
Waarom de waardedaling van de huizen in het Groninger 
aardgaswinningsgebied niet wordt aangetoond. 
 
Minister Kamp maakte in juli j.l. kenbaar dat  er geen sprake zou zijn van 
waardedaling van de huizen in het Groninger  aardgaswinningsgebied, nadat Ortec 
Finance de resultaten van hun onderzoek had kenbaar gemaakt. Echter, in de 
rapportage van Ortec Finance staat dat in vergelijking met de referentiegebieden er 
statistisch geen verschil aantoonbaar was in het vierde kwartaal 2012 en het eerste 
kwartaal 2013. Dat is niet hetzelfde als dat er geen waardevermindering van de 
huizen zou zijn. Het is simpelweg, met de gehanteerde huizenverkoop 
onderzoeksmethode, vooralsnog niet aantoonbaar.  
Op een door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerde avond in 
Loppersum op 12 september j.l. werd door de onderzoekers van Ortec Finance 
duidelijk gemaakt op welke wijze dit onderwerp werd geanalyseerd. Het was 
verrassend te kunnen constateren dat de gehanteerde onderzoeksmethode mogelijk 
nooit zal leiden tot een aantoonbaar verschil in de ontwikkeling van de waarde van 
het onroerend goed in het aardgaswinningsgebied vergeleken met dat in de gekozen 
referentiegebieden. 
In de gehanteerde onderzoeksmethode wordt simpelweg vergeleken hoeveel huizen 
er in de verkoop staan in het risicogebied en in de referentiegebieden en hoeveel 
huizen er verkocht worden per kwartaal en voor welke prijs in zowel het risicogebied 
als in de referentiegebieden. Hierbij worden alle huizen betrokken, zowel de huizen 
met als zonder aardbevingsschade. In het onderzochte eerste kwartaal 2013 werden 
slechts 72 huizen in het risicogebied verkocht. Van deze 72 huizen week de 
prijsontwikkeling niet significant af van die in de referentiegebieden. Verzuimd werd 
te verifiëren of en zo ja hoeveel door de NAM geregistreerde schadehuizen zich 
bevonden onder die huizen. 
 
Waarom is er sprake van een tekortkoming in de gehanteerde 
onderzoeksmethode?  
Er wordt geen onderscheid gemaakt in huizen met aardbevingsschade en huizen 
zonder aardbevingsschade. Het behoeft geen betoog dat de huizen met 
aardbevingsschade niet voor verkoop worden aangeboden zolang de schade niet 
hersteld is (7500). Maar ook de huizen die wel hersteld zijn (2500) worden mogelijk 
vooralsnog niet voor verkoop aangeboden, omdat ze een risicovol object blijven bij 
de nog komende aardbevingen. Ook  weten potentiële kopers dat de reparaties 
voornamelijk slechts cosmetisch van aard zijn geweest (simpelweg scheuren 
dichtzetten in plaats van huizen aardbevingsbestendig maken tot in de 
fundamenten). Tegelijkertijd worden er mogelijk vooral huizen aangeboden door 
eigenaren die het aardgaswinningsgebied preventief willen verlaten alvorens schade 
van een komende beving te ondervinden. Het is heel wel mogelijk dat toevalligerwijs 
dit aantal even groot is als het huizenaanbod voor verkoop in de referentiegebieden. 
 
Hoe kan de waarheid aan het licht komen? 
Door ieder kwartaal ook te analyseren hoeveel door aardgaswinning beschadigde 
huizen in de verkoop zijn  gegaan en verkocht zijn en in welke mate de 
prijsontwikkeling van deze huizen afwijkt van de prijsontwikkeling van de verkochte 
huizen die geen schade hebben opgelopen door de aardgaswinning in zowel het 
risicogebied als in de gekozen referentiegebieden. Op deze wijze wordt een reëel 



beeld verkregen over de waardevermindering van huizen met aardbevingsschade, 
alsook van huizen zonder aardbevingsschade en van alle huizen tezamen.  
In het geval dat er geen of nauwelijks huizen met aardbevingsschade verkocht zijn, 
zal ook deze onderzoeksmethode geen uitkomst bieden en zal een traject van taxatie 
door daartoe beëdigde planschade-experts uitkomst bieden.  
Het is te vroeg om te kunnen concluderen dat bewust gekozen is voor een 
onderzoeksmethode  die niet toereikend is. Gelukkig kan dit alsnog hersteld worden. 
Overheid en NAM zouden er goed aan doen niet met mogelijk misleidende cijfers 
naar buiten te treden. Een betrouwbaar beeld kan alleen verkregen worden door, bij 
de analyses over de waardedaling  van de huizen in het risicogebied,  de huizen met 
aardbevingsschade te onderscheiden van de huizen zonder aardbevingsschade. De 
NAM weet precies over welke huizen een melding is gedaan over 
aardbevingsschade. 
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