onderlinge verschillen in schadeafhandeling



Waardedaling

 In Groningen is voor 22 postcodes waardedaling vastgesteld; dit 
verandert niet bij de actualisatie.

 Woningen kunnen minder waard zijn geworden of minder in waarde zijn 
ontwikkeld dan vergelijkbare woningen buiten het effectgebied van de 
bevingen.

 Het waardedalingsgebied is door Atlas Research vastgesteld door 
vergelijking van verkoopprijzen van woningen binnen en buiten 
Groningen.

 De verkoopprijzen legden een verschil bloot in waardeontwikkeling.

 De onderzoekers vergeleken die trend met postcodes waar erkende 
mijnbouwschade was en konden zo een waardedalingsgebied bepalen. 

 Actualisatie waardedaling – nieuw onderzoek en advies.



Regeling voor immateriële schade: 
omstandigheden

1. 

Locatie van de 

woning

2. 

Veiligheids-

situatie

3. 

Omvang van de 

fysieke 

mijnbouwschade

4. 

Afhandelingsduur 

van 

schademelding(en)



Regeling voor immateriële schade: 
persoonlijke ervaring

Vragenlijst

 Persoonlijk welbevinden: slapeloosheid, piekeren

 Invloed op gedrag:  bijvoorbeeld werk, hobby’s

 Invloed sociaal: bijvoorbeeld spanningen gezin, buurt



Regeling voor immateriële schade: 
resultaat

Categorie Omschrijving Schadevergoeding *

A Tot licht ervaren leed -

B Enigszins ernstig ervaren 
leed

1.500 euro p.p.

C Ernstig ervaren leed 3.000 euro p.p.

D Bijzonder ernstig ervaren 
leed

5.000 euro p.p.

* In uitzonderlijke gevallen kan een vergoeding op maat worden toegekend. 



Steunpunten
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IMG-Steunpunten voor inwoners met 
vragen over mijnbouwschade en 
schaderegelingen. 

Steunpunten in Groningen:

 Buurhoes, Gaykingastraat 17, 

Ten Boer

 De Wegwijzer, Ypemaheerd 42, 

Groningen

 Inlooppunt Woltersum (samenwerking 

gemeente, NCG, IMG)

Inwoners kunnen terecht op 
www.schadedoormijnbouw.nl / 0800 
4444 111 en kunnen vragen om 
huisbezoek van een zaakbegeleider.

http://www.schadedoormijnbouw.nl/


Dilemma’s


