
Aan de staat der Nederlanden
i.c. Minister Wiebes
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Krewerd, 02 november 2018

Betreft: Verzoek tot het afgeven van een Woning Veilig Verklaring.

1. Ondergetekende is bewoner en eigenaar van een woning in het dorp Krewerd,
gelegen in het aardbevingsgebied van Groningen.

2. Al vijf jaar leven wij met de slopende onzekerheid of onze woning nog wel veilig en 
aardbevingsbestendig is. Ons welzijn en gezinsleven lijdt hier ernstig
onder.

3. Het dichtdraaien van de gaskraan op termijn levert nu en de komende tijd geen 
vermindering van het aardbevingsgevaar op, teveel is nog onzeker.

4. De lopende procedure van de versterkingsoperatie is dit voorjaar stilgelegd. In 
september zou er uitsluitsel worden gegeven. Dat is er nog steeds niet.

5. Wij wijzen u op uw zorgplicht zoals omschreven in artikel 21 van de grondwet: De 
zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Hieronder wordt tevens verstaan de zorgplicht van de overheid om haar inwoners te 
beschermen tegen natuurgeweld, zoals aardbevingen.

6. In het geding zijn voorts onze rechten op grond van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), artikel 2 (recht op leven) 
en artikel 8 (recht op onder meer lichamelijke integriteit).

7. De inwoners van ons dorp hebben zich verenigd in het Experiment Krewerd. Samen 
maken wij ons sterk voor een gezonde en veilige toekomst. Experiment  Krewerd is door 
de gemeente Delfzijl en de NCG erkend als een belangrijk bewonersinitiatief. Daarom ook
is het dorp Krewerd met voorrang door de NCG bezocht voor de veiligheidsinspecties.

8. Voor alle woningen in Krewerd zijn de betreffende inspecties uitgevoerd. Er zijn dus 
geen beletsels meer om nù de woningen constructief te analyseren.

9 Wij verzoeken u om per ommegaande een Woning Veilig Verklaring af te geven. Dit zal 
ons na vijf jaar slopende onzekerheid eindelijk rust brengen en de waarde van ons 
onroerend goed teruggeven.
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