
Bijlagen bij “De psychosociale impact van de
gaswinningsproblematiek op bewoners in 2021

en 2022: Eindrapport Gronings Perspectief fase 3”

Bijlage 1: Vragenlijsten

Gronings Perspectief fase 3, meting 3 (april 2022)

Vraag Antwoordopties

Sociale verbondenheid
Denk na over de mensen in uw dorp of buurt. In
hoeverre bent u het eens met deze uitspraken?
Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van de
mensen in mijn dorp of buurt.
Ik voel me verbonden met de mensen in mijn
dorp of buurt.
Ik steun en help anderen in mijn dorp of buurt.
Ik ben blij dat ik deel uitmaak van mijn dorp of
buurt.
Ik voel me betrokken bij de mensen in mijn dorp
of buurt.

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet

In hoeverre bent u het eens met onderstaande
stellingen over uw dorp of buurt? In mijn dorp
of buurt…
... zorgen mensen voor elkaar.
... hoort iedereen erbij (ongeacht afkomst, inzet
voor het dorp/buurt).
... zijn we het eens over dorpszaken/ buurtzaken.
... denkt de gemeente mee over ideeën en wensen
van bewoners.

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet

In hoeverre is er in uw dorp of buurt sprake
van…
… onderlinge conflicten.
… onderlinge spanningen.
… onderlinge concurrentie.

● helemaal niet
● een beetje
● enigszins
● veel
● erg veel
● weet ik niet

Iedereen kan meemaken dat zijn/haar dorp of
buurt ingrijpend verandert. Denk bijvoorbeeld
aan bouw- of sloopwerkzaamheden in de buurt,
het sluiten van voorzieningen, het verdwijnen
van groen, de plaatsing van industrie of het
aanleggen van een nieuwe weg. Kunt u zo’n
verandering in gedachten nemen? We willen u

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet/n.v.t.



graag een aantal vragen stellen over deze
verandering. Mocht u meerdere veranderingen
hebben meegemaakt, denk dan aan de
verandering die u het meest is bijgebleven.
Hoe gingen u en de bewoners van uw dorp of
buurt om met deze verandering?
We informeerden elkaar over wat er gaande was.
We waren het met elkaar eens hoe we met deze
verandering moesten omgaan.
We grepen in (bijv. om inspraak te krijgen, door
te protesteren, door bezwaar aan te tekenen).
We hielpen elkaar (bijv. als er buurtgenoten
waren die het er moeilijk mee hadden).
We raakten verdeeld.
We reageerden nauwelijks op deze verandering.

Had u hierbij een situatie in gedachten die
gerelateerd is aan de
gaswinningsproblematiek?

● ja
● nee
● niet van toepassing

De volgende vragen gaan over de gevolgen van
de gaswinning in relatie tot uw dorp of buurt.
In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
In mijn dorp/buurt zitten we allemaal in
hetzelfde schuitje met betrekking tot de
gaswinning.
Met betrekking tot de gaswinning sta ik er in
mijn dorp/buurt alleen voor.
Met betrekking tot de gaswinning word ik door
verantwoordelijke instanties aan mijn lot
overgelaten.
In mijn dorp/buurt helpen en steunen we elkaar
met betrekking tot de gaswinning.
Ik heb het gevoel dat ik vergeleken met anderen
in mijn dorp/buurt minder goed word behandeld
met betrekking tot de gaswinning.

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet/niet van toepassing

Gezondheid
Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf
contact gehad met een huisarts?
Het gaat om bezoek aan huisarts, huisbezoek
en/of telefonisch consult (hiermee wordt niet
bedoeld telefonisch contact voor het aanvragen
van een herhaalrecept).

● in de afgelopen 2 maanden
● langer dan 2 maanden, maar minder dan

12 maanden geleden – Ga door naar vraag
8

● 12 maanden geleden of langer - Ga door
naar vraag 8

● nog nooit - Ga door naar vraag 8
● weet ik niet / wil ik niet zeggen - Ga door

naar vraag 8

Hoe vaak heeft u in de afgelopen twee maanden
contact gehad met een huisarts?

● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 keer



● 6 keer
● 7 keer
● 8 keer
● 9 keer
● 10 keer
● Vaker dan 10 keer
● Weet ik niet
● Wil ik niet zeggen

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? ● zeer slecht
● slecht
● gaat wel
● goed
● zeer goed
● weet ik niet

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last
gehad van de volgende klacht(en)?
Buik- of maagklachten
Hartkloppingen
Hoofdpijn
Duizeligheid of licht in het hoofd
Overgevoeligheid voor licht of geluid
Spier- of gewrichtsklachten
Hoesten of keelklachten
Prikkelbaar of irritatie
Geheugen- of concentratieproblemen
Slaapproblemen
Moeheid
Nerveus of gespannen gevoel
Benauwd of kortademig in rust (zonder
inspanning)
Diarree of verstopping
Nek- of schouderklachten
Pijn of druk op de borst hebben

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

Wat is uw belangrijkste klacht?
Buik- of maagklachten
Hartkloppingen
Hoofdpijn
Duizeligheid of licht in het hoofd
Overgevoeligheid voor licht of geluid
Spier- of gewrichtsklachten
Hoesten of keelklachten
Prikkelbaar of irritatie
Geheugen- of concentratieproblemen
Slaapproblemen
Moeheid
Nerveus of gespannen gevoel
Benauwd of kortademig in rust (zonder
inspanning)
Diarree of verstopping
Nek- of schouderklachten

Eén antwoord kiezen



Pijn of druk op de borst hebben

Wordt u op dit moment behandeld voor deze
klacht?

● ja
● nee
● wil ik niet zeggen

Wat ziet u als een mogelijke oorzaak voor uw
klacht? (meerdere antwoorden  mogelijk)

● Onbekende of onverklaarbare oorzaak
● COVID19-besmetting
● Ander bekend/vastgesteld

gezondheidsprobleem
● Dagelijkse druk en verplichtingen (bijv. op

het werk, huishouden en/of (mantel)zorg)
● Geluidsoverlast
● Luchtvervuiling
● Gewasbeschermingsmiddelen
● Industrie
● Elektromagnetische straling
● Windmolens
● Schade aan huis door gaswinning
● Procedures gericht op schadeherstel of

versterking m.b.t. gaswinning
● Overige problemen als gevolg van

gaswinning
● Leefstijl (roken, gebrek aan beweging)
● Problemen in gezin of relatie met anderen
● Andere oorzaak

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde
in de afgelopen 4 weken.
Kies per vraag het antwoord dat het beste
omschrijft hoe vaak u dit gevoel had.
Voelde u zich erg zenuwachtig?
Voelde u zich gelukkig?
Voelde u zich neerslachtig en somber?
Voelde u zich kalm en rustig?
Zat u zo erg in de put dat niets u kon
opvrolijken?
Voelde u zich boos?
Voelde u zich machteloos?
Voelde u zich hoopvol?

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

Vertrouwen
Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende
instanties of personen?
De Rijksoverheid
De provincie Groningen
Uw gemeente
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
Buurtgenoten
De meeste mensen

● Helemaal geen vertrouwen
● Weinig vertrouwen
● Een beetje vertrouwen
● Veel vertrouwen
● Heel veel vertrouwen
● Weet ik niet/ ik ken deze instantie niet

U geeft voor vertrouwen in de Rijksoverheid Open vraag



aan dat u …. vertrouwen heeft. Kunt u
toelichten waarom u … vertrouwen heeft?

Veiligheid en risicoperceptie
Hoe veilig heeft u zich de afgelopen vier weken
gevoeld op de plek waar u woont in verband
met de gaswinning?

● Zeer onveilig
● Onveilig
● Niet onveilig, niet veilig
● Veilig
● Zeer veilig
● Weet ik niet

In het geval van toekomstige aardbevingen: hoe
groot schat u de kans dat…
…u deze aardbevingen zelf meemaakt?
… uw eigendommen worden beschadigd als
gevolg van de gaswinning?
…u verwond zult raken als gevolg van een
aardbeving?

● Zeer kleine kans
● Kleine kans
● Kans is redelijk
● Kans is groot
● Kans is zeer groot
● Weet ik niet/ n.v.t.

Schade
Hoe vaak heeft u schade door gaswinning
gehad? (U mag ook een schatting geven.)

● Nooit (ga naar ‘Regelingen’)
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Hoe vaak heeft u schade gemeld? (U mag ook
een schatting geven.)

● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Regelingen
Kunt u om te beginnen aanvinken van welk
categorieregelingen u gebruik heeft gemaakt of
een aanvraag heeft gedaan (ongeacht de
uitkomst)? (Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk.)
Onderaan de pagina kunt u zien welke
specifieke regelingen onder deze categorie
vallen.

● Regelingen omtrent schade (materieel en
immaterieel)

● Subsidie Verduurzaming en Verbetering
● Regelingen omtrent versterking
● Regelingen omtrent bijzondere situaties
● Waardedalingsregeling of koopinstrument
● Regelingen voor huurders
● Regelingen omtrent monumenten of

karakteristieke panden en gebouwen
● Anders dan hierboven genoemde

regelingen
● Geen van deze regelingen – Ga naar vraag

35

Anders dan hierboven genoemde regelingen Open vraag



U heeft aangegeven dat u gebruik heeft gemaakt
van een andere dan de hierboven genoemde
regelingen. Om welke regeling(en) gaat het?

Regelingen omtrent schade1 (materieel en
immaterieel)
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor regelingen omtrent schade. Wilt u
hieronder aangeven om welke regelingen het
gaat?

● Schadevergoeding voor schade aan
gebouwen en objecten

● Vaste vergoeding voor schade aan
woningen

● Waardevermeerderingsregeling
● Immateriële schade
● Bijkomende kosten
● Anders dan de hierboven genoemde

regelingen omtrent schade

Subsidie Verduurzaming en Verbetering
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor de Subsidie voor Verduurzaming
en Verbetering. Wilt u hieronder aangeven om
welke regelingen het gaat?

● Subsidie Verduurzaming en Verbetering -
voor gebouwen die buiten de
versterkingsoperatie vallen  (10.000 euro)

● Subsidie Verduurzaming en Verbetering -
voor gebouwen binnen de
versterkingsoperatie (7.000 euro, 17.000
euro 13.000 euro)

● Subsidies worden uitgekeerd door SNN.
● Maatwerk regeling voor voorkomen

onuitlegbare verschillen
● Waardevermeerderingsregeling
● Anders dan de hierboven genoemden

regelingen omtrent Verduurzaming en
Verbetering

Regelingen omtrent versterking
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor regelingen omtrent versterking.
Wilt u hieronder aangeven om welke
regelingen het gaat?

● Nieuwbouwregeling
● Eigenaar Kiest Bouwer (Regeling

Versterken Gebouwen Groningen)
● Schade door versterking
● Maatwerk regeling voor voorkomen

onuitlegbare verschillen.
● Subsidie Verduurzaming en Verbetering -

Voor gebouwen die buiten de
versterkingsoperatie vallen

● Subsidie Verduurzaming en Verbetering -
Voor gebouwen binnen de
versterkingsoperatie (7.000 euro, 17.000
euro 13.000 euro)

● Anders dan de hierboven genoemden
regelingen omtrent versterking

Regelingen omtrent bijzondere situaties
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor een regeling omtrent bijzondere
situaties. Wilt u hieronder aangeven om welke
regelingen het gaat?

● Regeling Bijzondere Situaties
● Andere regeling
●

1 Een toelichting op de verschillende regelingen is opgenomen in bijlage 6.



Waardedalingsregeling of koopinstrument
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor de waardedalingsregeling of het
koopinstrument. Wilt u hieronder aangeven om
welke regelingen het gaat?

● Waardedalingsregeling
● Koopinstrument

Regelingen voor huurders
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor of gebruik heeft gemaakt van
regelingen voor huurders. Wilt u hieronder
aangeven om welke regelingen het gaat?. Wilt u
hieronder aangeven om welke regelingen het
gaat?

● Eenmalige vergoeding huurders
woningcorporaties  (€750) (bestuurlijke
afspraken 2020)

● Tegemoetkoming huurders (akkoord
gelijktrekken huurders)

● Anders dan de hierboven genoemde
regeling voor huurders

Regelingen omtrent monumenten of
karakteristieke panden en gebouwen
U heeft aangegeven dat u een aanvraag heeft
gedaan voor regelingen omtrent monumenten
of karakteristieke panden en gebouwen. Wilt u
hieronder aangeven om welke regelingen het
gaat?

● De subsidie Groot onderhoud waaronder
Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

● De subsidie Regulier Onderhoud
Rijksmonumenten Groningen (RORG) -

● Regulier onderhoud karakteristieke
panden en gemeentelijke monumenten
(SOK)

● Karakteristieke gebouwen Overschild
● Anders dan de hierboven genoemde

regelingen voor monumenten of
karakteristieke panden en gebouwen

U heeft in de vorige vragen aangegeven van
welke regelingen u gebruik heeft gemaakt of
een aanvraag heeft ingediend.  We willen nu uw
ervaringen met deze regelingen in kaart
brengen. We vragen u twee keer een regeling te
kiezen (eerst de regeling met de meest
positieve ervaring en dan de regeling met de
meest negatieve ervaring), waar we vervolgens
enkele vragen over stellen.
Wanneer u met slechts één regeling ervaring
heeft, kunt u dat hieronder aangeven.

● Ervaring met één regeling (ga naar vraag
29)

● Ervaring met meerdere regelingen (ga naar
vraag 23)

Hieronder ziet u de regelingen die u heeft
aangevraagd of waarvan u gebruik heeft
gemaakt. Kunt u aanvinken met welk van deze
regelingen u de meest positieve ervaring had?
Wanneer u geen positieve ervaring heeft willen
we u vragen de regeling te kiezen, waarmee u
de minst negatieve ervaring heeft.

Lijst van gekozen regelingen

Wanneer heeft u een aanvraag ingediend voor
deze regeling? (Maand/jaar). U mag een

● Drop down menu maand
● Drop down menu jaar



schatting geven. Als u het niet weet, kunt u de
optie ‘weet niet’ invullen.

Wat was de uitkomst van deze aanvraag? Vink
aan wat het meest van toepassing is.

● De aanvraag is afgekeurd; ik heb het
bedrag niet ontvangen

● De aanvraag is nog in behandeling; ik weet
nog niet wat de uitkomst is (ga naar vraag
27)

● De aanvraag is goedgekeurd; ik heb het
bedrag nog niet ontvangen

● De aanvraag is goedgekeurd; ik heb het
bedrag (deels) ontvangen

Wanneer heeft u bericht gekregen over het wel
of niet toegekend krijgen van deze regeling?
(Maand/jaar). U mag een schatting geven. Als u
het niet weet, kunt u de optie ‘weet niet’
invullen.

● Drop down menu maand
● Drop down menu jaar

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent
met de onderstaande stellingen over deze
regeling?
Ik vond het proces van aanvragen gemakkelijk.
Ik vond de manier waarop deze regeling is
opgezet rechtvaardig.
Ik ben tevreden over deze regeling.
Ik ben tevreden over het contact met de
uitvoeringsorganisatie.
De regeling heeft opgeleverd wat ik beoogde.
Ik vond de uitkomst voor mij rechtvaardig.
Ik heb voor deze aanvraag hulp van anderen
ingeschakeld.

● Helemaal niet mee eens
● Niet mee eens
● Niet mee eens/niet mee oneens
● Mee eens
● Helemaal mee eens
● Weet ik niet/n.v.t.

Hieronder ziet u opnieuw de regelingen die u
heeft aangevraagd of waarvan u gebruik heeft
gemaakt. Kunt u nu aanvinken met welk van
deze regeling u de meest negatieve ervaring
had? Wanneer u geen negatieve ervaring heeft
willen we u vragen de regeling te kiezen,
waarmee u de minst positieve ervaring heeft.

Lijst van gekozen regelingen

Wanneer heeft u een aanvraag ingediend voor
deze regeling? (Maand/jaar). U mag een
schatting geven. Als u het niet weet, kunt u de
optie ‘weet niet’ invullen.

● Drop down menu maand
● Drop down menu jaar

Wat was de uitkomst van deze aanvraag? Vink
aan wat het meest van toepassing is.

● De aanvraag is afgekeurd; ik heb het
bedrag niet ontvangen



● De aanvraag is nog in behandeling; ik weet
nog niet wat de uitkomst is (ga naar 32)

● De aanvraag is goedgekeurd; ik heb het
bedrag nog niet ontvangen

● De aanvraag is goedgekeurd; ik heb het
bedrag (deels) ontvangen

Wanneer heeft u bericht gekregen over het wel
of niet toegekend krijgen van deze regeling?
(Maand/jaar). U mag een schatting geven. Als u
het niet weet, kunt u de optie ‘weet niet’
invullen.

● Drop down menu maand
● Drop down menu jaar

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent
met de onderstaande stellingen?
Ik vond het proces van aanvragen gemakkelijk.
Ik vond de manier waarop deze regeling is
opgezet rechtvaardig.
Ik ben tevreden over deze regeling.
Ik ben tevreden over het contact met de
uitvoeringsorganisatie.
De regeling heeft opgeleverd wat ik beoogde.
Ik vond de uitkomst voor mij rechtvaardig.
Ik heb voor deze aanvraag hulp van anderen
ingeschakeld.

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet

Als u uw ervaring met alle regelingen waar u
gebruik van heeft gemaakt of een aanvraag
voor heeft gedaan een gemiddeld cijfer zou
moeten geven tussen 1 en 10, welk cijfer zou u
hiervoor geven?

Open vraag

Kunt u dit toelichten? Open vraag

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent
met de onderstaande stelling?
Ik vind dat er voor mijn situatie voldoende
regelingen beschikbaar zijn.

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet

Heeft u andere opmerkingen over of ervaringen
met regelingen die u met ons wilt delen?

Open vraag

U bent aan het einde gekomen van deze
vragenlijst. Heeft u nog opmerkingen over deze
vragenlijst en/of het onderzoek, of over de
onderwerpen die in deze vragenlijst naar voren
kwamen?

Open vraag



Gronings Perspectief fase 3, meting 4 (oktober 2022)

Vraag Antwoordopties

Sociale verbondenheid
Denk na over de mensen in uw dorp of buurt.
In hoeverre bent u het eens met deze
uitspraken?
Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van
de mensen in mijn dorp of buurt.
Ik voel me verbonden met de mensen in mijn
dorp of buurt.

● helemaal oneens
● beetje oneens
● niet eens, niet oneens
● beetje eens
● helemaal eens
● weet ik niet

In hoeverre is er in uw dorp of buurt sprake
van…
… onderlinge conflicten.
… onderlinge spanningen.
… onderlinge concurrentie.

● helemaal niet
● een beetje
● enigszins
● veel
● erg veel
● weet ik niet

Gezondheid
Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf
contact gehad met een huisarts?
Het gaat om bezoek aan huisarts, huisbezoek
en/of telefonisch consult (hiermee wordt niet
bedoeld telefonisch contact voor het
aanvragen van een herhaalrecept).

● in de afgelopen 2 maanden
● langer dan 2 maanden, maar minder dan

12 maanden geleden – Ga door naar
vraag 5

● 12 maanden geleden of langer - Ga door
naar vraag 5

● nog nooit - Ga door naar vraag 5
● weet ik niet / wil ik niet zeggen - Ga door

naar vraag 5

Hoe vaak heeft u in de afgelopen twee
maanden contact gehad met een huisarts?

● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 keer
● 6 keer
● 7 keer
● 8 keer
● 9 keer
● 10 keer
● Vaker dan 10 keer
● Weet ik niet
● Wil ik niet zeggen

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? ● zeer slecht
● slecht
● gaat wel
● goed
● zeer goed
● weet ik niet

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last
gehad van de volgende klacht(en)?

● Nooit
● Zelden



Buik- of maagklachten
Hartkloppingen
Hoofdpijn
Duizeligheid of licht in het hoofd
Overgevoeligheid voor licht of geluid
Spier- of gewrichtsklachten
Hoesten of keelklachten
Prikkelbaar of irritatie
Geheugen- of concentratieproblemen
Slaapproblemen
Moeheid
Nerveus of gespannen gevoel

● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

De volgende vragen gaan over hoe u zich
voelde in de afgelopen 4 weken.
Kies per vraag het antwoord dat het beste
omschrijft hoe vaak u dit gevoel had.
Voelde u zich erg zenuwachtig?
Voelde u zich gelukkig?
Voelde u zich neerslachtig en somber?
Voelde u zich kalm en rustig?
Zat u zo erg in de put dat niets u kon
opvrolijken?
Voelde u zich boos?
Voelde u zich machteloos?
Voelde u zich hoopvol?

● Nooit
● Zelden
● Soms
● Vaak
● Meestal
● Voortdurend
● Weet ik niet

Vertrouwen
Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende
instanties of personen?
De Rijksoverheid
De provincie Groningen
Uw gemeente
De brandweer/Veiligheidsregio Groningen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG)
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
De Groninger Bodembeweging (GBB)
Het Groninger Gasberaad
Nationaal Programma Groningen
Buurtgenoten

● Helemaal geen vertrouwen
● Weinig vertrouwen
● Een beetje vertrouwen
● Veel vertrouwen
● Heel veel vertrouwen
● Weet ik niet/ ik ken deze instantie niet

Veiligheid en risicoperceptie
Hoe veilig heeft u zich de afgelopen vier
weken gevoeld op de plek waar u woont in
verband met de gaswinning?

● Zeer onveilig
● Onveilig
● Niet onveilig, niet veilig
● Veilig
● Zeer veilig
● Weet ik niet



In het geval van toekomstige aardbevingen:
hoe groot schat u de kans dat…
…u deze aardbevingen zelf meemaakt?
… uw eigendommen worden beschadigd als
gevolg van de gaswinning?
…u verwond zult raken als gevolg van een
aardbeving?
…u in de knel komt om financiële redenen?
...u in de knel komt door alsmaar meer
procedures en gedoe rondom schade en
versterking?

● Zeer kleine kans
● Kleine kans
● Kans is redelijk
● Kans is groot
● Kans is zeer groot
● Weet ik niet/ n.v.t.

Schade
Hoe vaak heeft u schade door gaswinning
gehad? (U mag ook een schatting geven.)

● Nooit (ga naar ‘Regelingen’)
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Hoe vaak heeft u schade gemeld? (U mag ook
een schatting geven.)

● Nooit
● 1 keer
● 2 keer
● 3 keer
● 4 keer
● 5 - 10 keer
● Meer dan 10 keer

Als u de schade (deels) niet heeft gemeld,
kunt u uitleggen waarom?

Open vraag

De volgende vragen gaan over
rechtvaardigheid van de besluitvorming
rondom gaswinning. Deze vragen hebben we
ook in eerdere vragenlijsten aan u
voorgelegd. We realiseren ons dat actuele
ontwikkelingen de beantwoording van de
vragen kan bemoeilijken. We waarderen het
als u de vragen toch probeert te
beantwoorden.
Hoe rechtvaardig vindt u de door dit kabinet
vastgestelde hoeveelheid gas die gewonnen
wordt?
Hoe rechtvaardig vindt u de hoogte van de
vergoedingen voor schade en overlast door
gaswinning?
Hoe rechtvaardig vindt u de besluitvorming
over de gaswinning?

● Heel onrechtvaardig
● Een beetje onrechtvaardig
● Niet onrechtvaardig, niet rechtvaardig
● Een beetje rechtvaardig
● Heel rechtvaardig
● Weet ik niet



Hoe rechtvaardig vindt u de regelingen voor
schade en overlast rondom gaswinning?
Hoe rechtvaardig vindt u de regelingen
omtrent de versterkingsoperatie van
gebouwen?

Actualiteit
In hoeverre houdt de Parlementaire enquête
aardgaswinning u bezig?

● helemaal niet
● een beetje
● redelijk veel
● veel
● zeer veel
● weet ik niet/niet van toepassing

Verwacht u dat de Parlementaire enquête
aardgaswinning in de toekomst positieve of
negatieve gevolgen voor bewoners in het
gaswinningsgebied zal hebben?

● negatief
● een negatief
● niet negatief/niet positief
● een beetje positief
● positief
● weet ik niet

Kunt u dit toelichten? Open vraag

Woont u in een koopwoning of in een
huurwoning?

● Koopwoning (ga naar vraag 19a)
● Huurwoning (particulier of

woningcorporatie) (ga naar vraag 19b)

Kunt u aangeven in hoeverre de volgende
situaties voor u van toepassing zijn?
Mijn woning is de afgelopen jaren
verduurzaamd.
Mijn woning is voldoende verduurzaamd.
Ik heb concrete plannen om binnen een jaar te
starten met verduurzaming van mijn woning.
Ik heb tot nu toe gewacht met verduurzaming
van mijn woning wegens onzekerheid over
schadeherstel/versterking.
Ik maak me zorgen dat ik in financiële
problemen kom door de stijgende
energieprijzen.
Ik maak me er zorgen over dat de energiecrisis
gaat leiden tot continuering/intensivering van
de gaswinning in Groningen.

● helemaal niet
● een beetje
● enigzins
● erg van toepassing
● heel erg van toepassing
● weet ik niet

Kunt u aangeven in hoeverre de volgende
situaties voor u van toepassing zijn?
Mijn woning is de afgelopen jaren
verduurzaamd.
Mijn woning is voldoende verduurzaamd.

● helemaal niet
● een beetje
● enigzins
● erg van toepassing
● heel erg van toepassing
● weet ik niet



De eigenaar/woningcorporatie heeft concrete
plannen om binnen een jaar te starten met
verduurzaming van mijn woning.
De eigenaar/woningcorporatie heeft tot nu toe
gewacht met verduurzaming van mijn woning
wegens onzekerheid over
schadeherstel/versterking.Ik maak me zorgen
dat ik in financiële problemen kom door de
stijgende energieprijzen.
Ik maak me er zorgen over dat de energiecrisis
gaat leiden tot continuering/intensivering van
de gaswinning in Groningen.

U bent aan het einde gekomen van deze
vragenlijst. Heeft u nog opmerkingen over
deze vragenlijst en/of het onderzoek, of over
de onderwerpen die in deze vragenlijst naar
voren kwamen?

Open vraag



Bijlage 2: Interviewprotocollen

Gronings Perspectief 3: Interviewprotocol bewoners
Deelonderzoek versterking – interviews met bewoners

Introductie
● Introductie onderzoeker
● Korte introductie Gronings Perspectief, en doel van dit onderzoek toelichten
● Uitleggen wat er met de resultaten gebeurt; bij de uitwerking anonimiteit van deelnemers

waarborgen; rapport naar begeleidingscommissie Gronings Perspectief; publicatie
● Toestemming vragen tot opname, geïnformeerde toestemming vragen
● Opnameapparaat aanzetten

1. Beschrijving situatie en invloed op uw eigen leven

Beschrijving situatie
● Op welke manier heeft u te maken met de aardbevingsproblematiek?

Schade/versterking/beide?
● Op welke manier heeft u te maken met de versterkingsoperatie?
● Sinds wanneer? Waarmee begon dit voor u?

Verschillende situaties met bijbehorende vragen:
a. Wel zelf versterking

● Wanneer afgerond?
● In geval van schade én versterking: gescheiden trajecten of samenhang?

b. Versterking in omgeving (en niet bij respondent zelf):
● Is voor u duidelijk waarom uw woning niet in aanmerking komt voor versterking?

Bent u hierover geïnformeerd? Op welke wijze en door wie?
● Is het volgens u zelf nodig dat uw huis versterkt wordt?

c. In geval van ‘versterking nog niet gestart, wacht op nadere informatie’:
● Verwacht u dat uw huis in aanmerking komt voor versterking? Waarom wel/niet?

Wat verwacht u dat er moet gebeuren?
● Wanneer meer informatie versterking?

Verloop, communicatie en inspraak
● Met welke instanties heeft u tot dusverre contact gehad over de versterking? Hoe verliep dit

contact op het gebied van:
o informatie
o inspraak
o luisteren/serieus genomen? empathie?

We komen later in de vragenlijst nog uitgebreider terug op uw contact met instanties

Beslissingen
● Heeft u zelf beslissingen moeten nemen in het versterkingsproces, of verwacht u dat in de

toekomst te moeten doen? (wel/niet meedoen aan versterking, verduurzamen, vernieuwen,
Bouwimpuls, Praktijkaanpak, akkoord gaan met nieuwste inzichten (Bestuursakkoord) etc.)

● Helpen de beschikbare uitkeringen/subsidies bij dit proces? Zo ja, hoe?



Impact
U heeft ons zojuist verteld over de het versterkingsproces van uw woning of in uw omgeving. We
willen u nu enkele vragen stellen over de impact hiervan op uw dagelijks leven.
● Welke rol speelt de versterkingsoperatie in uw dagelijks leven?
● Gevoelens:

○ Welke?
○ Waardoor? (door bevingen/onveiligheid of systeem/procedures etc)
○ Veranderd?

● Indien de versterking al is afgerond:
○ Welk gevoel overheerst als u terugkijkt op de versterking van uw woning?
○ Welke invloed heeft de versterking op uw gevoel van veiligheid?

● In hoeverre bent u zelf in staat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de versterking
met zich meebrengt voor u? Waar komt dat door? Wat zou u daarbij kunnen helpen?

2. Vertrouwen

● Er zijn veel instanties binnen de versterkingsoperatie (aannemers/uitvoerders, NCG,
gemeente, overheid etc.). Met welke instantie heeft u de meest positieve ervaringen en
waarom / met welke het minst en waarom?

● Heeft u vertrouwen in deze partijen mbt de versterking?
o bij weinig vertrouwen nu: invloed op u en wat u wel/niet doet (inactie, klagen,

stemgedrag)
● Heeft u het idee dat u op een lijn zit met deze instanties over waar u het meeste mee

geholpen bent?
● Zijn uw opvattingen over/vertrouwen in instanties veranderd over de tijd, en waarom?

3. Impact op andere dorpsbewoners, uw buurt en dorp

● Impact Versterking op uw buurt?
○ Worden er veel/weinig woningen versterkt? Fases?
○ Uitdagingen voor buurt? Onderlinge omgang veranderd?

● Omgang met uitdagingen:
○ In hoeverre is uw dorp/buurt in staat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de

versterking met zich meebrengt voor (de inwoners van) uw dorp/buurt? Waar komt
dat door? Wat zou u daarbij kunnen helpen?

○ Gezamenlijk en samenwerken: trekken buurtbewoners samen op? Wordt er
samengewerkt?

○ Onderlinge steun? Hoe? (adviseren, praten, een luisterend oor bieden/krijgen,
procesmatige of technische ondersteuning). Ervaart u zelf ook steun?

○ Anderen steunen: weet u wat u kunt doen om anderen te helpen?
● Kunnen instanties nog iets doen om buurten/dorpen te helpen om met de uitdagingen om te

gaan?

4. Veerkracht en oplossingsrichtingen

We vragen u om even afstand te nemen van uw eigen dossier en na te denken over de opgave waar
de regio mee te maken heeft op het gebied van versterking.



● Wat ziet u op dit moment als belangrijkste knelpunten binnen de versterkingsoperatie voor
bewoners en de regio?

● Welke oplossingen ziet u (voor bewoners en regio)?
● Positieve invloed bewoners mogelijk?

5. Toekomst

● Kunt u iets vertellen over hoe u de toekomst ziet, voor uzelf en voor de regio? En hoe
verwacht u dat het verder gaat (gaswinningsdossier en toekomst provincie)?

6. Afronding

Tenslotte hebben we een paar algemene vragen over uzelf en uw eigen woonsituatie zodat we
straks een indruk kunnen geven van wie we hebben geïnterviewd.
● Wat is uw voornaamste dagbesteding?
● Wat is uw leeftijd (ongeveer)?
● Woont u in een huur of koopwoning?
● Hoe lang woont u hier al?
● Met wie woont u in dit huis?
● Geslacht noteren
● Heeft u zelf nog vragen? Of zijn er belangrijke punten die nog aan bod hadden moeten

komen?

We willen – met uw goedkeuren - graag uw contactgegevens ((mail)adres en/of
telefoonnummer) bewaren.  Dit heeft verschillende redenen: om u indien wenselijk een
publicatie te kunnen toesturen, om u eventueel te benaderen om toestemming te vragen om uw
verhaal als casus te gebruiken in de publicatie. Daarnaast willen we een aantal mensen
benaderen voor een herhalingsinterview in 2022.
● Bent u bereid deel te nemen aan een dergelijk herhalingsinterview?
● Wat vond u van het interview? Hoe vond u het om hierover te praten?
● Doen: aanbieden om te bellen om na te praten - debriefing achterlaten - bedankje aanbieden

Gronings Perspectief 3: Herhalings-interviews bewoners

Introductie
● In het najaar heeft u deelgenomen aan een interviews over de impact van de versterking.

Een aantal respondenten die we destijds benaderd hebben interviewen we nu opnieuw. U
heeft destijds aangegeven dat we u rond deze tijd opnieuw zouden mogen benaderen voor
deelname aan een interview. Dank daarvoor.

● Doel van het herhalingsinterview is:
o nagaan hoe de situatie zich in de afgelopen maanden heeft ontwikkeld
o horen wat uw ervaringen zijn mbt

regelingen/hulpaanbod/maatregelen/voorzieningen die worden geboden rond
versterking

● We interviewen in deze interviewronde ook enkele professionals over de versterking in deze
gebieden en de inzet van regelingen/hulpaanbod/maatregelen/voorzieningen.

● Het interview zal waarschijnlijk wat minder lang duren dan de vorige keer en wordt
telefonisch afgenomen.



● Is dat goed en is alles duidelijk? Heeft u nog vragen?

1. Huidige situatie

De vorige keer dat we u spraken was in <maand>. U vertelde toen dat <korte, feitelijke beschrijving
van de situatie toen>.
● Hoe is uw actuele situatie rond de versterking. Wat zijn de ontwikkelingen sinds het vorige

gesprek?
● Wat is de impact van de versterking voor u. Is dat veranderd sinds het vorige gesprek?
● Hoe is de actuele situatie rond de versterking in uw dorp/stad.  Wat zijn de ontwikkelingen

sinds het vorige gesprek?
● Wat is de impact van de versterking voor het dorp/buurt en op het contact met

vrienden/familie? . Is dat veranderd sinds het vorige gesprek?

2. Ervaring met maatregelen

We willen u nu graag enkele vragen stellen over de regelingen, maatregelen , ondersteuning en
voorzieningen die er beschikbaar zijn voor mensen die te maken hebben met de
versterkingsoperatie. We vragen naar uw ervaringen hiermee. Het hoeft daarbij niet perse te gaan
om uw ervaringen sinds het vorige interview, het mag ook gaan over de periode daarvoor.
● Bent u bekend met regelingen/maatregelen/ondersteuning/voorzieningen die beschikbaar

zijn voor bewoners die te maken hebben met de versterking? Zo ja, met welke?
● Op welke manier, langs welke weg heeft u informatie gekregen/gevonden over deze

regelingen/maatregelen/ondersteuning/voorzieningen?
● Heeft u zelf gebruik gemaakt van regelingen/maatregelen/ondersteuning/voorzieningen?

Zo ja, waarvan? Van welke organisaties?
● Wat waren de verwachtingen vooraf ten aanzien van deze regelingen/maatregelen/

ondersteuning/voorzieningen?
● Wat zijn uw ervaringen van deze regelingen/maatregelen/ondersteuning/voorzieningen?

Zowel proces als resultaat.
● Hebben de regelingen/maatregelen/ondersteuning/voorzieningen u geholpen? Zo ja, op

welke manier? Wat wel/wat niet?  Waarom wel/niet?  Sterke punten en verbeterpunten?
● Zijn er zaken waarvoor u geen hulp/ondersteuning heeft ontvangen, maar

waarbij/waarvoor u wel graag hulp had willen krijgen?  Zo ja, wat? Wie/welke partij had dat
kunnen/moeten bieden?

Indien niet alle regelingen/maatregelen/voorzieningen rond versterking uit vragenlijst  van maart
aan de orde zijn gekomen, hier gericht naar vragen:
● Heeft u ook ervaring met xxxxx?  Zo ja, wat is uw ervaring hiermee?

3. Persoonlijk contact

● Hoe ervaart u het contact met professionals (of dienstverleners) binnen de versterking? Is
dat zoals u had verwacht? Is dit veranderd? Zo ja, hoe komt dat?

● Kunt u positieve en minder positieve ervaringen met professionals (of
dienstverleners)noemen?

● Heeft dit invloed op hoe u met instanties omgaat? Heeft u een vorm gevonden die goed
werkt?

● Op welke manier zou het contact met instanties voor u verbeterd kunnen worden?



4. Afsluiting

● Heeft u zelf nog vragen? Of zijn er belangrijke punten die nog aan bod hadden moeten
komen?

>> Opname beëindigen
● Wat vond u van het interview? Hoe vond u het om hierover te praten?
● Bij emotionele gesprekken aanbieden om nog eens te bellen om na te praten
● Na afloop van het interview

o debriefing mailen
o bedankje opsturen
o toestemmingsformulier archiveren

Gronings Perspectief 3: Interviews professionals

● Introductie
● Informatieformulier doornemen (vooraf mailen) en toestemmingsformulier laten tekenen.
● Start opname.

1.  Algemeen beeld versterking in x

● Hoe is de huidige situatie rond de versterking in x  . Recente mijlpalen, planning en
actuele/voorliggende problemen.

● Wat is de impact voor bewoners? Hoe uit zich dat?
● Wat is de impact op het dorp als geheel? Hoe uit zich dat?

2.  Maatregelen

● Kunt u een beeld schetsen van de regelingen/maatregelen/ondersteuning die in dit
dorp van toepassing zijn rond de versterking? Zowel voor individuele bewoners als
collectief? Hoe komt u aan informatie over deze zaken?

● Wat waren de verwachtingen op voorhand? Op welke manier werd verwacht dat deze
regelingen/maatregelen/ondersteuning zouden bijdragen aan het proces van versterken?

● Hoe verloopt de uitvoering/inzet van deze regelingen/maatregelen/ondersteuning? Is de
werking zoals beoogd? Waar loopt u tegenaan? Wat gaat goed?

● Context: wanneer is een maatregel wel succesvol en wanneer niet? (Noemt de respondent
zaken als: samenwerking tussen betrokkenen, gedeelde belangen, doorzettingsmacht
(gezagvolle coördinator), middelen, tijd, menskracht, Informatie, sociaal vertrouwen? Of
andere zaken?)  Ook: leren van ervaringen.

● Sluiten de regelingen/maatregelen/ondersteuning aan bij de behoefte/wensen van de
bewoners?

● Beïnvloeden de regelingen/maatregelen/ondersteuning het welzijn van bewoners? Welke
wel, welke niet? Zijn deze van invloed op kwetsbaarheden, probleempunten, betekenisvolle
risico’s of stressoren?

● Welke elementen uit regelingen/maatregelen/ondersteuning of uit het uitvoeringsproces
dragen bij aan welzijn van bewoners? Wat zijn ‘werkzame factoren’?

● Verbeterpunten?



Indien niet alle regelingen rond versterking uit vragenlijst  van maart aan de orde zijn gekomen,
hier gericht naar vragen:
● Heeft u ook ervaring met xxxxx?  Zo ja, wat is uw ervaring hiermee?

3.  Persoonlijk contact

● Hoe ervaart u het contact met de bewoners binnen de versterking?
● Is dat zoals u had verwacht?
● Is dit veranderd? Zo ja, hoe komt dat?
● Kunt u positieve en minder positieve ervaringen met bewoners noemen? (ook:

bewonersparticipatie)
● Heeft dit invloed op hoe u uw werk doet? Heeft u een vorm gevonden die goed werkt?

4.  Link met bevindingen uit de data

● In de data zien we dat versterking en de  maatregelen rond versterking niet meteen
heilzaam effect hebben. Herkent u dit  beeld?

● Wat zou hiervoor een verklaring kunnen zijn?
● Hoe zou dit verbeterd kunnen worden?

5.  Afsluiting

● Heeft u zelf nog vragen? Of zijn er belangrijke punten die nog aan bod hadden moeten
komen?

>> Opname beëindigen



Bijlage 3: Overzicht gegevens aangeleverd door NCG

Variabele Omschrijving

Risicoprofiel Categorie: verhoogd/licht verhoogd/normaal

Werkvoorraad Categorie: wel of niet in de werkvoorraad

Opname Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Beoordeling Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Planvorming Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Uitvoering Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Bouw afgerond Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Afgerond Op welke datum deze ‘mijlpaal’ is gebeurd/afgerond

Type project Categorie: Bouwkundig versterken (BKV); BKV en sloop/nieuwbouw;
sloop/nieuwbouw; geen versterking noodzakelijk

Keuze bewoner Categorie: Regulier, huurder; Regulier, eigenaar; Bouwen in Eigen Beheer
& Eigenaar kiest bouwer; Bouwimpuls; 1588; Heft in Eigen Hand en Eigen
Initiatief

Huis verlaten Categorie: wel of niet gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting (voor
zover bekend bij NCG)

Bestuursakkoord Categorie: Blok A; Blok B; Blok C; mensen die na de intreding van het
bestuursakkoord (6 november 2020) zijn opgenomen in de werkvoorraad
van NCG



Bijlage 4: Afspraken verwerkingsovereenkomst NCG
De datamanager van Gronings Perspectief heeft adresIDs van respondenten die
toestemming hebben gegeven voor het koppelen van hun gegevens, via een beveiligde
sFTP-server (https://securetransfer.rijkscloud.nl/) met de datamanager van NCG
gedeeld. Het databestand was met een wachtwoord beveiligd dat alleen bekend was bij
de datamanager van Gronings Perspectief en NCG. De datamanager van NCG heeft waar
mogelijk gegevens over de versterkingsprocedure op dit adres aan dit adresID
gekoppeld (zie Bijlage 2 voor een overzicht van deze gegevens). De data is vervolgens
via de beveiligde sFTP-server aan de datamanager van Gronings Perspectief
overgedragen, waarna de datamanager van NCG het bestand met de adresgegevens van
de server heeft verwijderd. De datamanager van Gronings Perspectief heeft de data op
een beveiligde server van de Rijksuniversiteit Groningen gezet, waar alleen deze
onderzoekers van Gronings Perspectief bij kunnen die de data analyseren. Daarbij zijn
de afzonderlijke bestanden met een wachtwoord beveiligd. Ook staat de data te allen
tijde op deze beveiligde server. De data mogen niet worden gedownload naar een lokale
schijf. Op de beveiligde server zijn ook alle analyses gedaan.



Bijlage 5: Uitleg data en analyse versterking
Om duidelijker te maken hoe we deze data behandelen geven we een fictief voorbeeld
van een respondent die in de versterkingsoperatie zit. Onderstaand zien we een deel
van een tijdslijn van de vragenlijsten die deze respondent heeft ingevuld en de fases  die
hij/zij in de versterking heeft doorlopen (tussen meting 1 en 2 een opname, tussen
meting 3 en 4 een beoordeling, tussen meting 4 en 5 de vaststelling van de
planvorming). We analyseren of de fase tussen opname en beoordeling, dus scores op
meting 2 en meting 3, voor deze respondent verschillen van scores op andere
momenten -- en dit doen we voor alle fases. Hierom formuleren we dit in onze analyses
als ‘scores tussen fase a (in dit specifieke geval de opname) en fase b (in dit geval de
beoordeling)’. Daarnaast spreken we soms over wel of niet in een fase zitten: deze
respondent zit tijdens metingen 2 en 3 wel in de fase ‘tussen opname en beoordeling’,
maar niet in enige andere fase, zoals bijv. de fase ‘tussen beoordeling en planvorming’.
Deze laatste fase valt namelijk samen met meting 4.

Tijd      →

Metingen GP:
|

Meting 1
|

Meting 2
|

Meting 3
|

Meting 4
|

Meting 5

Fases versterking
voor een bewoner:

|
Opname

|
Beoordeling

|
Planvorming

We nemen alle meetpunten sinds 2016 mee. Dus als iemand bijvoorbeeld bij onze eerste
meting in 2016 de opnamefase heeft gehad, nemen we de gezondheidsscore van die
persoon tijdens die meting, maar ook de gezondheidsscore van iemand die pas bij de
laatste meting in 2021 de opname heeft gehad. We gebruiken hiervoor een
multilevel-regressieanalyse waarbij gezondheid, veiligheid en vertrouwen op enig
moment worden voorspeld door leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, de hoeveelheid
schade op dat moment, het verloop van de tijd, het in de werkvoorraad zitten of niet, en
het op dat moment wel of niet in de fases zitten. Dit levert figuren op waarin de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten worden weergegeven. Daarnaast laten we in
Bijlage 6 de voorspelde gemiddelde scores op de indicatoren in de verschillende fases
zien.

We gebruiken twee verschillende analysemethoden.

1. Bij de eerste methode analyseren we zowel de effecten binnen en tussen
deelnemers. Dit betekent dat gezondheidsscores van een respondent in een
bepaalde fase worden vergeleken met zijn/haar eigen gezondheidsscores in
andere fases, maar ook met de scores van andere respondenten in andere fases.



Deze analyse is belangrijk, want zo laten we met terugwerkende kracht
beschrijvend zien in welke fasen respondenten het meest kwetsbaar waren. Maar
met deze analysemethode kunnen we niet concluderen dat dit door die
specifieke fase komt, omdat het ook zou kunnen dat de meest kwetsbare mensen
al eerder in bepaalde fases terecht kwamen. Daarom voeren we een tweede,
conservatievere analyse uit:

2. In deze analyse kijken we alleen naar de effecten binnen respondenten. We
vergelijken hierbij dus gezondheidsscores van een respondent in een bepaalde
fase alleen met gezondheidsscores van dezelfde respondent in andere fases. Met
deze methode kunnen we dus duidelijker zien hoe respondenten veranderen
over de tijd zonder dit toe te hoeven schrijven aan groepskenmerken.



Bijlage 6: Gemiddelden analyses versterking
In deze figuren staan de voorspelde gemiddelden op de kernindicatoren (drie maten van
gezondheid, ervaren veiligheid, risicoperceptie (hele schaal en de drie losse items), en
vertrouwen) in de verschillende fases van versterking gebaseerd op de analyses op
groepsniveau.

Gezondheid



Ervaren veiligheid en risicoperceptie







Vertrouwen





Bijlage 7: Overzicht opgenomen maatregelen

Tabel B7.1: Regelingen opgenomen in vragenlijst

Regeling Toelichting

Schadevergoeding voor

schade aan gebouwen en

objecten

Vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en objecten door

middel van een maatwerkprocedure met

beoordeling van de schade door een onafhankelijke deskundige.

Uitgevoerd door IMG.

Vaste vergoeding voor

schade aan woningen

Vaste vergoeding van € 5.000 euro voor eenvoudige schades. Wie

kiest voor de vaste vergoeding, ziet af van een maatwerkprocedure

met beoordeling van de schade door een onafhankelijke

deskundige. Uitgevoerd door IMG.

Waardevermeerderings-

regeling

Subsidie om huizen van bewoners die minimaal voor € 1.000 aan

fysieke schade hebben gehad duurzamer te

maken. Maximaal € 4.000. Uitgevoerd door SNN.

Immateriële schade Vergoeding voor schade die iemand ervaart door pijn, leed of

verdriet door de gevolgen van de gaswinning in de regio. Gestart in

november 2021, wordt gefaseerd uitgerold. Uitgevoerd door IMG.

Bijkomende kosten Vergoeding voor onder meer overlast en materiële gevolgschade,

zoals inboedelschade, tuinschade, inkomstenderving,

omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten. Uitgevoerd door IMG

Subsidie Verduurzaming

en Verbetering - voor

gebouwen die buiten de

versterkingsoperatie

vallen  (10.000 euro)

Een subsidie van maximaal 10.000 euro voor

verduurzaming en verbetering voor gebouwen in een

postcode van de waardedalingsregeling of in de postcodes

9689, 9681 of 9682 die niet zijn opgenomen in het

versterkingsprogramma van NCG. Uitgevoerd door SNN.

Subsidie Verduurzaming

en Verbetering - voor

gebouwen binnen de

versterkingsoperatie

(7.000 euro, 17.000 euro

13.000 euro

Subsidie voor verduurzaming en verbetering voor

eigenaren met een gebouwen binnen de

versterkingsoperatie.

-   7.000 euro voor gebouwen waar de versterking is

afgerond of wordt afgerond volgens oude inzichten.

-   17.000 euro voor gebouwen die beoordeeld worden

volgens de nieuwe inzichten of gebouwen die op norm zijn.

-   Aanvullend een bedrag van 13.000 euro (vrij te

besteden) voor eigenaren die instemmen met het aanbod

voor herbeoordeling van hun gebouw volgens de nieuwe

norm kunnen.

Subsidies worden uitgekeerd door SNN.



Maatwerk regeling voor

voorkomen onuitlegbare

verschillen

Voor circa 4.000 door de gemeenten geselecteerde

adressen in de regio is een vergoeding beschikbaar gesteld

vanwege onuitlegbare verschillen. Maximaal

€ 30.000 opgebouwd uit € 13.000 vrij te besteden en

€17.000 subsidie voor verbetering en

verduurzaming. De subsidie komt uit budget van de

betrokken gemeenten en wordt uitgekeerd door SNN.

Nieuwbouwregeling Regeling voor woningeigenaren van nieuw te bouwen woningen

die zonder aanvullende maatregelen niet voldoen aan de NPR9998.

Uitgevoerd door NCG.

Eigenaar Kiest Bouwer (Regeling

Versterken Gebouwen

Groningen)

Met de subsidieregeling ‘Versterking Gebouwen Groningen’

kunnen eigenaren budget ontvangen om zelfstandig hun gebouw te

laten versterken. Zij worden dan opdrachtgever voor de hele

versterkingsoperatie of een deel daarvan. Eigenaren vragen de

subsidie aan bij NCG.

Schade door versterking Vergoeding voor schade die ontstaat als direct gevolg van de

versterkingsmaatregelen, bijvoorbeeld verhuiskosten of

omzetschade. Uitgekeerd door NCG.

Regeling Bijzondere Situaties Regeling voor de meest schrijnende gevallen waar problemen

spelen die door de bestaande compensatieregelingen onvoldoende

worden opgelost. Aanvraag vindt plaats via burgemeester of

Onafhankelijk Raadsman. De Commissie Bijzondere Situaties is

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

Waardedalingsregeling Binnen vastgesteld gebied kunnen eigenaren een vergoeding

krijgen als hun woning/pand minder waard is geworden doordat

die woning/dat pand in een gebied staat waar aardbevingen

voorkomen. Uitgevoerd door IMG.

Koopinstrument Regeling voor woningeigenaren binnen het aardbevingsgebied die

moeite hebben om hun huis te verkopen. Uitgevoerd door NCG.

Eenmalige vergoeding huurders

woningcorporaties  (€750)

(bestuurlijke afspraken 2020)

Een deel van de huurders van woningcorporaties ontvangt

eenmalig €750 voor het onderhoud en verbeteren van hun woning,

omdat ze door het aardbevingsdossier mogelijk langere tijd geen

onderhoud aan de binnenkant van de woning hebben gedaan.

Uitgevoerd door NCG.

Tegemoetkoming huurders

(akkoord gelijktrekken huurders)

Huurders die te maken hebben gehad met

versterkingsmaatregelen kunnen in sommige gevallen een

tegemoetkoming van €500 krijgen (plus €45 voor elke week dat ze

in een tijdelijke woning hebben gezeten). Uitgevoerd door NCG.



De subsidie Groot onderhoud

waaronder Restauratie

Rijksmonumenten (GRRG)

Subsidie voor groot onderhoud waaronder restauratie en

herbestemming. Voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen

en groene rijksmonumenten in de provincie Groningen, en voor

eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie in de

aardbevingsgemeenten. Uitgevoerd door Provincie Groningen.

De subsidie Regulier Onderhoud

Rijksmonumenten Groningen

(RORG)

Subsidie voor regulier onderhoud, voor particuliere eigenaren van

rijksmonumenten met een huidige woonfunctie in de

aardbevingsgemeenten. Uitgevoerd door Provincie Groningen.

Regulier onderhoud

karakteristieke panden en

gemeentelijke monumenten

(SOK)

Subsidie voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en

gemeentelijke monumenten van particuliere eigenaren in de

aardbevingsgemeenten. Uitgevoerd door Provincie Groningen.

Karakteristieke gebouwen

Overschild

Voor eigenaren van door de gemeente aangewezen karakteristieke

panden in het postcodegebied Overschild, om deze karakteristieke

gebouwen te behouden. Voor bijv. energiebesparende maatregelen,

herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van

karakteristieke waarden. Uitgevoerd door Provincie Groningen.



Bijlage 8: Figuren longitudinale analyses vertrouwen


