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Onderwerp: financiering Stut-en-Steun 3 juni 2021

Geacht College van de Gemeente Midden-Groningen,

In 2016 namen de GBB en het Groninger Gasberaad het initiatief tot de oprichting van de 
stichting ‘Stut-en-Steun’. Deze organisatie heeft als doel het ondersteunen van bewoners die 
vast komen te zitten in procedures rond schadeafhandeling, versterking en andere regelingen 
voor gedupeerden van de gaswinning. Stut-en-Steun valt onder de Stichting Onafhankelijk 
Bewonerssteunpunt Mijnbouwschade (SOBM). Het bestuur van SOBM wordt gevormd door 
twee vertegenwoordigers van de GBB en twee van het Gasberaad.

In de afgelopen 5 jaar heeft Stut-en-Steun - helaas - haar bestaansrecht meer dan bewezen. 
Dit is niet veranderd nadat het rijk de verantwoordelijkheid overnam van (eerst) de 
schadeafhandeling en (later) de versterking. Oorzaken daarvoor zijn de enorme groei van het 
aantal schadeclaims, de zich uitbreidende versterkingsoperatie, de komst van de aanvullende 
schaderegelingen en ‘last but not least’ de complexiteit van de regels, afspraken en 
voorwaarden waar de burger mee wordt geconfronteerd.
Stut-en-Steun helpt bewoners die door de bomen het bos niet meer zien, helpt de vele 
documenten en correspondentie te ordenen en laat hen zien welke opties men heeft. Daarnaast 
helpen de medewerkers met het schrijven van brieven, en bij het m^en van een zienswijze of 
bezwaarschrift en vergezellen ze bewoners naar een hoorzitting. Dit alles doet Stut-en-Steun 
vanuit een onafhankelijke positie. Zij helpt de bewoner bij het beantwoorden van vragen maar 
bemoeit zich niet met de procedures.

Bewoners blijken veel baat te hebben bij deze hulp van Stut-en-Steun. Sinds 2016 heeft Stut- 
en-Steun een continue groei gekend van het aantal bewoners dat zich bij haar meldde. Het 
aantal medewerkers is dan ook gestaag gegroeid. Momenteel heeft Stut-en-Steun 16 
medewerkers.
De laatste twee jaar stijgt de werkdruk en de verwachting is - door de zich uitbreidende 
versterkingsoperatie, de komst van de immateriële schaderegeling en de nieuwe werkwijze 
van IMG die naar verwachting veel vragen zal oproepen - dat dit de komende jaren alleen 
maar erger wordt. Met het oog hierop moet Stut-en-Steun verder uitbreiden.
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Stut-en-Steun wordt momenteel gefinancierd door de ministeries van EZK en BZK. De 
geldstroom loopt evenwel via de provincie Groningen. De laatste financiert ook zelf een klein 
deel van de kosten. Het binnenhalen van dit geld kost vreemd genoeg elk jaar veel moeite, 
ondanks de vele mondelinge toezeggingen in het verleden.
Teneinde de hulp aan bewoners beter te kunnen garanderen, ook op de langere termijn, wil 
Stut-en-Steun een bredere basis krijgen voor haar financiering, zowel wat betreft het aantal 
financieringsbronnen als wat betreft de omvang van de financiering.
Stut-en-Steun zal uiteraard trachten de ministeries te bewegen tot een omvangrijkere steun. 
Het is echter twijfelachtig of dit gaat lukken. Daarom hopen we dat ook de 
aardbevingsgemeenten waarin de burgers wonen die door Stut-en-Steun worden geholpen, 
structureel bij zullen willen dragen aan de kosten. Het gaat hier immers om solidariteit met de 
bewoners die te lijden hebben onder effecten van de gaswinning.

Het bestuur is graag bereid dit verzoek toe te lichten in een persoonlijk gesprek met het 
college, uiteraard mits dit verzoek enige kans van slagen heeft. Het bestuur is telefonisch 
bereikbaar via Jelle van der Knoop, telefoonnummer 06-55715192.

Het bestuur van SOBM,

t.Jelle van der Knoop (voorzitter) 
Herman Rinket (secretaris) 
Albert Hebeis (penningmeester) 
Jan Boer ^

CC: gemeenteraad

2



STUT-EiV-STEUN \
onafhankelijke hulp
BIJ MIJNBOUWSCHADE

Molenweg 58a - 9919 AJ Loppersum

(S.iro
CoHo.^ Q_

1“^

CC. C^<L

'IS
Hcögö.'Z» <^c(3 )00

soecc wxs^eoxox^oowoooo#


