
    
 

 
 
   
MOTIE AGENDAPUNT 11.  ZIENSWIJZE WINNINGSBESLUIT GRONINGENVELD 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onderwerp: Schadeafhandeling door Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 
 
De raad van Appingedam, in vergadering bijeen op 27 september 2018, 
 
Inleiding 
Tijdens het Nationaal Bestuurlijk Overleg van 20 september hebben het Rijk en de regionale 
overheden (provincie en gemeenten) afspraken gemaakt over de wijze waarop het 
versterkingsprogramma voortvarend kan worden vervolgd. Tegenover dit positieve signaal 
staat de berichtgeving met betrekking tot de afhandeling van schademeldingen.  
 
De afhandeling van verzoeken om schadevergoeding is een publieke taak geworden, met de 
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) als uitvoeringsorganisatie. Het 
tempo waarin de van het Centrum Veilig Wonen overgenomen en bij TCMG ingediende 
schademeldingen worden afgehandeld blijft sterk achter bij de verwachting en wens van de 
melders. 
 
Constaterende dat: 

- naast het versterkingsprogramma er een forse opgave bestaat op het gebied van 
schadeafhandeling; 

- het vorige schadeprotocol op 31 maart 2017 buiten werking is getreden; 
- de schadeafhandeling vanaf 19 maart 2018 een publieke taak is, die uitgevoerd wordt 

door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen; 
- TCMG op 19 maart 2018 ruim 13 duizend schademeldingen in behandeling heeft 

genomen; 
- Het aantal schademeldingen op 21 september jl. bijna 18.000 bedraagt; 
- Het aantal opnames vanaf 19 maart 2018 tot 21 september 2018 slechts ca. 2.300 

bedraagt; 
- Er op een beperkt aantal dossiers (708) besluitvorming heeft plaatsgevonden; 
- Het aantal schade-experts waarover TCMG kan beschikken beperkt is; 
- De wachttijd voor opname en besluitvorming is opgelopen tot minimaal 15 maanden; 

 
 



 
is van mening dat: 

- de schadeafhandeling voortvarender moet worden opgepakt; 
- direct na het afronden van de Europese aanbesteding voor het werven van schade-

experts een grote inhaalslag gemaakt moet worden; 
- de voorbereiding op deze inhaalslag nu al moet starten; 
- de wachttijden die nu aan de orde zijn onacceptabel zijn; 
- inwoners te lang in onzekerheid blijven en hierdoor maandenlang woongenot missen 

wat impact heeft op zowel de fysieke als geestelijke gezondheid van volwassenen en 
kinderen; 

- alle melders binnen enkele maanden recht hebben op besluitvorming op hun verzoek 
tot schadevergoeding; 

 
verzoekt het college: 

- de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een plan van aanpak te laten 
overleggen waarin is beschreven op welke manier, op welke termijn de wachttijden 
teruggebracht kunnen worden; 

- drie keer per jaar te overleggen met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen over de voortgang van de schadeafhandeling; 

- de raad te informeren over de uitkomsten van het overleg, 
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
I.Poucki, fractievoorzitter Gemeentebelangen 
H. Rozema, fractievoorzitter SP 
E.W. Raangs, fractievoorzitter CDA 
H. Brantsma, fractievoorzitter PvdA 
C. van Ekelenburg, fractievoorzitter D66 
K. Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter ChristenUnie 
 
Deze motie is unaniem (met 15 stemmen voor) aangenomen. 


