
 
 

Nieuwsbrief 

Januari/februari 2023 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de volgende punten: 

• Nieuws van het coöperatiebestuur 
• Terugblik bewonersavond 
• Versterking 
• Energietransitie 
• Inloopspreekuren 
• Schade melden bij het IMG 
• Krewerd Cracks: expositie in april  
• Energietransitie 
• Gas- en stroomverbruik bijhouden met een P1-meter 
• Flora & fauna: facturen 
• Herdenkingsmonument 
• Versterking in de klankbordgroep 
• Onderzoek architecten door Hanzehogeschool 

 

Nieuws van het coöperatiebestuur 
 
Vorige week vrijdag werd het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gepresenteerd in 
Zeerijp. Conclusie: Groningen is bewust groot onrecht aangedaan. Een ereschuld moet nu worden 
ingelost. Daarvoor moeten de afhandeling van de schade en de versterking ‘makkelijker, milder en 
menselijker’ worden aangepakt. Wrang is dat we diezelfde vrijdag onze bewoners per brief 
hebben moeten melden dat de toegezegde datum voor duidelijkheid over de woningen met 
funderingsproblemen wederom niet wordt gehaald door de NCG. Blijkbaar hebben ze nog tijd 
nodig om zich de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie eigen te maken. Het 
dreigt nu april te worden voordat er duidelijkheid komt. Triest. 
 
Willem Smink 
Voorzitter dorpscoöperatie Krewerd 

 



Terugblik bewonersavond 26 januari 
 
Op donderdag 26 januari vond de eerste bewonersavond plaats van het jaar 2023. Een spannend 
jaar, waarin de versterking nu ook concreet lijkt te gaan beginnen. En dan wordt het ineens heel 
echt. Tijdens deze avond werd verteld over de plannen voor het ontwikkelen van tijdelijke 
woningen naast Kredo. Het is 
de bedoeling dat in Krewerd 
4 woningen worden 
geplaatst in een ‘tuinderij’-
omgeving. De reacties waren 
overwegend positief op het 
gepresenteerde plan, maar 
ook er waren veel vragen: 
hoeveel slaapkamers zitten 
erin, is het ook mogelijk om 
beneden te wonen, hoe zit 
het met thuiswerken. Deze 
vragen zijn genoteerd en ook 
doorgegeven aan JBG.  
Ook vertelden Addy Hooijer 
en Yvonne Wiltjer van het 
IMG iets over 
schademeldingen (zowel materieel als immaterieel). Zij schuiven maandelijks aan bij de 
inloopspreekuren in Kredo, om vragen te beantwoorden. JBG deelde kort iets over de planning en 
het lijkt erop dat er in kwartaal 2 eindelijk maar toch kan worden gestart met de versterking van 3 
woningen. 
 
 

Versterking 
 
Tijdelijke huisvesting 
Tijdens de bewonersavond op 26 januari heeft Fons het plan voor de tijdelijke huisvesting 
toegelicht. Bureau Onyx heeft een ontwerp gemaakt voor een tuintjederij naast Kredo, waarop 4 
tijdelijke woningen (zogenaamde Kapstees) worden geplaatst. Het is de bedoeling dat deze 
woningen echt iets toevoegen aan het dorp Krewerd. Een vergelijkbare woning staat in Leermens. 
Wat tijdens deze avond wel duidelijk werd is dat  het uiterlijk van deze woningen wordt 
gewaardeerd, maar dat er zeker aandacht moet zijn voor de praktische invulling en de wensen van 
u als bewoners. Denk aan: zijn er voldoende slaapkamers, is er een mogelijkheid om thuis te 
kunnen werken, ik wil liever niet boven wonen. Al deze punten zijn genoteerd en worden, samen 
met een eerdere inventarisatie, meegenomen.  
Deze 4 tijdelijke woningen zijn cruciaal om het versterkingsproces door te kunnen laten gaan. We 
hebben inmiddels een akkoord van de NCG en een aannemer die wil bouwen. Op dit moment 
wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente.  
 
 
 
 



Funderingsonderzoeken 
Alle funderingsonderzoeken zijn afgerond en als het goed is zijn de rapporten ook al in het bezit 
van de onderzochte adressen. Deze rapporten liggen nu ter beoordeling bij de NCG, die uiterlijk 15 
februari hierover een uitspraak zou doen. Echter, de NCG heeft ons op 15 februari opnieuw 
verzocht om aanvullende informatie op de onderzoeken en dat betekent opnieuw uitstel. Een 
flinke domper die weer voor vertraging zorgt bij de onderzochte woningen.  
 
 
Planning en communicatie 
Tijdens de bewonersavond werd door JBG aangekondigd met welke 3 woningen in kwartaal 2 
wordt gestart met de versterking. Dat is natuurlijk heel erg goed nieuws, echter de mededeling 
kwam wat als een verrassing voor de betreffende bewoners. Inmiddels zijn alle bewoners keurig 
netjes bijgepraat over alles. En dat zal ook de volgorde van communiceren zijn: eerst de 
betreffende bewoners, dan het dorp. Er is gekozen om met deze drie woningen te starten, omdat 
deze adressen al ver zijn in het proces en zelf voorzien in tijdelijke huisvesting. Dat zorgt ervoor 
dat we nu dan ook echt kunnen starten.  Wanneer de eerste aannemersbusjes in het dorp zijn, 
zullen we hier met het hele dorp op een feestelijke manier bij stilstaan.   
 
  
Asbestinventarisatie 
Wanneer de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dan moet er ook een asbestinventarisatie 
plaatsvinden. Deze zal worden aangevraagd door de architect en wordt uitgevoerd door het 
bedrijf Qualis. Voor deze inventarisatie en rapportage is een budget opgenomen in het depot.  
 
Qualis zal dan een offerte en een opdrachtbrief sturen, die getekend moet worden door u als 
bewoner.  
Vervolgens zult u een factuur ontvangen van de werkzaamheden.  
Deze documenten moeten beiden worden getekend en opgestuurd naar de NCG, voor betaling uit 
het depot.  
Dit kan zowel per mail (depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl) als via de post. De 
adresgegevens staan onderin deze nieuwsbrief.   
 
 
Betaling facturen leveranciers: op tijd indienen bij NCG Depots 
Vanuit de NCG het verzoek om facturen van leveranciers en ingehuurde partijen die de versterking 
voor Krewerd uitvoeren, niet te lang te laten liggen, maar direct op te sturen naar 
depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl (of via het postadres) zodat bedrijven die het werk 
hebben geleverd ook snel betaald kunnen krijgen.   
  
 
 

 
 
 
 



Energietransitie 
 
Krewerd is onderdeel van het Proeftuinenproject Aardgasvrije Wijken (paw), genaamd 
‘Aardgasvrije Wierdedorpen’. De centrale overheid heeft het plan voor de energietransitie van de 
bewoners van Krewerd gehonoreerd met subsidie. 
Uitgangspunt van het plan: tegelijkertijd met de versterking maatregelen nemen om het 
gasverbruik met 50% te verlagen, bijv. door hybride warmtepomp, kierdichting, isolatie en 
zonnepanelen. Voor de blijvende helft van de gasbehoefte wordt gezorgd voor Groengas. 
 
Uitgangspunt is ook dat het de bewoners geen geld kost. 
De dekking van de kosten voor de energiemaatregelen, zover niet gedekt door de slimme 
versterkingmaatregelen, moeten voor de bewoners kostenneutraal zijn.  
Hiervoor zijn verschillende potjes: 

  
• 2200 euro uit de project bijdrage pot Aardgasvrije Wierdedorpen, 

declareren zie https://aardgasvrijewierdedorpen.nl/aanvraag-projectbijdrage/. Voor 
informatie over de type maatregelen die onder deze projectbijdrage vallen, 
zie: https://aardgasvrijewierdedorpen.nl/gas-besparen/   Deze bijdrage is voor zowel 
bestaande bouw als sloop-nieuwbouw. 

• Subsidie overheid ISDE, declareren zie  https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering/isde/woningeigenaren. Dit is voor bestaande bouw. 

• Bewoners met versterking krijgen 7000 euro voor duurzaamheidsmaatregelen, declareren 
zie https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000 

• Wat dan nog nodig is, wordt gedekt door het een aantal jaren inzetten van de door de 
maatregelen gerealiseerde bezuiniging op de energiekosten. Dit is een voorinvestering 
waarvoor we, waar nodig, hulp bij zullen bieden. 

 
Energieadvies 
Anderhalf jaar geleden is er voor elke woning een energieadvies opgesteld door Invent. Nu de 
meeste architecten de plannen bijna uitgewerkt hebben, is het goed, voor zover al niet 
gedaan, NU een tweede gesprek aan gaan met Invent om de maatregelen scherp te krijgen en te 
controleren of de uitgangspunten gehaald worden.  
Afspraak maken met Marco Nekeman, Marco Nekeman, marco@invent.nl, tel. 06 209 55 178 
 
Algemene vragen over verduurzaming/subsidies  
Voor algemene vragen over deze energietransitie/subsidie van Krewerd kunt u terecht bij Yvonne 
Osseforth, tel 085-303 4714, info@aardgasvrijewierdedorpen.nl en de 
website https://aardgasvrijewierdedorpen.nl/ 

 
Inloopspreekuren  
Maandelijks op de donderdag zijn er van 14:00-16:30 uur inloopmiddagen. Tijdens deze inloop 
kunnen vragen worden gesteld aan Anuschka (JBG), Yvonne (Enablemi), Yvonny/Addy (IMG) en 
Jolanda (dorpscooperatie) over het bouwproces, verduurzaming en subsidies, materiele en 
immateriele schademeldingen en zaken met betrekking tot het experiment.   
We zorgen ervoor dat er zitjes worden gemaakt, waar rustig een gesprek kan worden gevoerd, met 
een van de specialisten.  
 



Data inloopmiddagen:  
- 23 maart 
- 20 april 
- 25 mei 
- 22 juni 
- 28 september 
- 26 oktober 
- 23 november 
- 28 december  

 
 

Informatie van het IMG: Schademeldingen (materieel en 
immaterieel) 
 
Vragen over de afhandeling van aardbevingsschade of over regelingen van het IMG? 
Stel ze tijdens de inloopmiddag in dorpshuis Kredo. U kunt daar ook terecht voor hulp bij een 
aanvraag (kosteloos).  
 
 
Aardbevingsschade aan uw woning of gebouw? Wacht niet met het melden van de 
schade. 
Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst 
in de vloer of een gebroken riolering. Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het 
gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Deze schade door gaswinning meld 
u bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Daarmee hoeft u niet te wachten totdat uw 
woning versterkt of nieuw gebouwd is. 
 
Ga naar: Schade gebouwen en objecten - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
(schadedoormijnbouw.nl) 
 
Vragen of uw wilt hulp bij de aanvraag? Kom naar de inloopmiddag in dorpshuis Kredo. 
 
 
Vergoeding voor schade in de vorm van leed of verdriet door gaswinning. Nog 
geen aanvraag voor deze immateriële schade gedaan?  
Het doel van de vergoeding van immateriële schade is verzachting en erkenning te bieden voor het 
leed en verdriet als gevolg van bevingen door gaswinning.  

Lees er meer over: Immateriële schade - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
(schadedoormijnbouw.nl) 

U hoeft deze aanvraag niet alleen te doen. Addy van het IMG kan samen met u, bij u thuis deze 
aanvraag indienen. Kom even langs tijdens de inloopmiddag in dorpshuis Kredo om aan te geven 
dat u een huisbezoek wilt. 
 



Vergoeding voor het minder waard worden van de woning: mogelijk komt u in 
aanmerking voor de waardedalingsregeling  
Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die 
woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als 
voor onverkochte woningen. 
 
Ga naar: Waardedaling - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) (schadedoormijnbouw.nl) 
Afwijzingsgronden Waardedaling staan hier ook vermeld, o.a. sloop of nieuwbouw van uw woning 
door de NCG (Nationaal Coördinator Groningen). 
 
Wat als je al een vergoeding van de NAM hebt gehad? 
Vragen bij de procedure aanvraag vergoeding waardedaling - Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) (schadedoormijnbouw.nl) 
 
Vragen of uw wilt hulp bij de aanvraag? Kom naar de inloopmiddag in dorpshuis Kredo. 
Of bel het gratis telefoonnummer 0800 4444 111 (ma t/m za 08:00-17:30 uur). 
 
 

 
Gas- en stroomverbruik bijhouden met een P1-meter 

 
Via het project Aardgasvrije Wierdedorpen heeft de dorpscooperatie een aantal P1-meters 
gekregen om weg te geven aan 
bewoners met een slimme meter. De 
P1-meter is een apparaatje dat aan 
de slimme meter kan worden 
gehangen om direct het gas- en 
stroomverbruik te kunnen zien. 
Belangstelling hiervoor?  
Stuur dan even een mailtje naar 
info@jolandadijkhuis.nl en dan zorgt 
Guus ervoor dat u deze krijgt.  
 
Krewerd Cracks 
Vorig jaar heeft het bestuur van de dorpscoöperatie aangegeven de komende tijd volledig te gaan 
concentreren op de versterking en dat is ook wat er is gebeurd. Voor 1 onderdeel heeft het 
bestuur echter toch een uitzondering gemaakt en dat is het kunstproject ‘Krewerd Cracks’. Dat 
heeft ermee te maken dat hiervoor al geld is ontvangen vanuit verschillende fondsen en dat er 
inmiddels ook al veel werk is verricht. Aan dit geld is door de fondsen een einddatum verbonden, 
waarbinnen het project klaar moet zijn. De Krewerd Cracks-trein reed al en daarom is besloten om 
dit door te laten gaan. Ook omdat we hiermee op een positieve en andere manier aandacht 
kunnen geven aan Experiment Krewerd.   
 
 
 



Op zaterdag 29 april zal de fotoexpositie Krewerd Cracks officieel worden geopend. In de Mariakerk 
zijn van 29 april tot en met 29 mei 10 kunstwerken te bewonderen gemaakt door fotograaf 
Monique Goossens, die het verhaal van de gaswinning en de scheuren in de huizen en 
gemeenschappen op een bijzondere manier weergeven. Meer informatie volgt via de Nieuwsbrief, 
de Experiment-app en de website van Experiment Krewerd.  
 

 
Flora en fauna: graag actie op nog niet-betaalde facturen! 
 
Inmiddels heeft de dorpscooperatie van een groot aantal bewoners het geld voor Flora & Faunga 
ontvangen, maar nog niet van iedereen. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan, is hierbij het 
dringende verzoek om de getekende factuur en opdrachtbrief flora & fauna die u vanuit de 
cooperatie heeft ontvangen voor de verrekening van het flora & fauna-bedrag op te sturen naar 
de NCG voor betaling vanuit het depot.  
 
Dit kan op twee manieren:  

1. Mail 
U maakt zelf een foto van beide getekende documenten en stuurt deze via de mail naar: 
depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl en naar info@jolandadijkhuis.nl (voor de 
cooperatie-administratie). 

2. Post 
Beide getekende documenten kunnen worden gestuurd naar het volgende postadres 
Nationaal Coordinator Groningen 
Depots / afdeling financiele administratie 
Postbus 3006 
9701 DA Groningen 
Én van beide documenten een getekend exemplaar in de bus bij Luuk (Kloosterweg 2) voor 
de cooperatie-administratie.  

 
 

Herdenkingsmonument: ideeën gezocht!  
Tijdens de bewonersavond deed Fons een oproep om mee te denken om een 
‘herdenkingsmonument’ of aandenken te maken van het puin van iedere woning dat 
vrijkomt vanuit de versterking.  
Wanneer u voor de invulling hiervan nu al een leuk / goed / mooi idee heeft voor Krewerd, 
of wilt meedenken, geef dit door aan Jolanda: info@jolandadijkhuis.nl 

 

Versterking in de klankbordgroep 
Al geruime tijd is er een klankbordgroep actief die signalen uit het dorp deelt en een 
onafhankelijke spiegel is voor het bestuur van de dorpscoöperatie. Na het eerdere vertrek 
van Eefje bestond deze uit Willem de Graaff, Erica van de Vuurst en Vincent Noordhoek. 
Sinds kort is Derk Verhaag hier ook aan toegevoegd en daar zijn we heel blij mee.   
Voorofgaand aan iedere bestuursvergadering schuift de klankbordgroep een half uur aan 
om hun punten te delen.  
  

  



Onderzoek Hanzehogeschool Architecten 
De Hanzehogeschool Groningen doet al geruime tijd onderzoek naar het experiment Krewerd. Zo is 
er eind 2021 een onderzoek afgerond naar de effecten van de versnelde beoordelingsprocedure 
voor de versterking van de woningen. De resultaten van dat onderzoek zijn te lezen 
via www.hanze.nl/krewerd. Een vervolg op dit onderzoek is dit jaar gestart. 
  
Dit najaar wordt er ook gestart met een onderzoek naar de rol van de architect binnen het 
experiment. Dit onderzoek wordt gedaan onder de architecten en wordt uitgevoerd door Mark 
Sekuur. Hij is docent-onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen. Mark wordt begeleid door 
Hanneke Pot. Zij is als onderzoeker al enige tijd betrokken bij het experiment Krewerd en doet 
onderzoek naar de effecten van de versnelde beoordelingsprocedure.  
  
Met het onderzoek hoopt Mark antwoord te krijgen op welke vaardigheden de architecten dienen 
te hebben om het ontwerpproces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het ontwerpproces in 
experiment Krewerd is anders dan de meeste ontwerpprocessen. Zowel de aanleiding, een 
onveilige situatie en opgelegde versterkingsopgave, als de sociaalemotionele situatie die is 
ontstaan door de trage voortgang van de versterkingsoperatie, zorgen ervoor dat de opgave uniek 
is. De verwachting is dat hiervan geleerd kan worden voor het verbeteren van ontwerpprocessen 
op andere vergelijkbare plekken. Dit kan nuttig zijn voor zowel architecten, projectbegeleiders en 
natuurlijk bewoners. De resultaten van het onderzoek worden in 2023 met Krewerd gedeeld. 
  
In de komende periode zal Mark Krewerd bezoeken. Mocht je vragen aan hem hebben, dan is hij te 
bereiken via m.a.sekuur@pl.hanze.nl en via 050 595 2614. 
 

 

Bereikbaarheid  
 
Procesbegeleider Experiment Krewerd Jolanda Dijkhuis  
- Telefoonnummer: 06-45756577 
- Mail: info@jolandadijkhuis.nl 

Voor vragen over Experiment Krewerd, de dorpscooperatie en alle zaken waarvan niet helemaal 
duidelijk is waar ze thuishoren.  

 
Versterking Bouwteam JBG (Ben van Rein en Anuschka Groot) 
- bouwproceskrewerd@gmail.com 
- Jullie eigen architecten 

Telefoonnummer: 
Mailadres:  

Voor vragen over het bouwproces in Krewerd 
 

Energietransitie Aardgasvrije Wierdedorpen (Yvonne Ossefort) 
- Telefoonnummer: 085 – 301 9551 
- Mail: info@aardgasvrijewierdedorpen.nl 

Voor vragen over subsidies en niet-technische vragen met betrekking tot verduurzaming 
 
Energietransitie Invent (Marco Nekeman) 
- Telefoonnummer 0593 – 541045 
- Mail: marco@invent.nl 

Voor technische vragen met betrekking tot verduurzaming van de woning 



 
 
IMG (materiele/immateriele schademeldingen) (Yvonne Wiltjer/Addy Hooijer) 
- Telefoonnummers: 06-15036439 (Yvonne) / 06-11379014 (Addy) 
- Mail: yvonne.wiltjer@schadedoormijnbouw.nl /addy.hooijer@schadedoormijnbouw.nl 

 
Onafhankelijk inwonersondersteuner Elsbeth Baas (gemeente Eemsdelta) 
- Telefoonnummer: 06-22736153  
- Mail: elsbeth.baas@eemsdelta.nl 
De onafhankelijk inwonersondersteuner kan ondersteuning bieden als er problemen worden 
ervaren op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied door de aardbevingen. Ze bieden een 
luisterend oor, ondersteunen je bij het vinden van oplossingen en zoeken samen met je naar 
antwoorden en, als het nodig is, naar hulpverlening.  

 
Facturen indienen bij de NCG (depot) 
Dit kan op 2 manieren:  

1. Mail  
Maak met de telefoon een foto van de factuur en stuur deze naar: 
depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
2. Post 

Nationaal Coördinator Groningen 
Afdeling depots/team financiële administratie 
Postbus 3006 
9701 DA Groningen 
 


