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Commissie Bijzondere Situaties van start 
Als gevolg van aardbevingen in Groningen 

De onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties is vanaf vandaag officieel actief. Op de website 

www.vangnetbijzonderesituaties.nl presenteert zij informatie over haar werkwijze en de regeling 

Bijzondere Situaties. De regeling is bedoeld voor mensen die als gevolg van de aardbevingen in 

Groningen in medische, psychische, sociale en/of financiële nood verkeren. 

Het gaat hierbij om bijzondere individuele situaties, waar dringend hulp nodig is en extra problemen 
spelen die door de bestaande compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost.  
In deze situaties is er sprake van een stapeling van problemen als gevolg van de aardbevingen: 
medische, psychische en/of sociale problematiek, vaak in combinatie met economische of financiële 
zorgen. De regeling Bijzondere Situaties dient dan als vangnet wanneer op korte termijn actie vereist 
is. 
 
Mensen die willen weten of zij in aanmerking komen voor de regeling, kunnen op de website meer 
informatie vinden. Voor het indienen van een aanvraag kunnen zij terecht bij het gemeentehuis in 
hun eigen woonplaats. Het gaat om de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, 
Bedum, Winsum, Ten Boer, Slochteren en De Marne. In het gemeentehuis wordt hun situatie 
besproken met de burgemeester en/of een ambtenaar. Vervolgens kan de burgemeester de 
aanvraag  doorgeleiden naar de Commissie Bijzondere Situaties. Ook de Onafhankelijk Raadsman kan 
aanvragen doorgeleiden naar de commissie. 
 
Onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties  
De Commissie Bijzondere Situaties is ingesteld op aanwijzen van minister Kamp en verantwoordelijk 
voor de uitvoering van deze regeling. Zij beoordeelt de aanvragen en besluit welke extra hulp kan 
worden geboden. Dit kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van 
een financiële vergoeding.  
Steeds is het doel een oplossing te vinden waarmee mensen weer verder kunnen. De uitspraak van 
de commissie is bindend – de NAM voert de besluiten uit op de manier waarop de commissie dat 
heeft bepaald. De NAM heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling. Dit geld wordt 
ingezet om de komende jaren mensen in urgente bijzondere situaties te helpen. De Commissie houdt 
de Dialoogtafel op de hoogte van haar werkzaamheden. 
 
Zij vormen de Commissie Bijzondere Situaties* 

1. Mr. J.F.M. (Jos) Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur UMCG 
2. Mw. E. (Egberdien) ten Brink-de Vries, directeur van de intergemeentelijke sociale dienst van 

Delfzijl, Appingedam en Loppersum en Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de 
woningcorporatie Wold en Waard in het Westerkwartier  

3. Mw. E.I. (Noor) van Leeuwen-Seelt, directeur NL projecten BV en vice-voorzitter Raad van 
Commissarissen woningcorporatie Lefier, alsmede lid Raad van Toezicht van Interzorg, De 
Zijlen, Noorderpoort en Biblionet Groningen  

4. Mr. L. (Leendert) Klaassen, Onafhankelijk Raadsman schadeafhandeling gaswinning 
Groningen en Voorzitter College van Bestuur Stenden Hogeschool (adviserend lid van de 
commissie). 

http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl/
http://www.umcg.nl/
http://www.werkpleineemsdelta.nl/internet/over-werkplein-eemsdelta_241/
http://www.werkpleineemsdelta.nl/internet/over-werkplein-eemsdelta_241/
http://www.woldwaard.nl/
http://www.namplatform.nl/schade-herstel/onafhankelijke-raadsman.html
http://www.namplatform.nl/schade-herstel/onafhankelijke-raadsman.html
http://www.stenden.com/
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De commissie wordt ondersteund door een secretaris. Deze is afkomstig van de GGD Groningen. 
 
De Commissie Bijzondere Situaties is eind maart 2014 opgericht en is in eerste instantie tijdelijk. In de 
loop van 2014 wordt een voorstel aan de Dialoogtafel gedaan omtrent de definitieve invulling van de 
Commissie. 
 
 

Noot voor de redactie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris van de Commissie. Deze kunt u bereiken op 050 
- 3674300 / info@vangnetbijzonderesituaties.nl 
Meer informatie vindt u ook op www.vangnetbijzonderesituaties.nl.  
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