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Geachte leden van de Bestuurlijke Stuurgroep, 

 

In de media zijn berichten verschenen naar aanleiding van het rapport van de 

Technische commissie bodembeweging (Tcbb) over het onderzoek dat Witteveen 

en Bos heeft uitgevoerd naar schadegevallen in Emmen na de aardbeving op 30 

september 2015. Ik wil u hier graag een toelichting op geven. 

 

Vertrouwelijk rapport 

NCG heeft vertrouwelijk het rapport van Tcbb over het onderzoek in Emmen op 28 

februari 2017 ontvangen. Het rapport heb ik 8 maart 2017 gedeeld met de 

begeleidingscommissie van de proef  Afhandeling schade in het buitengebied die 

in opdracht van Centrum Veilig Wonen door Witteveen en Bos is uitgevoerd. 

 

De conclusies van Tcbb waren pas beschikbaar op het moment dat de proef 

Afhandeling schade in het buitengebied vrijwel was afgerond. De 

begeleidingscommissie kon daarom geen aanpassingen adviseren die nog mee 

konden worden genomen in het onderzoek.  

 

Verbeterde methode 

De begeleidingscommissie heeft geconstateerd dat het onderzoek in Emmen en 

onderzoek in het buitengebied niet geheel met elkaar overeenkomen. In de proef 

Afhandeling schade is met een verder doorontwikkelde methodiek gewerkt. 

 

De begeleidingscommissie heeft verder gekeken hoe de verschillende 

kritiekpunten van Tcbb door Witteveen en Bos zijn meegenomen in het onderzoek 

in het buitengebied. Een aantal kritiekpunten deelt de commissie en heeft dat 

verwoord in haar evaluatie.  
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Op een aantal punten constateert de begeleidingscommissie 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 in het buitengebied.  

 

Bevindingen Tcbb  

NCG heeft de evaluatie van de begeleidingscommissie besproken met Tcbb. Tcbb 

heeft aangegeven dat ze zich in de evaluatie kan vinden. In de ogen van Tcbb was 

het onderzoek in het buitengebied een stap vooruit ten opzichte van het 

onderzoek in Emmen. Dit is geconstateerd in een workshop georganiseerd door 

Tcbb op 30 maart jl. 

 

Evaluatie met bijlage 

Op 31 maart hebben we een bijeenkomst voor u georganiseerd waarin u onder 

andere bent geïnformeerd over het onderzoek en de bevindingen van de 

begeleidingscommissie. Tijdens deze bijeenkomst heb ik ook melding gemaakt 

van het rapport van Tcbb. Ook hebben wij u de evaluatie van de commissie 

toegestuurd. Daarin is verwoord dat de commissie kennis had genomen van het 

rapport van Tcbb over Emmen en dat zij respecteerde dat het rapport nog niet 

openbaar was.  

 

Aangezien in de media veel aandacht is voor het rapport van Tcbb wil ik de 

evaluatie van de commissie, inclusief de bijlage die de commissie heeft opgesteld 

naar aanleiding van het rapport van Tcbb over het onderzoek naar schades in 

Emmen, met u delen. De evaluatie is als bijlage toegevoegd. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

 
Hans Alders  

Nationaal Coördinator Groningen 


