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Geachte mevrouw Van der Graaf, 

Via uw bovengenoemde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de beoordeling door de Tccb over het 
rapport van Witteveen en Bos over schadeafhandeling. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

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? 

Wij hebben kennisgenomen van het bestaan van het rapport van de TCBB op 31 maart 2017 bij de presentatie 
van de NOG over het onderzoek van de schades buitengebied en via de media. In de evaluatie en 
aanbeveiingen van de begeieidingscommissie wordt meiding gemaakt van het rapport van de TCBB. Vanwege 
het vertrouwelijke karakter van het rapport is deze niet met ons gedeeid. Provinciale Staten zijn via een 
attenderingsmaii van de Statengriffie op 31 maart 2017 eveneens geïnformeerd over de evaiuatie en 
aanbeveiingen van de begeleidingscommissie en bij brief van ons van 6 aprii 2017. 

2. Heeft de begeieidingscommissie het rapport van de Tcbb, dan wei haar eigen analyse van het 
kritische rapport van de Tcbb in relatie tot het rapport over afhandeling van schades in het 
buitengebied, gedeeid met de leden van de bestuurlijke stuurgroep? 

De begeieidingscommissie heeft niet het rapport of een eigen anaiyse van het rapport met de ieden van de 
bestuurlijke stuurgroep gedeeid. Uit de brief, die de NCG op 12 mei 2017 aan de bestuurlijke stuurgroep heeft 
gezonden (zie bijlage), blijkt dat de commissie heeft gekeken hoe de kritiekpunten van de Tcbb door Witteveen  
en Bos zijn meegenomen in het onderzoek in het buitengebied. Een aantai kritiekpunten heeft de commissie 
onderschreven en heeft dat verwoord in naar evaiuatie. Wij zijn op 31 maart 2017 over deze evaiuatie en 
aanbevelingen geïnformeerd. 

3. Wat zijn de inhoudelijke gronden van de begeieidingscommissie 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? 

In de brief van 12 mei 2017 kunt u lezen dat de commissie heeft geconstateerd dat ten opzichte van het rapport 
over Emmen in de proef afhandeiing schade buitengebied verbeteringen door Witteveen en Bos zijn 
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doorgevoerd. Voor de commissie was er daarom geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen voor 
de proef afhandeling schade buitengebied. 

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

Wij hebben kennis genomen van de evaluatie en aanbevelingen van de begeleidingscommissie. 

5. Wat vindt u van de conciusie dat de gebruikte onderzoeksmethode onvoidoende geschikt is 
voor de beoordeiing of de individueie schades in de verschiliende woningen zijn veroorzaakt 
door een aardbeving? 

Zie het antwoord vraag 4. 

6. Wat vindt u van de constatering van de Tcbb dat de eindconciusie dat geen sprake is van 
aardbevingsschade "onvoidoende onderbouwd en mogeiijk in een aantai individueie gevaiien 
niet Juist" is? 

Zie antwoord vraag 4. 

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 mogeiijk aisnog openbaar wordt gemaakt? 
Bent u bereid daar bij de minister op aan te dringen? 

In het streven naar het terugwinnen van vertrouwen pleiten wij in zijn algemeenheid voor een zo groot mogelijke 
transparantie. Vanuit die opstelling willen wij er bij de minister op aandringen om het rapport met betrokkenen te 
delen. Wij zullen de minister hier schriftelijk om verzoeken. 

8. Er zijn 1634 ciaims afgewezen op basis van het rapport van Witteveen+Bos. Zijn er mensen die 
op basis van de uitkomsten van het onvoidoende onderbouwde rapport een voucher van 
€ 1.500,- geaccepteerd hebben waarbij ze afstand hebben moeten doen van hun recht om NAM 
aansprakeiijk te steiien voor de schade? Zo Ja, hoeveei? 

Voor zover ons bekend zijn er tot nu toe nog geen aanbiedingen aan inwoners uit het gebied gedaan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


