
 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

  

Onderwerp: Aanvullende schriftelijke vragen n.a.v. de brief van de Tcbb over rapport Witteveen+Bos  

 

Groningen, 12 mei 2017 

  

Geacht College, 
 

1. Kent het College de brief van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) van 14 
februari 2017 aan het ministerie van EZ betreffende de review van de Tcbb van het rapport 
'Schadeonderzoek woningen Emmen' van Witteveen+Bos? Zo ja, wanneer bent u hiervan op 
de hoogte gesteld? 
 

2. Heeft de begeleidingscommissie het rapport van de Tcbb, danwel haar eigen analyse van het 
kritische rapport van de Tcbb in relatie tot het rapport over afhandeling van schades in het 
buitengebied, gedeeld met de leden van de bestuurlijke stuurgroep?  
 

3. Wat zijn de inhoudelijke gronden van de begeleidingscommissie om te blijven bij haar 
conclusies over het rapport betreffende afhandeling schades in het buitengebied, ook nadat 
zij kennis heeft genomen van het rapport van de Tcbb?  

 
4. Wat is uw reactie op de kritiek van de Tcbb op de conclusies van Witteveen+Bos?  

 

5. Wat vindt u van de conclusie dat de gebruikte onderzoeksmethode onvoldoende geschikt is 
voor de beoordeling of de individuele schades in de verschillende woningen zijn veroorzaakt 
door een aardbeving?  
 

6. Wat vindt u van de constatering van de Tcbb dat de eindconclusie dat geen sprake is van 
aardbevingsschade “onvoldoende onderbouwd en mogelijk in een aantal individuele gevallen 
niet juist” is? 
 

7. Bent u met de ChristenUnie van mening dat gedupeerden recht hebben op de informatie uit 
het rapport van de Tcbb en dat het rapport zo spoedig mogelijk alsnog openbaar wordt 
gemaakt? Bent u bereid daar bij de minister op aan te dringen? 
 

Er zijn 1634 claims afgewezen op basis van het rapport van Witteveen+Bos.  
8. Zijn er mensen die op basis van de uitkomsten van het onvoldoende onderbouwde rapport 

een voucher van € 1500,- geaccepteerd hebben waarbij ze afstand hebben moeten doen van 
hun recht om NAM aansprakelijk te stellen voor de schade? Zo ja, hoeveel?  

In afwachting van uw antwoorden op de door ons gestelde vragen, 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 

 

Stieneke van der Graaf 
 


