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Onderwerp: Raadsbrief reactie onderzoek diepe ondergrond 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Begin maart is het onderzoeksrapport “Schade aan gebouwen door diepe bodemdaling en -stijging” 

gepubliceerd. Dit rapport is door TNO geschreven in opdracht van IMG. Het onderzoek spitst zich toe 

op twee gebieden in Noordwest Drenthe en Zuidoost Groningen die buiten de invloedsfeer liggen van 

de aardbevingen van de afgelopen jaren, maar binnen het werkingsgebied van het Groningenveld en 

daarmee binnen het gebied waar het wettelijk bewijsvermoeden geldt. In de bijlage treft u dit 

onderzoek aan.  

 

Omdat dit onderzoek niet op zichzelf staat en er een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen is die 

min of meer tegelijk hebben plaatsgevonden, hebben wij samen met de collega’s van de andere 

aardbevingsgemeenten en de provincie gekeken naar dit rapport. Wij concluderen dat de opdracht op 

basis waarvan het onderzoek is uitgevoerd beperkt was. Hierdoor geeft het rapport wel antwoord op 

de vraag of diepe bodemdaling- of stijging leidt tot schade aan gebouwen, maar niet de vraag 

beantwoordt waardoor ontstane schade dan wel wordt veroorzaakt. Daarmee is dit rapport in onze 

ogen onvoldoende om met inachtneming van het wettelijk bewijsvermoeden schades af te wijzen.  

 

Onze oproep aan IMG is dan ook om bij het uitgangspunt te blijven van ruimhartige rechtvaardige 

schade-afhandeling en het vermijden van bewijslast voor onze inwoners. Ook willen wij dat er geen 

onnodige onrust wordt veroorzaak en ervoor gezorgd wordt dat het vertrouwen wordt hersteld. We 

roepen IMG op om de vastgestelde kaders voor de schade-afhandeling op te blijven volgen en geen 

nieuwe onderzoeken te initiëren naar onderwerpen waar al uitspraken over zijn gedaan.  
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Deze oproep hebben wij verwoord in bijgaande reactie die we hebben afgestemd met de 

aardbevingsgemeenten en de gemeenten Pekela, Veendam, Westerkwartier, Noordenveld, Aa en 

Hunze, Tynaarlo, Gedeputeerde Staten van Drenthe en de besturen van de Veiligheidsregio 

Groningen en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. De provincie Groningen verstuurt 

de gezamenlijke reactie namens al deze besturen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


