
fjj, . provincie 
y? groningen 

bezoekadres; 

postadres: 

algemeen telefoonnr: 

Martinikerkhof 12 

Postbus 610 
9700 AP 
Groningen 

050 316 49 M 

Aan de leden van Provinciale Staten, 
de heer Vos en mevrouw De Haas 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

LU 

lO 

O 
ec 

O 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

2 5 A Ub. 2 015 
2015-37.198/35/A.8, PPM 
585534 
J. Oldeman 
(050) 316 4240 
schriftelijke vragen PvdA-Statenfractie 

ontbreken compensatieregeling voor verkoop van 
onderneming met verlies in aardbevingsgebied 

Geachte heer Vos en mevrouw De Haas, 

Op 15 juli jl. heeft u namens de PvdA-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld over 
het ontbreken van een compensatieregeling voor verkoop van ondernemingen met 
verlies in het aardbevingsgebied. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

1. Is het College bekend met de berichtgeving over 'NAM wil fonds eigen 
gebrek' en 'Voor ondernemers is niets geregeld' in respectievelijk het 
DVHN en op de site van VNO/NCW en wat is daarover uw opvatting? 

Wij zijn bekend met de berichtgeving van beide artikelen in het Dagblad 
van het Noorden en op de site van VNO-NCW. Wij vinden het artikel 
betreffende het 'Fonds eigen gebrek' corresponderen met de afspraken die 
in februari 2015 door Rijk, provincie en gemeenten zijn vastgelegd. Over 
de precieze invuliing en werkwijze van dit fonds moet nog gesproken 
worden met de betrokken partijen. 
Wij zijn het met VNO-NCW eens dat ook voor bedrijven een deugdelijke 
compensatieregeling moet komen voor waardeverlies bij verkoop. 
Overigens kunnen zij al een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten 
en kunnen zij ook aardbevingsgerelateerde schade aan hun panden laten 
herstellen. 

2. Staat het College met de PvdA op het standpunt dat getroffen 
ondernemers, maar ook eigenaren van bedrijfspanden voor onder meer 
recreatie in aanmerking moeten komen voor substantiële vergoeding voor 
opgelopen bevingsschade en verlies van inkomsten door de aardbevingen, 
grondversnelling en bodemdaling?' 

Wij delen dit standpunt. 

3. In welke oplossing kan het College voorzien voor ondernemers die te 
maken hebben met zowei de NAM als het Waterschap die naar elkaar 
verwijzen bij grondverzakkingen in het aardbevingsgebied? 
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Wij mengen ons niet in specifieke zaken en wij zullen dan ook niet 
voorzien in oplossingen indien dergelijke gevallen zich voordoen. 
Anderzijds begrijpen wij de ernst van de situaties die zich voordoen en de 
gevolgen die dit kan hebben voor bedrijfsvoering en de gemoedsrust. 
Daarom scharen wij ons achter het initiatief van NAM, waterschappen, 
commissie Bodemdaling en Centrum Veilig Wonen om tot één loket te 
komen voor mensen met schade als gevolg van bodemdaling. De partijen 
moeten dan bepalen wie verantwoordelijk is, zonder de claimant te 
verwijzen. De Dialoogtafel ziet momenteel toe op de voortgang. 

4. In welke regeling kan het College voorzien om ondernemers te helpen die 
nu bijna onmogelijk hun onderneming kunnen verkopen in verband met 
feitelijke dan wel gesuggereerde waardedaling in relatie tot het 
aardbevingsgebied? 

In het bestuursakkoord van januari 2014 en de aanvullende afspraken van 
februari 2015 zijn hierover geen afspraken gemaakt met het ministerie van 
Economische Zaken. Wij kunnen op dit moment dan ook niet in een 
regeling voorzien, maar zijn met de indieners van mening dat ook voor 
ondernemers een regeling zou moeten bestaan voor compensatie van 
aangetoond waardeverlies bij verkoop. Wij zullen hierover in gesprek gaan 
met de Nationaal Coördinator Groningen. 

5. is het College bereid om o.a. ter bevordering van het ondernemingsklimaat 
een regeling te treffen voor ondernemers nu ondernemers buiten de 
Commissie Individuele Schrijnende Gevallen vallen, zodat de schade 
adequaat kan worden afgehandeld? 

Voor de afhandeling van schade is naar ons inzien geen separate regeling 
nodig. Zoals in het bericht van VNO-NCW staat vermeld, is het voor 
bedrijven mogelijk hun schade te laten afhandelen en bestaat ook een 
regeling voor compensatie van gederfde inkomsten. Wij vertrouwen erop 
dat de Nationaal Coördinator Groningen zal toezien op een meer 
transparante en adequate afhandeling en compensatie van schade voor 
bedrijven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


