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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over regeling Waardedaling 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 10 juli 2020 ontvingen wij onderstaande schriftelijke vragen van de raadsfractie van 

Gemeentebelangen Midden-Groningen.  

1. Is het College op de hoogte van het feit dat de postcode 9651 (Meeden) buiten de compensatie 

waardedaling onroerend-goed valt? Zo ja, wat heeft uw College ondernomen om hierover 

helderheid te krijgen?  Heeft het College argumenten aan te voeren waarom de compensatie 

waardedaling ook zou moeten gelden voor postcode 9651 (Meeden) ? Zo ja,welke argumenten 

komen volgens het College in aanmerking? 

2. Vindt u dat hier sprake is van redelijkheid en billijkheid? 

3. Essentieel zijn de criteria dat: ten minste twintig procent van de woningen erkende 

mijnbouwschade had tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 en er moet sprake zijn van 

waardedaling. 

a. Heeft het College cijfers over de uitkeringen ' waardedalingen ' op grond van de 

Waarderegeling NAM (voorloper huidige regeling) voor het postcodegebied 9651 

inclusief de zogenaamde stuwmeerregeling? 

b. Zo niet, kunt U deze cijfers opvragen en ter kennis van de Raad brengen? Met name de 

aantallen en de hoogte van de uitkeringen zijn in dit dossier relevant. 

4. Wil het College de bevolking i.q. de Dorpsraadcoöperatie Meeden bijstaan in eventuele 

juridische procedures die zij wenst te ondernemen?  Zo ja,in welke mate, in welke vorm van 

personele ondersteuning en op financieel gebied ? 

 

Beantwoording 

Op 6 juli heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gepubliceerd over de Regeling 

Waardedaling (https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling). Wij waren bezig om 

te kijken wat deze regeling voor onze gemeente zou gaan betekenen, toen de vragen van de fractie 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling
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van Gemeentebelangen Midden-Groningen binnen kwamen. Vandaar dat wij deze schriftelijke 

beantwoording aangrijpen om uw raad in bredere zin te informeren over de regeling en de wijze 

waarop wij bij de totstandkoming betrokken zijn geweest.  

 

Historie 

De regeling waardevermindering kent een lange voorgeschiedenis. Om woningeigenaren in het 

aardbevingsgebied te compenseren heeft NAM in 2014 de regeling waardedaling ingevoerd. Deze 

regeling bood compensatie aan de eigenaar op het moment dat een woning bij verkoop minder 

opbracht door het risico op aardbevingen. Stichting Waardevermindering door Aardbevingen 

Groningen (WAG) heeft namens 4.750 woningeigenaren en een aantal woningcorporaties een zaak 

aangespannen tegen de NAM om waardedaling per direct uit te laten keren. Op 2 september 2015 

heeft de Rechtbank Noord-Nederland bepaald dat NAM de waardevermindering van huizen in 

Groningen moet vergoeden, ook als er nog geen sprake is van fysieke schade, of als de woning nog 

niet is verkocht. Ook na hoger beroep door NAM heeft de rechter opnieuw bepaald dat er uitvoering 

moet worden gegeven aan de uitspraak van 2015. De NAM heeft toen laten weten niet tegen deze 

uitspraak in beroep te gaan. Met het verplaatsen van de schadeafhandeling van de NAM naar de 

Rijksoverheid is de minister van EZK verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de uitspraak 

van de rechter.  

 

Advies van commissie Hammerstein 

De commissie waardedaling onder leiding van professor Hammerstein heeft in 2018 de opdracht 

gekregen om te adviseren over een methode voor het vergoeden van schade door waardedaling van 

woningen in Groningen. Op 23 april 2019 heeft de minister het eerste advies openbaar gemaakt 

(bijlage 1). De commissie adviseert daarbij om de methode van Atlas voor Gemeenten (zie bijlage 

2) te hanteren.  

 

De regio heeft op 17 mei 2019 een reactie aan de minister gestuurd op dit advies (bijlage 3). De 

regio was overwegend tevreden met het conceptadvies maar wees de minister wel op een aantal 

tekortkomingen. Met name de toepassing van de grens van 20% toegekende schades in combinatie 

met de peildatum zagen we als een mogelijk probleempunt. Wij hebben de minister erop gewezen 

dat juist aan de randen van het aardbevingsgebied (het destijds zo benoemde “buitengebied”) veel 

schades niet erkend werden door NAM en CVW en dat op het moment van de gekozen peildatum 

nog circa 15.000 bij TCMG binnengekomen schades niet in behandeling waren genomen. Wij hebben 

daarom de minister geadviseerd om te kijken naar gemelde schades in plaats van toegekende 

schades en ook te kijken naar inwoners die hun schade niet gemeld hebben vanuit de verwachting 

toch niet gehonoreerd te worden. 

 

Deze brief heeft niet geleid tot grote wijzigingen in het definitieve advies van de commissie 

Hammerstein (bijlage 4) en minister Wiebes heeft in de kamerbrief van 14 november 2019 laten 

weten dat hij het advies van de commissie Hammerstein omarmt en de uitvoering ervan in handen 

legt van TCMG/IMG.  

 

Opzet van de regeling door TCMG/IMG 

De regeling zoals deze door TCMG/IMG wordt opgezet gaat uit van het volgende:   
▪ vergelijking met referentiegebieden elders in NL; 
▪ risicogebied bepalen op grond van 20% gehonoreerde schades; 
▪ sterkte van de aardbevingen op de locatie van de woningen. 
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▪ Vaste peildatum: 1 januari 2019.  
▪ Grondslag: WOZ-waarde met een correctiefactor 
▪ Regeling heeft een finaal karakter. 
 

Het werkingsgebied van de regeling die door TCMG / IMG wordt opgezet volgt niet de 

gemeentegrenzen, maar is van toepassingen op 138 specifieke postcodegebieden in de regio. Een 

uitgebreide toelichting hierop staat op de website van IMG: 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-word-het-

berekend/percentage  

 

Bestuurlijke druk 

Op 2 juli 2020 is door de bestuurlijk trekkers schade, gedeputeerde Staghouwer en burgemeester 

Engels in een bestuurlijk overleg met dhr Kortmann van TCMG/IMG nogmaals aangedrongen op een 

aanpassing van de peildatum en daarmee tot een (zeer waarschijnlijke) verruiming van het 

werkingsgebied en een ruimte benadering van het begrip “toegekende schades”, zodat ook de 

adressen in de stuwmeerregeling en de vouchers mee worden gerekend en ook nog niet behandelde 

complexe schades.  

 

TCMG/IMG ziet echter geen aanleiding om de regeling aan te passen. Bij het gebruik van een 

nieuwe peildatum kunnen ook andere variabelen gaan schuiven wat een negatief effect kan hebben 

op het toepassingsgebied. Dit zou betekenen dat percentages waardedaling opnieuw bepaald 

zouden moeten worden, hetgeen tot lagere schadevergoedingen zou kunnen leiden. En ook zou een 

dergelijk onderzoek is niet voor 1 september gereed zijn en dus vertraging tot gevolg hebben.  

 

Wat betekent dit voor onze gemeente? 

Zoals nu blijkt, betekent het toepassen van met name de grens van 20% toegekende schades en de 

peildatum van 1 januari 2019 dat een deel van onze gemeente niet valt onder het 

toepassingsgebied van de regeling. Dit betreft het postcodegebied 9651, te weten Meeden. Wij 

weten niet of het hanteren van een andere peildatum, of het hanteren van gemelde schades in 

plaats van toegekende schades voor dit postcode gebied het verschil maakt tussen wel of niet in 

het toepassingsgebied vallen. Wij hebben begrepen dat de berichten over de 

waardeverminderingsregeling inmiddels hebben geleid tot onrust in Meeden en hebben mede 

daarom TCMG/IMG gevraagd inzicht te bieden in het aantal / percentage schademeldingen en -

toekenningen per 1 januari 2019 en 1 januari 2020. Indien uit deze gegevens blijkt dat het 

toepassen van gemelde/ toegekende schades en/of de peildatum hét verschil maken in dit dorp, 

gaan wij hierover het gesprek aan met de minister.  
 

Gefaseerde start van de regeling 

IMG wil deze regeling per 1 september gefaseerd openstellen. IMG doet dit gefaseerd omdat zij 

circa 120.000 aanvragen verwachten en door te faseren de kans op vertraging in de afhandeling zo 

klein mogelijk maakt. Voor woningeigenaren in onze gemeente geldt dat ze vanaf 1 januari 2021 

van de regeling gebruik kunnen maken. 
 

Gesprek met de raad 

Dhr. Kortmann heeft aan de bestuurlijk trekkers schade aangeboden dat hij, eventueel samen met 

Atlas voor gemeenten, de regeling wil toelichten aan bestuurders, raden en staten. Wij stellen voor 

om van dit aanbod gebruik te maken en zullen met de griffie overleggen om een bijeenkomst te 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-word-het-berekend/percentage
https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/hoe-word-het-berekend/percentage
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plannen.  

 

Beantwoording schriftelijke vragen 

Rest ons conform de hiervoor geldende procedure in te gaan op de schriftelijke vragen die door de 

fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen zijn gesteld.  

 

1. Is het College op de hoogte van het feit dat de postcode 9651 (Meeden) buiten de compensatie 

waardedaling onroerend-goed valt? Zo ja, wat heeft uw College ondernomen om hierover 

helderheid te krijgen?  Heeft het College argumenten aan te voeren waarom de compensatie 

waardedaling ook zou moeten gelden voor postcode 9651 (Meeden) ? Zo ja,welke argumenten 

komen volgens het College in aanmerking? 

 

Antwoord: 

Ja, het college is hier inmiddels van op de hoogte. Zoals hierboven gemeld hebben we in regionaal 

verband de minister eerder al gewezen op onze kritiekpunten op het toepassingsgebied. Wij 

hebben TCMG/IMG gevraagd inzicht te bieden in de data die hieraan ten grondslag liggen. Op die 

manier kunnen we bezien of een andere manier van afbakening leidt tot een andere begrenzing ten 

gunste van de inwoners van Meeden.  

 

2. Vindt u dat hier sprake is van redelijkheid en billijkheid? 

 

Antwoord: 

Dat kunnen we pas bepalen als wij zicht hebben op de hierboven genoemde data. In algemene zin 

hebben wij de minister en TCMG/IMG er al op gewezen wat wij redelijk en billijk vinden als criteria 

om het toepassingsgebied te bepalen.  

 

3. Essentieel zijn de criteria dat: ten minste twintig procent van de woningen erkende 

mijnbouwschade had tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 en er moet sprake zijn van 

waardedaling. 

a. Heeft het College cijfers over de uitkeringen ' waardedalingen ' op grond van de 

Waarderegeling NAM (voorloper huidige regeling) voor het postcodegebied 9651 

inclusief de zogenaamde stuwmeerregeling? 

b. Zo niet, kunt U deze cijfers opvragen en ter kennis van de Raad brengen? Met name de 

aantallen en de hoogte van de uitkeringen zijn in dit dossier relevant. 

 

Antwoord: 

Zoals hierboven gemeld hebben wij deze vragen uitgezet bij TCMG/IMG. 

 

4. Wil het College de bevolking i.q. de Dorpsraadcoöperatie Meeden bijstaan in eventuele 

juridische procedures die zij wenst te ondernemen?  Zo ja,in welke mate, in welke vorm van 

personele ondersteuning en op financieel gebied ? 

 

Antwoord: 

Wij willen graag met de dorpscoöperatie Meeden in gesprek. Bij voorkeur als we het benodigde 

inzicht hebben verkregen van TCMG/IMG. We kunnen dan samen met de dorpscoöperatie bepalen 

of vervolgstappen zinvol zijn en welke dat dan zijn en wat de beste manier van ondersteuning is. 
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we denken graag mee en trekken graag samen op. Bekostiging van procedures vanuit de gemeente 

is niet gebruikelijk.   

 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 


