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NAM past schadeafhandeling aan
Bewoners mogen zelf
tweede taxateur aanwijzen bij bevingschade
3 NAM keerde in totaal
anderhalf miljoen euro
uit aan gedupeerden
3 Een op de vijf schademeldingen afgewezen
3

Door Bas van Sluis
Assen De Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) past na de
kritiek van de afgelopen tijd de
schadeafhandeling aan. Bewoners die het niet eens zijn met de
schadetaxatie aan hun wonin-

gen na een aardbeving, mogen
zelf een tweede, zelfgekozen
taxateur in de arm nemen. De
kosten worden betaald door de
NAM.
Dat zegt directeur Bart van de
Leemput van de NAM tegen
Dagblad van het Noorden. Het
bedrijf is volgens Van de Leemput enorm geschrokken van de
kritiek van bewoners. Die zijn
niet te spreken over de manier
waarop de NAM schade aan woningen, na een aardbeving, afhandelt. Zo is er kritiek op de
schade-experts die de schade
opnemen. De NAM kiest deze
taxateurs en betaalt hen.

Ook het feit dat bewoners zelf
moeten bewijzen dat de schade
aan de woningen door de gaswinning – en de aardbevingen –
komt, zorgt voor onrust. Ze vinden dat de bewijslast omgedraaid moet worden. Laat de
NAM maar aantonen dat de
schade niet is veroorzaakt door
de boringen.
Inmiddels zijn 1250 schademeldingen binnengekomen bij
de NAM na de beving (3,4 op de
schaal van Richter) van twee weken geleden. Dat is enorm, aangezien in de voorgaande negen
jaar – van 2003 tot nu – 1166
schadeclaims werden inge-

diend. In die periode vergoedde
de NAM 1.530.706,13 euro aan
902 gedupeerden. Dat komt neer
op gemiddeld 1700 euro per
schadegeval. Een op de vijf schademeldingen werd afgewezen
door de NAM, blijkt uit door deze krant opgevraagde gegevens.
Bij de NAM zijn ze geschrokken van hoe de bevolking de
aardoliemaatschappij
tegenwoordig ziet, zegt Van de Leemput. "Het beeld dat de bevolking
nu van ons heeft, is niet meer
het beeld dat we willen dat ze
van ons hebben. Draagvlak is belangrijk voor ons. Als er geen
draagvlak is, kan er eigenlijk

geen gaswinning zijn." Het bedrijf bindt daarom in en doet
een concessie naar de mensen
die te maken hebben met de
aardbevingen en de schade die
ze veroorzaken. "We moeten
coulanter en beter omgaan met
de schademeldingen", vindt de
directeur.
Naast de mogelijkheid voor
een extra taxateur probeert de
NAM de schadeclaims in verschillende gradaties onder te
brengen. Die gradaties lopen van
minder accuut naar accuut en er
komt meer vrijheid voor de bevolking zelf, zegt Van de Leemput. "Als ze helemaal zat zijn van

de scheuren en een bouwkundig
rapport willen, kan dat. Als ze
zelf een aannemer kennen in
wie ze vertrouwen hebben, dan
kan dat. En als ze het zelf willen
repareren, dan mag dat ook. Wij
betalen." >> ZOMER12 10-11
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Reacties
Burgemeester Albert Rodenboog (Loppersum) en voorzitter Jelle van der Knoop van
vereniging Groninger Bodem
Beweging laten weten blij te
zijn met de beweging ’in de
goede richting’ van de NAM.

