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schade zouden hebben. 

Vraag 2: Waarom geen nieuwe,
onafhankelijke onderzoeken?
Nieuwe onderzoeken zouden
weer tijd en veel geld kosten en
de gedupeerden nog langer in
onzekerheid laten. 

Vraag 3: Nu krijgen sommige
mensen misschien een vergoe-
ding van de NAM terwijl de aard-
beving geen oorzaak was van de
schade. 
Minister Wiebes en de Nam vin-
den dat minder erg dan de onze-
kerheid langer laten bestaan. Bo-
vendien geldt deze regeling ook
al in Groningen. Gelijke monni-
ken, gelijke kappen.

Vraag 4: Over hoeveel schades
gaat het in onze provincie eigen-
lijk?
Ruim vijfhonderd in met name
de gemeenten Tynaarlo, Aa en
Hunze en Emmen. 

Vraag 5: In Groningen krijgen ge-
dupeerden een toelage van vier-
duizend euro voor verbetering
van de woning met bijvoorbeeld
zonnepanelen. Geldt die ook
voor Drenthe? 
Gedupeerden krijgen in Drenthe
een toelage van 25% over het
schadebedrag tot een maximum
van 4.000 euro. 

Vraag 6: Geldt deze regeling ook
voor toekomstige schade?
Nee, daarvoor komt een nieuwe
regeling (protocol); het streven is

Alle aardbevingsschade in Zuid-
laren tot een bedrag van 25.000
euro wordt volledig vergoed. Dat
hebben het ministerie van Eco-
nomische Zaken en de NAM in
hun overleg met de provincie en
de gemeenten toegezegd. Ho-
gere schadebedragen (enkele ge-
vallen) gaan naar een onafhan-
kelijke arbiter. 

Acht vragen en antwoorden over
de schadeafhandeling.

Vraag 1: Maar er zijn toch allerlei
onderzoeken uitgevoerd naar de
vraag of de schade ook wel echt
door de aardbeving komt?
Dat klopt, maar die onderzoeken
worden aan de kant geschoven.
Reden: er wordt getwijfeld aan
de onafhankelijkheid ervan, om-
dat ze in opdracht van de NAM
zijn uitgevoerd. Bovendien trek-
ken de onderzoeken rare gren-
zen tussen gebieden die wel en
gebieden die geen aardbevings-

8 vragen en antwoorden

Schade aardbevingen
Zuidlaren 100% vergoed

voor het hele land. We krijgen in
Drenthe in ieder geval vóór juli
een nieuwe regeling.

Vraag 7: Aan wie hebben we
deze ruimhartige regeling te
danken?
Volgens burgemeester Marcel
Thijsen aan veel personen: “Aan
de landelijke publieke opinie,
media en politici, die langzaam-
aan genoeg hebben gekregen
van het door de aardbevingen
aangericht leed en de manier
waarop met name de NAM en
de rijksoverheid daarmee om zijn
gegaan.” 
“Maar die publieke opinie is wel
wakker geschud door actievoe-
ders uit Groningen en Drenthe
en provinciale en lokale bestuur-
ders. Ik wil zeker ook minister
Wiebes noemen, die een posi-
tieve invloed heeft gehad.”

Vraag 8: Beginnen we nu weer
met een schone lei?
Wat burgemeester Thijsen be-
treft wel: “Er is nog alle reden
om boos te zijn op hoe de NAM
en het ministerie hebben ge-
opereerd, dat begrijp ik heel
goed. Maar het is ook voor ons-
zelf het beste dat achter ons te
laten. Dat kan nu. Dit neemt ui-
teraard niet weg dat we ons als
provinciale en gemeentebestu-
ren blijven inzetten voor een
goede afhandeling van toekom-
stige schade.”

Alle gedupeerden ontvangen
vóór 1 juli bericht van de NAM. 

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Sinds vrijdag 6 april is de nieuwe brug
over het Zeegserloopje open voor het
verkeer. Net als alle andere bruggen in
het Drentsche Aa-gebied die zijn ver-
vangen, is ook deze brug voorzien van
witte leuningen die trechtervormig uit-
lopen. Zo worden de bruggen één voor
één in oude stijl gerenoveerd. Oor-
spronkelijk hadden de witte leuningen
de functie om bespannen wagens in
het donker over de brug te leiden. 

de Omgevingsvisie is in het voor-
jaar van 2017 gestart. 

De ontwerp-Revisie Omgevings-
visie Drenthe, het PlanMER en de
ontwerp-Provinciale Omgevings-
verordening Drenthe 2018 liggen
van 5 april 2018 tot en met 16 mei
2018 ter inzage.
Iedereen die een zienswijze wil
indienen kan dat in die periode
doen, bij voorkeur online via
www.provincie.drenthe.nl/bekend
makingen.

Meer informatie over de Revisie
van de Omgevingsvisie vindt u op
www.provincie.drenthe.nl/omge
vingsvisie.

Op woensdag 25 april staat pro-
vincie Drenthe van 08:30 – 16:00
uur met een informatiestand in
de hal van het gemeentehuis in
Vries voor de terinzagelegging
van de ontwerp-Revisie Omge-
vingsvisie Drenthe, een PlanMER
en een ontwerp-Provinciale Om-
gevingsverordening Drenthe
2018. Belangstellenden zijn van
harte welkom de stand te bezoe-
ken en vragen te stellen aan de
aanwezige medewerkers van de
provincie.

De Ontwerp-Omgevingsvisie om-
schrijft de koers voor de ruimte-
lijk-economische ontwikkeling
van de provincie. De revisie van

Woensdag 25 april
informatiestand Omgevingsvisie

Inwoners met een laag inkomen kunnen mogelijk een beroep
doen op de meedoenregeling van de gemeente. Wie in aan-
merking komt kan een keer per jaar een geldbedrag krijgen om
deel te nemen aan sportieve of culturele activiteiten. Zo hebben
inwoners het bedrag al ingezet voor het volgen van yoga- en
drumlessen, een sportschoolabonnement en een badenkaart om
wekelijks te zwemmen.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat iedereen mee kan
doen aan sportieve, culturele en andere sociale activiteiten. De 
regeling is voor inwoners vanaf 18 jaar. Ze kunnen de bijdrage
één keer per kalenderjaar aanvragen. Per persoon is dat maxi-
maal t 350,-. 

In aanmerking voor de regeling komen inwoners met een in-
komen tot 120% van de bijstandsnorm. Ze mogen ook niet te
veel geld (vermogen) hebben. Alleenstaanden mogen een ver-
mogen hebben van maximaal t6.020. Alleenstaande ouders, ge-
huwden en samenwonenden maximaal t 12.040. 1 juli a.s. wor-
den de bedragen aangepast.

Een (gezins)inkomen van 120% van de bijstandsnorm komt
neer op de volgende netto bedragen per maand, inclusief va-
kantietoeslag, tot 1 juli 2018. De bedragen zijn inclusief 5% va-
kantietoeslag. Voor alleenstaande jongeren tot 23 jaar gelden
lagere bedragen. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u de meedoenregeling aanvragen? Neem
dan contact op met een van de sociale teams van de gemeente
Tynaarlo via 0592-266737 of sociaalteam@tynaarlo.nl. Wilt u
graag sociaal actiever worden, maar weet u niet hoe of waar?
Ook daarbij kan het sociaal team helpen.

Onder de 18 jaar?
De meedoenregeling is voor inwoners die minstens 18 jaar zijn.
Voor kinderen tot 18 jaar zijn er het jeugdsportfonds en jeugd-
cultuurfonds. Daarover staat meer informatie op de gemeen-
tewebsite www.tynaarlo.nl. 

Ouders kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld om
hun kinderen te kunnen laten deelnemen aan binnen- en bui-
tenschoolse activiteiten. Kijk voor meer informatie hierover op
www.leergeld.nl/noorddrenthe.

De meedoenregeling helpt

Te weinig geld voor
sportschool, yoga of drumles?

21 jaar tot pensioens-
gerechtigde leeftijd

Vanaf pensioens-
gerechtigde leeftijd

Alleenstaande t 1.190,54 t 1.338,58

Alleenstaande
ouder

t 1.190,54 t 1.338,58

Gehuwd of
samenwonend

t 1.700,78 t 1.830,53

10.000
duurzame huishoudens

ren en te verduurzamen. 

Wethouder Henk Lammers is
ronduit enthousiast over het pro-
ject: “Wij willen als gemeente
graag koploper worden in deze
beweging. We beginnen met
kleine stapjes. Die hebben niet
veel effect als je ze alleen zet,
maar als tien duizend huishou-
dens dat doen, maken we grote
stappen! We beginnen met een
actie tegen de grootste energies-
lurpers in huis.”

De gemeente wil samen met in-
woners en ondernemers in 2030
energieneutraal zijn. Dat bete-
kent dat  we dan in Tynaarlo
evenveel energie opwekken als
we gebruiken.

De komende maanden gaan in-
woners in Westlaren aan de slag
met energiestekkers en -metin-
gen.

De gemeente gaat de inwoners
van Zuidlaren helpen die hun
energieverbruik terug willen drin-
gen. Welke apparaten slurpen
energie zonder dat de gebruikers
het doorhebben? Zijn zonnep-
anelen of een warmtepomp ge-
schikt zijn voor hun huis? 

In samenwerking met de Hanze-
hogeschool Groningen gaan de
gemeente  en inwoners op zoek
naar de antwoorden op deze en
andere vragen. Dit als proef. De
Provincie Drenthe en de Hanze-
hogeschool Groningen zijn ini-
tiatiefnemers. Zij willen samen
met de Drentse gemeenten tien
duizend huishoudens helpen om
het energiegebruik te verminde-

Proef energiebesparing Zuidlaren 

Nieuwe brug Zeegserloopje weer de oude


