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Datum …….
Betreft: verzoek tot schadeafhandeling, aanvraag ………..
Geachte heer van Ravels,
Op … datum… heb ik een schademelding gedaan bij het Centrum Veilig Wonen. Vervolgens
heeft de schadeafhandeling een jaar stilgelegen in afwachting van een nieuw
schadeprotocol. Op … datum… 2018 laat u mij per brief weten dat de afhandeling van mijn
mijnbouwschade nóg maanden (10 à 15, misschien zelfs langer) op zich kan laten wachten.
Aangezien ik (en duizenden met mij) al meer dan een jaar wacht, ben ik van mening dat hier
sprake is van een onredelijke termijn van verdaging.
Het geduld van Groningen wordt al jarenlang op de proef gesteld, eerst door uw
voorgangers (NAM en CVW), nu ook door de TCMG. Ons was met de komst van uw
commissie een ‘voortvarende, ruimhartige, rechtvaardige en onafhankelijke’ aanpak
beloofd. Tien maanden vertraging is voortvarend noch rechtvaardig. Er zijn in Groningen al
te veel beloftes gebroken, dit trekt een zware wissel op ons levens en onze gezondheid.
Ik kan niet meer wachten tot 2019 of later. Daarom verzoek ik u mijn schade per
onmiddellijk af te handelen. De door mij gemelde schade is ‘eenvoudige’ schade:
teruggekeerde scheuren op plekken die op …datum …door de NAM erkend zijn als
mijnbouwschade en gerepareerd zijn (melding nr. ……). Daarna optredende aardbevingen
hebben op dezelfde plekken weer scheuren veroorzaakt.
De afhandeling kan eenvoudig en snel. Ik stuur u hierbij door mij gemaakte foto’s van de
betreffende scheuren. Op verzoek kan ik u deze ook digitaal doen toekomen. Het is duidelijk
dat de schade veroorzaakt is door de gaswinning, diepgaand onderzoek is niet nodig.
Ik verzoek u mij, binnen 8 weken na de verzenddatum van deze brief, uw beslissing te laten
weten. Bij een afwijzende reactie van uw kant, overweeg ik juridische stappen te
ondernemen.
Met vriendelijke groet,

Bijlage: schadefoto’s

