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Datum 20 september 2018 
Betreft Addendum eindrapportage afhandeling ‘oude’ schadegevallen 
 
Inleiding 
Conform de daartoe opgestelde planning heeft NAM op 6 september 2018 eindverslag 
uitgebracht over de afhandeling van de ruim zesduizend ‘oude’ openstaande schademeldingen 
van vóór 31 maart 2017. Dit verslag is uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) en de Commissaris van de Koning van de provincie Groningen. Het verslag is 
gebaseerd op de stand van zaken op de peilingsdatum van 5 september 2018. 
 
Verschuivingen na peilingsdatum van 5 september  
Na de peilingsdatum hebben zich nog betekenisvolle verschuivingen hebben voorgedaan in de 
aantallen schademelders die akkoord zijn gegaan met het aanbod van NAM, daar niet op hebben 
gereageerd, of het aanbod van NAM hebben afgewezen. De verschuivingen concentreren zich in 
de groep van schademelders waarvan NAM nog geen reactie had terugontvangen. Gebleken is 
dat een aanzienlijk deel van deze groep hun schademelding toch heeft voorgelegd aan de Arbiter 
Bodembeweging. Deze informatie heeft NAM bereikt ná de peilingsdatum van 5 september. 
 
Geactualiseerd overzicht van reactie schademelders op aanbod NAM 
Onderstaande tabel bevat een geactualiseerd overzicht van de reacties van de schademelders. De 
peilingsdatum is 19 september 2018.  
 

Status 26 april  30 mei  9 juli  6 september  19 september 

Akkoord met aanbod van NAM 855 3.306 4.761 5.087 5.138 

(Nog) geen reactie terugontvangen 1134 1948 810 253 92 

Afwijzing aanbod van NAM 46 392 628 859 938 

Herzien aanbod (binnen reactietermijn) - - - - 31 

Totaal 2.035 5.646 6.199 6.199 6.199 
 

Voortgang als percentage van het totaal aantal door NAM verzonden aanbiedingen 
Bovenstaande gegevens kunnen ook worden gepresenteerd als percentage van het aantal gedane 
aanbiedingen. Dat levert het volgende beeld op: 
 

Status 26 april  30 mei  9 juli  6 september  19 september 

Akkoord met aanbod van NAM 42% 59% 77% 82% 83% 

(Nog) geen reactie terugontvangen 56% 35% 13% 4% 1% 

Afwijzing aanbod van NAM 2% 7% 10% 14% 15% 

Herzien aanbod (binnen reactietermijn) - - - - 1% 

Totaal 100% 101%1 100% 100% 100% 
 
Eenendertig schademelders hebben nog een herzien aanbod binnen de reactietermijn. Dit 
betekent dat bovenvermelde getallen (en percentages) de komende weken nog marginale 
verandering zullen ondergaan. Aan het algehele beeld zal niets meer veranderen. 

                                                
1 De percentages tellen niet precies op tot 100 procent als gevolg van afronding.  


