
Groningen, 11 mei 2017 

 

Aan het college van gedeputeerde staten te Groningen 

 

 

Geacht College, 

 

Vandaag 11 mei 2017 komt rtv noord met een bericht dat de TCBB een negatieve beoordeling heeft 

gegeven 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.  

Volgens dit bericht was de begeleidingscommissie, die is ingesteld door de NCG, van deze 

beoordeling op de hoogte. De commissie vertegenwoordigt mede de provincie Groningen.  

Dat leidt bij de VVD fractie tot de volgende vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van dit nieuwsbericht?  

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?  

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

4. Welke overwegingen hebben er bij de begeleidingscommissie toe geleid om over dit bericht niet 

naar buiten te treden?  

5. Heeft de begeleidingscommissie over deze beoordeling gesproken met een of meer leden van het 

college van GS ? Zo ja, hoe heeft het college e.e.a. beoordeeld? Zo nee, hoe beoordeelt u dat?  

6. Heeft het college er bij de begeleidingscommissie op aan gedrongen in Groningen een andere 

onderzoeksmethode toe te passen? Zo nee, waarom niet?  

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

8. De TCBB doet in haar brief aanbevelingen mbt vervolgonderzoek om tot betere resultaten te 

komen. Wat heeft de begeleidingscommissie in Groningen met deze aanbevelingen gedaan? Welk 

advies heeft het college de begeleidingscommissie gegeven? 

9. Waarom heeft het college de informatie over de TCBB beoordeling niet met de staten gedeeld?  

 

 

Namens de VVD fractie 

Mirjam Wulfse 

Nico Bakker  

 

 

 


