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Groningen O Partij voor 
de Dieren 

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: 7 oktober 2015 

Betreft: schriftelijke vragen 

Geacht College, 

Zojuist lezen wij op www.rtvnoord.nl het bericht dat inwoners van het aardt)evingsgebied geen 
rechtsbijstandsverzekering meer kunnen afsluiten omdat verzekeringsmaatschappijen aangeven dat 
het om een lopend conflict gaat. De Statenfracties van het CDA, Groninger Belang en de Partij voor 
de Dieren snappen dat dit juridisch de gang van zaken is, maar vindt dat alle inwoners in het 
bevingsgebied recht hebben op juridische bijstand. Op 24 juni j.l. hebben de staten op initiatief van 
Groninger Belang en ondersteund door o.a het CDA en PvdD de motie "gefinancierde bijstand voor 
gedupeerden aardbevingsschade" ingediend die zich hier ook over uitspreekt. Deze motie is 
aangenomen. Wij vinden dat ongeacht, het zelf aangaan van, een juridische procedure alle 
gedupeerden van bevingen schadeloos gesteld moeten worden. 

Naar aanleiding van dit bericht vandaag willen wij het College van Gedeputeerde Staten de volgende 
vragen stellen: 

1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie "gefinancierde bijstand voor gedupeerden 
aardbevingsschade". Heeft GS hier inmiddels uitvoering aan gegeven? 

2. Bent u van mening dat er voldoende mogelijkheden bestaan voor de inwoners om zich 
juridisch te laten ondersteunen, ook zonder rechtsbijstandverzekering? 

3. Is het College van Gedeputeerde Staten het met het ons eens dat alle inwoners van het 
bevingsgebied met of zonder rechtsbijstandverzekering en ongeacht inkomen recht hebben op 
laagdrempelige juridische bijstand? 

4. Is GS het, gezien het collectieve belang, met ons eens dat uitspraken van rechtszaken voor 
iedere gedupeerde van bevingen moet gelden en dit juridisch geborgd dient te zijn? 

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Statenfractie Groninger Belang, Bram Schmaal 
namens de CDA-Statenfractie, Ronald Knegt 
namens de Partij voor de Dieren, Ankie Voerman 

bijlage: motie 24 juni 2015 ge financierde bijstand voor gedupeerden aardbevingsschade 
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gefinancierde rechtsbijstand voor gedupeerden aardbevingsschad 
24 juni 2015 

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld 
onderwerp: 

Constaterende dat; 

Er veel schade is ontstaan aan onder andere woningen van particulieren in de Provincie 
Groningen; 
Er voor gedupeerden veel obstakels te nemen zijn om hun (complexe) schade vergoed of 
hersteld te krijgen; 
Veel gedupeerden erbij gebaat kunnen zijn om een oordeel van de rechter te vragen, 
bijvoorbeeld een voorlopige voorziening; 
Er een systeem van gefinancierde rechtsbijstand bestaat; 
Het Inkomen en/of vermogen van de aanvrager leidend is bij de beoordeling of de 
aanvrager in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand; 
Veel gedupeerden van aardbevingsschade een eigen woning bezitten en vaak een 
inkomen ontvangen dat boven de inkomensgrens ligt die wordt gehanteerd in het systeem 
van gefinancierde rechtsbijstand; 
Hierdoor veel gedupeerden zelf volledig opdraaien voor de kosten van een juridische 
procedure; 
Veel gedupeerden onvoldoende draagkracht hebben om een juridische procedure ze lf te 
bekostigen; 

Van mening zijnde dat: 

Deze mogelijkheid van een gedupeerde van aardbevingsschade om een juridische 
procedure tegen de NAM of de Staat te starten, niet moet afhangen van de financiële 
draagkracht van de gedupeerden zelf; 
Het gewenst Is dat alle gedupeerden van aardbevingsschade in de Provincie Groningen 
onder het systeem van gefinancierde rechtsbijstand zullen vallen, ongeacht hun Inkomen. 
Er een uitzondering moet worden gemaakt voor deze gedupeerden, In die zin dat bij de 
aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand geen inkomens- en vermogenstoets wordt 
gehanteerd, net zoals 

Roepen h« college op ^«erder is toegepast. 

Om te onderzoeken welke minister/staatsecretaris bevoegd Is om te bewerkstelligen dat een 
uitzondering op de Inkomens- en vermogenstoets voor Groningse gedupeerden van 
aardbevingsschade wordt gerealiseerd en bij deze minister/staatssecretaris de uitdrukkeiijke wens 
c.q. het verzoek neer te ieggen om een en ander te reaiiseren. 

en gaan over tot de orde van de dagl 
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