Interview

Bram Reinders (54)
Ons nieuwe appartement hebben we vooraf
grondig geïnspecteerd, inclusief nulmeting. Er was
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Woont in: appartement in Delfzijl
Sinds: 2016
Status woning: schade in de bijkeuken
Bijzonderheden: Restschuld oude woning op
medische gronden overgenomen door de NAM
‘Ik slaap nog steeds maar een paar uur per nacht,
ook al voelen we ons in ons nieuwe appartement
redelijk veilig. Volgens de huisarts komt het omdat
ik jaren teveel adrenaline heb aangemaakt, daar
moet je lichaam van bijkomen. Maar als ik op
vakantie ga haal ik wel met gemak 6 uur.
Ons appartement stond op 250 meter van een
aardgascondensaatopslag voor gemiddeld 20.000
kuub. Eigenlijk mogen er binnen 500 meter van
zo’n installatie geen burgers wonen. Het bleek
later dat er precies onder die opslag een breuklijn
loopt. Op 6 januari 2015 stond ik onder de douche
toen er een beving plaatsvond op drie kilometer
onder de opslag, van 1 op de schaal van Richter.
Volgens deskundigen merk je daar niets van, maar
ik dacht dat ik niet goed werd, alles schudde. We
hadden forse schade, maar de grootste schade was
aan ons gevoel voor veiligheid. Dat tankpark was
op zichzelf vast niet onveilig, maar die breuklijn, ik
was als de dood. Ineens besef je hoe gevaarlijk gas
eigenlijk is. Mijn kleinkinderen mochten niet meer
komen slapen en als ze dat wel deden waakte ik de
hele nacht. Je moet er niet aan denken dat er een
beving komt en de boel instort, of er tanks
ontplofen.
De commissie bijzondere gevallen heef ons op
zich goed geholpen. Mijn vrouw en ik liepen
beiden bij een psycholoog, we gingen onderdoor
aan die bevingen. Nu wonen we ver bij de
tankopslag vandaan, wat een opluchting is. Ons
oude appartement is verkocht ver onder onze
hypotheekwaarde, de NAM heef een groot
bedrag aan restschuld overgenomen op medische
indicatie. Dat is ook wat we wilden, ik hoefde er
niet aan te verdienen maar wilde wel schuldenvrij
kunnen vertrekken. Ongelofelijk genoeg wonen er
nog steeds mensen in dat gebouw. Ik vind het
onverantwoord.

weinig tot geen schade. Een jaar later staat in de
bijkeuken een muur los en zit er een forse scheur.
Maar toch is het C-schade volgens de expert van
het CVW. Dus wij weer een contra expert
ingehuurd, die zegt dat het A-schade is. Je weet
van tevoren al dat het CVW je daar geen gelijk in
gaat geven, dus het zal wel voor de rechter moeten
komen.
We wisten dat we ook in het nieuwe huis weer
schade zouden kunnen krijgen, maar het valt je
toch rauw op je dak. Alles is hier onveilig, de
scholen zijn afgekeurd maar de kinderen gaan er
nog steeds naar toe. Ook mijn kleinkinderen. Ik
word daar zo boos van. We hebben overwogen om
te verhuizen maar waar moeten we dan heen? In
Drenthe zijn ook bevingen. We laten ons niet
wegjagen, mijn hele familie woont in deze
omgeving. We zijn gewoon zwaar de klos hier.
Advies aan de minister:
Die gaswinning zit 24 uur per dag in je hoofd. Je
komt niet vrij van de NAM, het achtervolgt je. Wij
zijn actie gaan voeren, ik heb er zelfs voor in de cel
gezeten. En ik ga weer als het moet. De nieuwe
minister moet vooral in Den Haag blijven en pas
terugkomen als hij 10 miljard voor schadeherstel in
de aanbieding heef. En de gaskraan naar nul gaat.

