Wie doet wat in aardbevingsgebied
Overzicht van organisaties in aardbevingsgebied die betrokken zijn bij de inspecties,
schadeherstel en het versterkingsprogramma. Klik op de naam van de organisatie voor een
bezoek van de website.
De Nationaal Coördinator Groningen is een
samenwerking van de twaalf Groninger
gemeenten in het aardbevingsgebied, de
provincie Groningen en de Rijksoverheid. De NCG
helpt de schadeafhandeling te verbeteren en
werkt aan het versterken van woningen en
gebouwen.

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is de advies- en
uitvoeringsorganisatie op het terrein van het
herstellen van aardbevingsschade en het
inspecteren en versterken van woningen en
gebouwen in aardbevingsgebied.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade
door aardbevingen als gevolg van gaswinning.

De Arbiter aardbevingsschade beslecht op een
onafhankelijke, laagdrempelige manier geschillen
die betrekking hebben op aardbevingsschade in
het gaswinningsgebied in de provincie Groningen.
Inwoners die schade aan hun woning hebben
gemeld bij CVW op of na 1 januari 2016 en die na
de contra-expertise nog geen overeenstemming
hebben bereikt over het herstel ervan kunnen
contact opnemen met de Arbiters.

Heeft u aardbevingsschade als gevolg van
gaswinning in Groningen? De Onafhankelijke
Raadsman is het meldpunt voor klachten over de
afhandeling van een schadeclaim door NAM of
CVW. Klachten over bouwkundige versterking
kunt u ook melden bij de Raadsman.

Het Vangnet voor bijzondere situaties is bedoeld
voor mensen die als gevolg van de aardbevingen
in Groningen in medische, psychische, sociale
en/of financiële nood verkeren. Het gaat hierbij
om bijzondere individuele situaties, waar
dringend hulp nodig is en extra problemen spelen
die door de bestaande compensatieregelingen
onvoldoende worden opgelost.

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt
leefbaarheidsinitiatieven in het
aardbevingsgebied en is onderdeel van ‘Kansrijk
Groningen’, alle programma’s die zijn opgesteld
door maatschappelijke organisaties, overheden
en NAM om de leefbaarheid in Groningen te
versterken en kansen te creëren. De coördinatie
hiervan ligt bij de Nationaal Coördinator
Groningen.
Stut-en-Steun ondersteunt iedereen die te maken
heeft met de gevolgen van aardbevingen door de
gaswinning. Dit doet ze kosteloos. Verder biedt ze
(be)grip en ondersteuning aan alle mensen in het
proces rondom de afhandeling van
aardbevingsschade. Ook met vragen over het
veiliger maken, inspecteren of het bouwkundig
versterken van uw huis en de verschillende
regelingen, kunt u bij ons terecht. Stut-en-steun is
onafhankelijk en hoort niet bij een overheid of
bedrijf.
Economic Board Groningen (EBG) is een fonds dat
met geld van NAM en provincie Groningen de
economie in Noord-Groningen en
aardbevingsgebied stimuleert.

Gronings Perspectief doet onderzoek naar de
gevolgen van aardbevingen voor de gezondheid,
de veiligheidsbeleving en het toekomstperspectief
van Groningers in aardbevingsgebied.
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