De Tafel in het kort van 21 mei
De Dialoogtafel verwelkomt op de vergadering van 21 mei drie nieuwe deelnemers: Eelco Eikenaar (provincie),
Roelof Schuiling (natuur- en milieuorganisaties) en Theo Hoek (cultureel erfgoed). Ook was kwartiermaker Hans
van der Vlist opnieuw te gast om de Tafel op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rondom de
Overheidsdienst Groningen.
Overheidsdienst
Hans van der Vlist deelt mee dat het Groningse deel van de overheidsdienst voorlopig neerstrijkt aan de
Waagstraat in de binnenstad van Groningen. De verkenningen om te komen tot een meerjarenprogramma
voor het aardbevingsgebied zijn gestart. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij lopende
zaken, bijvoorbeeld bij het programma Leefbaarheid van de Dialoogtafel en NAM. Een van de meest urgente
onderwerpen is het instellen van een geschillencommissie onder regie van Nationaal Coördinator Groningen
Hans Alders.
Aardbevingsbestendig bouwen
De commissie Meijdam, die zich buigt over de norm voor aardbevingsbestendig bouwen, is aan de slag gegaan.
De verwachting is dat de norm aan het einde van het jaar kan worden vastgesteld, dat is later dan verwacht.
Centrum Veilig Wonen
Vanaf de start houdt het Centrum Veilig Wonen (CVW) de Dialoogtafel op de hoogte van de voortgang. Ook is
vanuit de Tafel een klankbordgroep gestart, die structureel overleg voert met het CVW.
Het aantal schademeldingen is teruggelopen doordat de laatste tijd geen zwaardere aardbevingen zijn
geweest.
Er is zorg over het aantal mensen dat een schaderapport heeft ontvangen, maar nog niet heeft gereageerd.
CVW gaat onderzoeken wat de redenen zijn waarom een deel van de mensen met schade zijn handtekening
nog niet heeft gezet. De GBB merkt op dat mensen het schaderapport vaak niet tekenen omdat zij daarmee
ook erkennen dat bepaalde schade niet door aardbevingen is veroorzaakt (de zogeheten C-schade). Zij kunnen
dan bij herstel en versterking of nieuwbouw worden geconfronteerd met een eigen bijdrage. Afgesproken
wordt dat de NAM een notitie maakt over de gevolgen voor bewoners als zij C-schade erkennen.
30 procent van de mensen met schade laat die herstellen door het CVW. De rest laat de schadevergoeding
uitbetalen. Bij het CVW is niet bekend of mensen de vergoeding die ze krijgen altijd besteden aan
schadeherstel. Wanneer dit niet (snel) gebeurt zouden zij in de problemen kunnen komen bij nieuwe schades.
Dat is de reden waarom de Dialoogtafel eerder al heeft aangedrongen op een oplevermoment.
Schade-afhandeling
De knelpunten bij de schadeafhandeling worden in een brief onder de aandacht gebracht van de Nationaal
Coördinator Groningen. In de brief wordt de noodzaak benadrukt om onder de publieke regie schadeherstel
prioriteit te geven.
Waardevermeerdering
Aan Tafel zijn een aantal uitgangspunten verkend, zoals een andere begrenzing van het gebied waar de regeling
geldt en verschillen in de hoogte van de vergoeding. Onderzocht wordt wat de financiële gevolgen zijn van deze
uitgangspunten en of er mogelijk meer geld voor de regeling beschikbaar moet en kan komen.
Rondvraag
GBB geeft aan dat er veel onrust onder schademelders is over de btw-verhoging per 1 juli a.s en vraagt of het
mogelijk is dat de verhoging naar 21% automatisch naar het CVW wordt doorgeschoven, zodat schademelders
niet voor de kosten opdraaien. Dit punt wordt onder de aandacht gebracht van het CVW.

