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Schriftelijke vragen over het onderzoek van Elhorst & Durén 

Geachte mevrouw van Kleef-Schrör en heer Knegt, 

U heeft ons op 8 juni jl. schriftelijke vragen toegestuurd. Hierbij voorzien wij in een beantwoording van uw 
vragen. 

Via de website van Binneniands bestuur bereikte ons het bericht over een onderzoek van de heren 
Eishorst en Durén van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit onderzoek wordt aangetoond dat het 
aardbevingsgebied groter is dan tot nu toe door de Rijksoverheid vastgesteld. 

Deelt u met ons de analyse dat de toegepaste methode alle kenmerken heeft van een objectieve 
bepaling van het invioedgebied van de waardevermindering? Zo Ja wilt u dit dan ook bij het Ministerie 
van Economische Zaken en de NAM onder de aandacht brengen? Zo nee, hoe onderbouwt u die 
steliingname? 

Via onze contacten met stichting WAG hebben wij kennisgenomen van het onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Wij vinden het belangrijk dat er goede methodiek wordt gelegd onder de bepaling van de 
waardevermindering. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen hiertoe hebben wij al in een eerdere 
fase onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

De minister heeft in zijn brief van 14 mei jl. aan de Tweede Kamer (zie bijlage) laten weten dat hij alle vormen 
van schade door gaswinning in Groningen publiek afwil handelen waar dat mogelijk en wenselijk is. De minister 
wil een commissie instellen die moet bepalen hoe de schade in de vorm van waardedaling kan worden 
afgehandeld. Wij vinden dat de uitspraak van het gerechtshof over de zaak die door stichting WAG en een 
aantal woningcorporaties tegen de NAM is aangespannen leidend moet zijn: de waardevermindering van huizen 
in Groningen moet per direct worden vergoed. Wij vinden dan ook dat het onderzoek van de RUG door de 
commissie moet worden opgepakt en uitgewerkt. 
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