De Tafel van 29 juni in het kort
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders schoof voor het eerst aan bij de vergadering van de
Dialoogtafel, die werd gehouden in Appingedam.
Leefbaarheid
De Tafel heeft een leefbaarheidsbudget van 35 miljoen euro. Een deel daarvan is beschikbaar voor
herstructureringsplannen van gemeenten. De Tafel heeft op 29 juni 'ja' gezegd tegen een bijdrage
van in totaal 2,7 miljoen euro aan plannen van de gemeenten Ten Boer, De Marne, Appingedam,
Bedum en Loppersum.
Evaluatie van de Tafel
In opdracht van de Dialoogtafel heeft de Rijksuniversiteit Groningen haar functioneren geëvalueerd.
Ook hebben de onderzoekers gekeken hoe de Tafel er in de toekomst uit moet zien. Zij concluderen
dat er goede resultaten zijn geboekt, maar dat het tegelijkertijd ook een moeizaam proces was. Er
was sprake van blokvorming (overheden tegenover maatschappelijke organisaties). Het is niet alle
partijen even goed gelukt te werken in de nieuwe vorm die de Dialoogtafel is.
De onderzoekers hebben twee scenario's uitgewerkt voor de toekomst. Dat van 'klassiek
adviesorgaan' en van 'maatschappelijke dialoog'. Zelf hebben zij een voorkeur voor het laatste
model, dat het meeste lijkt op de Tafel in de huidige vorm. Op 3 september nemen de
Tafeldeelnemers een voorlopig besluit over de toekomst. Dat wordt eerst besproken met de
achterbannen voordat het definitief wordt.
Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
De voorzitters van de Tafel hebben NCG Hans Alders een brief gestuurd waarin zij ervoor pleiten dat
hij ingrijpt bij de schadeafhandeling omdat er nog te veel onopgeloste problemen liggen. Hans Alders
heeft inmiddels met verschillende partijen gesproken over het schadeherstel. De NCG geeft aan dat
hij niet alleen regelingen wil maken (bijvoorbeeld wat te doen bij achterstallig onderhoud), maar ook
anderszins het proces wil faciliteren. Er zitten volgens de Nationaal Coördinator heel wat elementen
in de brief die tijd en aandacht vragen, het uitgangspunt moet steeds het belang van de bewoners
zijn, vindt Hans Alders. Hij probeert aan het einde van het jaar een programma klaar te hebben
waarin niet alleen precies staat omschreven hoe het versterkingsprogramma er uit zal moeten zien,
maar dat zich ook kan uitstrekken tot schadeafhandeling.
De NCG is van plan het programma 'Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen' voorafgaand aan
de besluitvorming voor te leggen aan de Tafel. Ook komt Hans Alders op 3 september terug bij de
Tafel om over zijn vorderingen te rapporteren.
Complexe gevallen
Per 1 juli draagt de NAM in fases ook complexe schadegevallen over aan het Centrum Veilig Wonen
(CVW). Daar waar zaken onoplosbaar lijken, blijven die bij de NAM. Dit zijn zaken waarin een
uitspraak van de NCG een vereiste is om tot een oplossing te komen.
Woningwaarde
De Tafel wil inzicht krijgen in de problematiek van huiseigenaren in het aardbevingsgebied met hun
hypotheek (hypotheken onder water, hypotheken op gesloopte panden, boetevrij aflossen bij sloop).
Er wordt een inventarisatie gemaakt van de problemen, daarbij wordt ook de commissie betrokken
die het woningmarktonderzoek van de Tafel begeleidt en waarin onder meer de Rabobank zitting
heeft.

