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Geachte mevrouw Wulfse en heer Bakker, 

In uw bovengenoemde brief stelt u ons een aantal vragen over een bericht van RTV Noord over een negatieve 
beoordeling door de TCBB over de onderzoeksmethode die Witteveen en Bos in Emmen heeft gehanteerd bij 
de beoordeling van schades na de aardbeving van 2,3 op de schaal van Richter. In deze brief beantwoorden wij 
uw vragen. 

1. Bent u op de hoogte van dit nieuwsbericht? 

Ja. 

2. De TCBB heeft medio februari haar beoordeling verzonden. Hoe is de begeleidingscommissie op de 
hoogte gesteld? Op welk moment is de beoordeling van de TCBB bij de begeleidingscommissie binnen 
gekomen? 

Op 12 mei 2017 heeft de NCG bijgevoegde brief aan de leden van de bestuurlijke stuurgroep gestuurd. Uit deze 
brief blijkt dat de begeleidingscommissie op 8 maart 2017 door de NCG op de hoogte gesteld van het 
onderzoek en dat de NCG op 28 februari 2017 het rapport vertrouwelijk heeft ontvangen. 

3. Is het college hiervan direct op de hoogte gesteld? Wanneer is het college op de hoogte gesteld? 

Op 31 maart 2017 heeft de NCG de aanbevelingen en evaluatie van de begeleidingscommissie openbaar 
gemaakt. Op dezelfde dag zijn wij tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de NCG op de hoogte gesteld 
van de evaluatie en aanbevelingen van de begeleidingscommissie. Via de Statengriffie hebben ook Provinciale 
Staten op 31 maart 2017 een attenderingsmail ontvangen met de betreffende informatie. 

4. Welke overwegingen hebben er bij de begeleidingscommissie toe geleid om over dit bericht niet naar 
buiten te treden? 

Hiervoor verwijzen wij u naar de evaluatie en aanbevelingen van de begeleidingscommissie die op 31 maart 
2017 gepubliceerd zijn en die Provinciale Staten op 31 maart 2017 via de Statengriffie hebben ontvangen en bij 
brief van 6 april 2017 van ons college. 
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5. Heeft de begeleidingscommissie over deze beoordeiing gesproken met een of meer /eden van het 
coilege van GS? Zo ja, hoe heeft het coilege e.e.a. beoordeeld? Zo nee, hoe beoordeelt u dat? 

Wij zijn op 31 maart 2017 over de evaluatie en aanbevelingen van de begeleidingscommissie geïnformeerd en 
hebben er begrip voor dat de begeleidingscommissie de vertrouwelijkheid van verkregen informatie niet heeft 
geschonden. 

6. Heeft het college er bij de begeleidingscommissie op aan gedrongen in Groningen een andere 
onderzoeksmethode toe te passen? Zo nee, waarom niet? 

Zie het antwoord op vraag 5. 

7. Is er rekening gehouden met de beoordeling van de TCBB? Zo Ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Zoals uit de brief van 12 mei 2017 van de NCG blijkt waren de conclusies van de TCBB pas bij de NOG 
beschikbaar op het moment dat de proef afhandeling schade in het buitengebied vrijwel afgerond was. De 
begeleidingscommissie kon daarom geen aanpassingen adviseren die nog mee genomen konden worden in het 
onderzoek. 

Eveneens valt in de briefte lezen dat de commissie heeft geconstateerd dat het onderzoek in Emmen en het 
onderzoek in het buitengebied niet geheel met elkaar overeenkomen. In de proef afhandeling schade 
buitengebied is met een verder ontwikkelde methodiek gewerkt. 

8. De TCBB doet in haar brief aanbeveiingen m.b.t. vervoigonderzoek om tot betere resuitaten te komen. 
Wat heeft de begeieidingscommissie in Groningen met deze aanbevelingen gedaan? Welk advies heeft 
het coiiege de begeleidingscommissie gegeven? 

Uit de brief van 12 mei 2017 blijkt dat de commissie heeft gekeken hoe de verschillende kritiekpunten van de 
TCBB door Witteveen en Bos zijn meegenomen in het onderzoek in het buitengebied. Een aantal kritiekpunten 
heeft de commissie gedeeld en heeft dat verwoord in haar evaluatie. 

Op een aantal punten heeft de commissie geconstateerd dat verbeteringen zijn doorgevoerd ten opzichte van 
het onderzoek in Emmen. Voor de commissie was er daarom geen aanleiding om tot een andere conclusie te 
komen ten aanzien van de proef afhandeling schade bu itengebied. 

Wij hebben de commissie hierin geen advies gegeven. 

9. Waarom heeft het coiiege de informatie over de TCBB beoordeiing niet met de staten gedeeld? 

Provinciale Staten zijn per attenderingsmail van 31 maart 2017 door de griffie en per brief van 6 april 2017 door 
ons geïnformeerd over de bij ons bekende resultaten over de proef afhandeling schade buitengebied, inclusief 
de evaluatie van de begeleidingscommissie waarin zij vermelden dat zij vertrouwelijk kennis hadden genomen 
van het rapport van de TCBB. De inhoud van de beoordeling van de TCBB was ons niet eerder bekend dan 
11 mei 2017 toen de media hierover berichten publiceerden. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voidoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


