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Voorwoord 
De uitkomst van hedonische prijsmodellen voor de invloed van aardbevingen op prijzen of 
waarde van woningen rond het Groningenveld is mede afhankelijk van de keuze voor de 
onafhankelijke variabele, die we hier verder aanduiden als de aardbevingsindicator. Modellen 
zullen meer betrouwbare uitkomsten leveren naarmate deze indicator een betere afspiegeling is 
van de invloed van risico van het voorkomen van aardbevingen op de uitkomst van 
onderhandelingen tussen koper en verkoper. Een uitgebreide beschouwing over dit onderwerp 
staat in een rapport dat wij in 2020 publiceerden – zie bijlage 2. De kern is dat er met de thans 
beschikbare gegevens twee typen indicatoren te construeren zijn: een fysieke indicator 
gebaseerd op berekende grondbewegingen, en een indicator gebaseerd op de mate waarin 
woningen schade hebben. Beide indicatoren hebben hun beperkingen, waardoor toepassing in 
een model kan leiden tot een minder zuivere schatting van prijsverschillen door het risico op 
aardbevingen.  
 
Tegen de achtergrond van deze beschouwingen zijn er twee manieren om de kwaliteit van de 
gezochte indicator te verbeteren: de constructie van een latente variabele, dan wel de selectie 
van de meest adequate fysieke indicator op basis van zijn samenhang met het andere type 
indicator, gebaseerd op schade. Het eerste vergt nog nader onderzoek en valt buiten het bestek 
van deze notitie. De selectie van de meest adequate fysieke indicator wordt hierna uitgewerkt 
door voor een range aan mogelijke fysieke indicatoren de correlatie met het voorkomen van 
schade te bepalen. 
 
Verantwoording 
Bij het schrijven van deze notitie zijn twee sets data gecombineerd. Enerzijds een set met 
woningkenmerken op adres niveau die is samengesteld uit gegevens van het Kadaster, de BAG 
en het CBS, deels verrijkt met gegevens die ter beschikking zijn gesteld door een aantal 
woningcorporaties in het gebied. Aan deze set zijn variabelen toegevoegd voor de berekende 
grondbewegingen op het ieder adres. De berekeningen zijn gemaakt door TAU Omega in 
opdracht van stichting WAG en de woningcorporaties, met gebruik van de formules van 
Bommer die ook door Atlas voor gemeenten in haar model voor het IMG zijn gebruikt. Deze set 
is samengesteld op verzoek van dan wel in opdracht van de Stichting WAG en de 
woningcorporaties ten behoeve van het onderbouwen van hun claim in de lopende schadestaat 
procedure tegen de NAM. Genoemde organisaties hebben ermee ingestemd dat deze set 
gegevens ook gebruikt wordt om meer inzicht te krijgen in de werking van de 
Waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), en om te 
voorstellen te ontwikkelen voor verbetering van deze regeling. De tweede set data bestaat uit 
gegevens over schademeldingen. Een deel van deze set is in 2015 beschikbaar gesteld door de 
provincie Groningen, voor het overige betreft het gegevens die gepubliceerd zijn in een tweetal 
rapporten van Atlas voor gemeenten.  
 
Over de auteurs 
George de Kam was van 2013 tot 2018 honorair (inmiddels emeritus) hoogleraar 
volkshuisvesting en grondmarkt bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Groningen. George de Kam is sinds 2009 betrokken bij onderzoek naar de 
gevolgen van de aardbevingen op de woningmarkt. Hij verricht dit onderzoek in eigen tijd, 
veelal in samenwerking met organisaties als de Vereniging Eigen Huis, Stichting WAG, 
woningcorporaties en de Groninger Bodembeweging.  
 
Eric Hol is directeur en medeoprichter van Invisor, Kenniscentrum voor Ruimtelijke Analyse. 
Sinds 2010 zet Invisor KvRA zich in om met behulp van analyse van het ruimtelijk systeem de 
processen bloot te leggen die zich in de ruimtelijke omgeving af spelen en deze vorm geven. Het 
doel is om opdrachtgevers te helpen om grip en regie op processen in de ruimtelijke omgeving te 
krijgen en deze hierdoor beter te laten functioneren. De inzet van zijn expertise bij het 
ontwikkelen van methoden om beter inzicht te krijgen in de effecten van aardbevingen op 
waardedaling van woningen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting WAG 
en een aantal Groninger woningcorporaties. 
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1 Leeswijzer  
De opbouw van deze notitie is als volgt. Eerst in hoofdstuk 2 een aantal opmerkingen over de 
voorgeschiedenis, gevolgd door een samenvatting van ons betoog met de belangrijkste 
conclusies. Vervolgens een hoofdstuk (3) dat beschrijft hoe de keuze van de meest adequate 
aardbevingsindicator wordt onderbouwd. De conclusie is dat een indicator met lage 
drempelwaarde de beste representatie geeft van de invloed van aardbevingen op het gedrag van 
kopers en verkopers in het risicogebied. Het onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten, dat het 
prijsmodel heeft gemaakt dat ten grondslag ligt aan de Waardedalingsregeling van het IMG 
heeft eerder varianten berekend met deze lage drempelwaarde, maar deze niet geschikt geacht. 
De argumenten voor deze afwijzing worden in hoofdstuk 3.5 besproken en weerlegd. Daarom 
zou het goed zijn als het IMG alsnog een herberekening maakt met een indicator gebaseerd op 
grondsnelheden met drempelwaarde 1 mm/s. Als alternatief wordt in hoofdstuk 4 een methode 
gepresenteerd waarbij het effect van de genoemde indicator kan worden bepaald zonder dat een 
integrale herberekening noodzakelijk is. Hoofdstuk 5 laat de uitkomsten zien, met als 
belangrijkste kenmerk een beter onderbouwde en meer plausibele verdeling van verschillen in 
waardedaling over het risicogebied. 
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2 Inleiding en samenvatting 
2.1 Voorgeschiedenis 
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gebruikt voor toepassing van de 
waardedalingsregeling het model dat is ontwikkeld voor Atlas voor gemeenten (hierna Atlas). 
Het instituut volgt hiermee het advies van de Adviescommissie Waardedaling, die oordeelde dat 
dit het meest geschikte model is. De Adviescommissie heeft bij het opstellen van haar advies 
naar ons inzicht te weinig oog gehad voor de vraag of in dit model wel de meest adequate 
aardbevingsindicator is opgenomen. Een inhoudelijke beoordeling voor de keuze van een 
aardbevingsindicator wordt in het advies gemist, hoewel daar in de communicatie van 
verschillende belanghebbenden met de commissie wel om is gevraagd. 
 
2.2 Keuze van een aardbevingsindicator 
De afgelopen jaren is gebleken dat de keuze van de aardbevingsindicator grote invloed heeft op 
de uitkomsten van prijsmodellen. Gelet op de beschikbare gegevens waarmee een indicator kan 
worden geoperationaliseerd, kan gekozen worden voor een indicator afgeleid van 
bodembewegingen, of een indicator gebaseerd op schade. Wij baseren onze benadering op de 
uitkomst van onderzoek naar verkoop ervaringen in het aardbevingsgebied1. Dat laat zien dat 
vooral de feitelijk waarneembare schade invloed heeft op het gedrag van kopers en verkopers. 
Uit een oogpunt van meetbaarheid zou echter een indicator op basis van grondbewegingen de 
voorkeur verdienen. Wij combineren beide inzichten door de op grondbewegingen gebaseerde 
indicator te selecteren die de sterkste correlatie heeft met het voorkomen van schade. Bij deze 
toets blijkt dat een indicator met een lage drempelwaarde voor grondsnelheden (1 mm/s) – die 
geassocieerd wordt met voelbare aardbevingen - de voorkeur dient te krijgen boven de indicator 
die Atlas hanteert (met de hogere drempelwaarde van 2,9 mm/s). Atlas gaat er bij haar keuze 
zonder nader onderzoek van uit dat verschillen in prijseffecten goed te verklaren zijn uit 
bevingen die schade aan kwetsbaar metselwerk kunnen veroorzaken. Dat resulteert in de 
moeilijk te verklaren uitkomst dat bij rond de helft van de woningen in het risicogebied deze 
indicator op nul staat terwijl er wel degelijk schade is en prijseffecten zijn – een probleem dat 
Atlas alleen maar kan oplossen door een constante waarde voor het effect voor ligging in het 
risicogebied (kort aangeduid als: gebiedseffect) in het model op te nemen.2 Bij een indicator met 
lagere drempelwaarde bestaat dit probleem niet of in veel mindere mate, omdat deze aanzienlijk 
beter aansluit bij de begrenzing van het risicogebied en vrijwel overal in dat gebied een waarde 
boven nul heeft. Bij de berekening van de waardedaling dient daarom altijd te worden uitgegaan 
van de lagere drempelwaarde (1 mm/s). 
 
2.3 Toepassing indicator met lage drempelwaarde in Atlas model 
Wij beargumenteren in hoofdstuk 3 waarom een indicator met drempelwaarde 1 mm/s zal 
moeten worden toegepast bij het bepalen van de waardedaling in het aardbevingsgebied.  
 
In dit verband is vermeldenswaard dat Atlas in 2018 ook al eens een variant met drempelwaarde 
1 mm/s heeft doorgerekend. De gemiddelde uitkomst was een iets hoger prijseffect dan bij 2,9 
mm/s en de t-waarde van de coëfficiënt was hoger. Men oordeelde echter dat deze variant 
minder geschikt was. Bij nadere beschouwing (zie hoofdstuk 3.4) blijkt dat die beoordeling 
onvoldoende onderbouwd is en meer te maken heeft met de beperkingen van het model van 
Atlas dan met de intrinsieke kwaliteit van deze indicator met 1 mm/s. Toch heeft Atlas dit 
argument gebruikt om de variant met 1 mm/s niet meer op te nemen in de rapportage die ten 
grondslag ligt aan het actuele Atlas model dat het IMG gebruikt bij het bepalen van de 
waardedaling. 
 
Omdat Atlas zijn brongegevens niet in voldoende detail publiceert en deze niet ter beschikking 
wil stellen is het voor derden niet mogelijk het Atlas model te reproduceren en de prijseffecten 
tot 1 januari 2019 bij een drempelwaarde van 1 mm/s met het Atlas model te berekenen. Wij 
presenteren daarom een alternatief waarmee deze uitkomsten gesimuleerd kunnen worden, in 

— 
1 Deze aanpak is door SEO (als deskundige in de schadestaatprocedure van Stichting WAG en de woningcorporaties ingeschakeld door 
NAM) gekwalificeerd als ‘interessant’. 
2 Bij interpretatie van de uitkomsten van het model van Atlas wordt het effect van ligging in het risicogebied vaak benoemd als een imago 
effect. 
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de vorm van de directe methode. Zie hierna in 2.3 en de nadere uitwerking in hoofdstukken 4 en 
5. 
 
2.4 Directe methode als alternatief voor herberekening door Atlas 
Er is een manier om zonder herberekening door Atlas - de waardedaling te bepalen bij de 
indicator met een drempelwaarde van 1 mm/s. Dit noemen wij de directe methode, omdat 
hiermee de waardedaling kan worden berekend zonder gebruik te maken van een prijsmodel. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de directe methode verwijzen wij naar hoofdstukken 4 
en 5. Bij de directe methode is het vertrekpunt dat alle partijen het over drie dingen eens zijn. 
Ergens in de (voormalige) gemeente Loppersum staat een woning met de hoogste waardedaling 
(Wmax) en het risicogebied heeft een buitengrens waar geen waardedaling meer optreedt (de nul 
contour). Ten derde is er consensus dat de waardedaling van de buitengrens naar de top oploopt 
naar gelang de aardbevingsindicator hoger wordt. De indicator heeft zijn hoogste waarde bij de 
woning met maximale waardedaling en zijn laagste waarde (mogelijk nul) aan de buitengrens 
van het risicogebied. Met die gegevens kan voor iedere woning binnen het risicogebied worden 
bepaald welk deel van de maximale waardedaling daar nog van toepassing is. Dat deel wordt 
berekend uit de verhouding van de waarde van de aardbevingsindicator van de woning waarvan 
de waardedaling moet worden bepaald tot de waarde van de indicator bij de woning met de 
hoogste waardedaling3. Verhouden die zich bijvoorbeeld als 5 staat tot 10, dan is de 
waardedaling de helft van de maximale waardedaling. Deze afwikkeling verloopt geheel analoog 
aan de wijze waarop met een hedonisch prijsmodel de waardedaling wordt berekend: ook hier is 
sprake van een lineair verband tussen de aardbevingsindicator en de waardedaling. 
 
Uiteraard hangt de uitkomst van de directe methode in hoge mate af van de maximale 
waardedaling Wmax bij de zwaarst getroffen woning. Die ligt in een bepaalde bandbreedte. We 
kunnen hiervoor aansluiten bij één specifieke modelmatige benadering, maar evengoed de 
uitkomsten van verschillende benaderingen combineren.  
 
Om de uitkomsten van het model van Atlas bij drempelwaarde 1 mm/s4 te simuleren hebben we 
de directe methode doorgerekend waarbij we de maximale waardedaling van het Atlas model 
plus de door IMG toegekende onzekerheidstoeslag als uitgangspunt hebben gekozen. Bij een 
drempelwaarde van 2,9 mm/s en grondsnelheden als indicator is de maximale waardedaling 
23,19%. Ook voor de buitengrens is in deze variant aangesloten bij Atlas door hiervoor de 
gebieden te kiezen met 10-20% schademeldingen.  
 
De uitkomsten vormen een duidelijke aanwijzing dat ook de uitgangspunten en specificaties van 
het model van Atlas tot een hogere uitkomst zullen leiden wanneer daarbij de 
voorkeursindicator met drempelwaarde 1 mm/s wordt toegepast. Dit sluit aan bij het patroon 
dat ook in 2018 door Atlas werd gevonden. Bovendien is de ruimtelijke spreiding van deze 
waardedaling proportioneel aanzienlijk beter in overeenstemming met de niveaus van de schade 
binnen het risicogebied. 
  
2.5 Afrondende opmerkingen 
Essentieel is dat in welk model dan ook een indicator met een lage drempelwaarde van 1 mm/s 
wordt gehanteerd, en dat de doorrekening van dat model gebeurt op een manier die voor 
eenieder transparant en controleerbaar is. Een pragmatisch alternatief hiervoor is om een 
variant van de (meer transparante) directe methode toe te passen, en te volstaan met een andere 
verdeling van de door het IMG berekende waardedaling over het risicogebied, die het verloop 
volgt van de indicator met lage drempelwaarde. Op deze manier wordt de waardedaling vanuit 
het maximum bij de zwaarst getroffen woning evenredig verdeeld over alle andere woningen 
naar gelang de hoogte van de aardbevingsindicator.  
  

— 
3 Zo nodig wordt daarbij nog gecorrigeerd voor de (uiteraard lage) waarde van de indicator aan de buitengrens van het risicogebied. 
4 In concreto de voorkeursvariabele, dat is de logaritmisch getransformeerde waarde van de cumulatieve grondsnelheden boven 1 mm/s. 
Zie de toelichting in hoofdstuk 3. 
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3 Keuze van een aardbevingsindicator met lage 
drempelwaarde 

3.1  Inhoudelijke motieven 
Voorafgaand aan de toepassing van een model moet de best passende aardbevingsindicator 
gekozen worden. De invloed van aardbevingen op de uitkomsten van het verkoopproces van 
woningen is een complex fenomeen. Voor een hedonisch prijsmodel is een indicator nodig die 
deze invloed meetbaar maakt.  
 
Het belang van het optimaliseren van de aardbevingsindicator is evident en wordt ook gezien 
door de Adviescommissie Waardedaling. De commissie schrijft dat men zich kan voorstellen dat 
een andere indicator gekozen wordt dan door Atlas wordt gebruikt, maar heeft het niet als haar 
taak gezien om inhoudelijk op dit belangrijke onderwerp in te gaan5. De commissie zegt dat het 
(in dit geval) aan de TCMG (nu IMG) is om hierin een keuze te maken. In de lopende civiele 
procedure is die keuze ter beoordeling aan de rechter. Het door NAM ingeschakelde 
onderzoeksbureau SEO gaat een stap verder en noemt de aanpak die wij van het begin af aan 
gevolgd hebben – te weten het kiezen van de indicator op basis van optimale correlatie met het 
patroon van schademeldingen - ‘een interessante benadering’.  
 
De uitgangspunten van die benadering zijn al eerder beschreven, en wij verwijzen hiervoor naar 
bijlage 2. In het kort komt het op het volgende neer. Op grond van het empirisch onderzoek naar 
de invloed van aardbevingen op het verkoopproces komen twee typen indicatoren in 
aanmerking: fysische indicatoren (afgeleid van verschillen in seismische bewegingen) en 
indicatoren voor de mate waarin woningen fysieke schade hebben ondervonden van de 
aardbevingen. Fysische indicatoren hebben het operationele voordeel dat deze met formules 
berekend kunnen worden, maar het blijft de vraag of en in hoeverre kopers verschillen in die 
indicatoren (her)kennen en meewegen in hun aankoop beslissingen. Dat is nooit 
wetenschappelijk onderzocht.  
 
Daar staat tegenover dat empirisch onderzoek6 heeft uitgewezen dat kopers aan informatie over 
fysieke schade een belangrijk gewicht toekennen in hun beslissingen. Maar de registratie van 
schade is niet vrij van bias, die onder andere wordt beïnvloed door subjectieve en institutionele 
factoren. Denk aan de regels die worden gesteld voor het melden van schade (welke meldingen 
uit welk gebied worden in behandeling genomen, bij welke instantie moet gemeld worden), en 
aan verschillen in meldingsgedrag van particuliere eigenaren en huurders/verhuurders. Wij 
werken dit uit in hoofdstuk 3.2. Uit een oogpunt van operationalisering kiezen wij daarbij voor 
een fysische indicator, net als Atlas. Een belangrijk verschil is echter dat wij binnen de range aan 
mogelijke fysische indicatoren vervolgens de indicator kiezen die het beste correleert met de 
variantie in schademeldingen. Het is deze benadering die door SEO als ‘interessant’ wordt 
gekwalificeerd.  
 
3.2 Het belang van het verkennen van de verklaringskracht van een indicator 

met lage drempelwaarde 
Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag of er een ondergrens is voor de 
invloed van de sterkte van grondbewegingen op de uitkomsten van het verkoopproces van 
woningen. Wel zijn ondergrenzen bepaald voor trillingsrichtlijnen in de bouw. Op grond 
daarvan heeft Atlas in haar model voor de prijseffecten tot 1 januari 2019 twee varianten 
uitgewerkt voor trillingen met drempelwaarden voor grondsnelheden (per beving) van 5,0 dan 
wel 2,9 mm/s. Atlas neemt geen bevingen met een grondsnelheid kleiner dan 2,9 mm/s (die 
volgens genoemde richtlijnen niet zouden kunnen leiden tot schade aan kwetsbaar metselwerk) 

— 
5 De Adviescommissie schrijft op 16 april 2020 onder andere dat het (wellicht) een terechte constatering [van Invisor – red.] is dat geen 
van de prijsmodellen de perfecte oplossing biedt voor de spanning tussen de verschillende typen indicatoren. En dat zij van oordeel is dat 
[Atlas red.]…met de toen aanwezige en huidige kennis en inzichten een bevredigende oplossing [ heeft  - red.] ..gekozen (p2). Vervolgens 
geeft de commissie aan niet te kunnen beoordelen of het mogelijk is om op korte termijn een meer adequate aardbevingsindicator te 
ontwikkelen, maar dat het overigens mogelijk is een andere indicator in ieder model, ook dat van Atlas, te implementeren. Zie 
Adviescommissie Waardedaling (2020a). Antwoord van de (voormalige) Adviescommissie waardedaling op het document van Invisor 
van 31 maart 2020. 
6 Zie de Kam, G. en E. Mey (2017). Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied - Eindrapport. Groningen, Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen. 361. 
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in haar model op. De veronderstelling is dat trillingen onder deze drempelwaarde geen invloed 
kunnen hebben op de prijsvorming van woningen. Van meet af aan hebben wij deze keuze 
aangevochten, met als belangrijkste argument dat er bij deze indicator in ongeveer de helft van 
het risicogebied geen sprake zou kunnen zijn van een variabel prijseffect, terwijl 20 procent of 
meer van de woningen in dat gebied erkende schade heeft. Wij zien daarin een duidelijke 
aanwijzing dat de keuze voor een indicator door Atlas berust op een onbewezen en onjuiste 
veronderstelling over de invloed van aardbevingen in het verkoopproces. Dat Atlas dit oplost 
door de introductie van een gebiedseffect in het model doet voor het betoog niet ter zake.  
 
Naast bouwtechnisch bepaalde drempelwaarden is ook onderzocht waar de grens ligt voor door 
mensen voelbare aardbevingen. Deze wordt in het algemeen gesteld op grondsnelheden 
beneden 1 mm/s.7. Voor onze analyses (nader uit te werken in hoofdstuk 3.3.) kiezen we op 
basis van het criterium ‘voelbaarheid’ daarom 1 mm/s als laagste drempelwaarde. Bij deze keuze 
is er een veel aannemelijker verband tussen de begrenzing van het risicogebied en de waarde 
van de indicator waarmee de verschillen in prijseffecten worden bepaald. Want vrijwel alle 
woningen in het risicogebied dat Atlas definieert hebben een of meerdere malen 
grondsnelheden ondergaan die groter zijn dan 1 mm/s. 
 
Ter illustratie is tabel 1 opgenomen. Het risicogebied dat Atlas onderscheidt8 telde op 1 januari 
2019 volgens opgave van Kadaster 87.775 woningen. Daarvan had (slechts) 50,3% een of 
meerdere bevingen met grondsnelheden boven 2,9 mm/s ondergaan, tegen 98,4% woningen die 
een of meer bevingen met grondsnelheden boven 1,0 mm/s hadden ondergaan.  
 
Tabel 1: Percentage woningen binnen 20% risicogebied Atlas bij drempelwaarden 2,9 en 1 
mm/s 
 
Woningen Aantal Percentage 
Woningen in risicogebied Atlas 87.775 100,0% 
met bevingen boven 2,9 mm/s 44.184 50,3% 
zonder bevingen boven 2,9 mm/s 43.591 49,7% 
   
Woningen in risicogebied Atlas 87.775 100,0% 
met bevingen boven 1,0 mm/s 86.409 98,4% 
zonder bevingen boven 1,0 mm/s 1.366 1,6% 
Bronnen: Kadaster (woningvoorraad), Atlas (begrenzing risicogebied), TAU Omega (berekening aantal bevingen en 
grondsnelheden) 
 
Aanvullend kan nog vermeld worden dat bij de woningen die nooit een beving boven 2,9 mm/s 
hebben ondergaan, het aantal bevingen boven 1 mm/s kan oplopen tot 20.  
 
Ook wanneer we de aantallen aggregeren op 4 positie postcode niveau binnen het 
aaneengesloten risicogebied dat het IMG hanteert en daarbij tevens de gevolgen van de andere 
onderzochte drempelwaarden in beeld brengen zijn de verschillen aanzienlijk (tabel 2).  
  

— 
7 We verwijzen naar de beschouwingen in hoofdstuk 4 van Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van Dooren en C. 
van Woerkens (2018). Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. Utrecht, Atlas 
voor gemeenten. 
8 Dit risicogebied bestaat uit 4 positie postcodegebieden met meer dan 20% erkende schademeldingen. 
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Tabel 2: Aantal 4 positie postcodegebieden in risicogebied IMG zonder bevingen, naar 
drempelwaarde 
 
Aantal pc 4 
gebieden 
binnen 
aaneengesloten 
risicogebied 
IMG 

Totaal Zonder bevingen boven drempelwaarde 

  1 mm/s 1,6 mm/s 2,0 mm/s 2,2 mm/s 2,9 mm/s 
 138 3 9 16 22 45 
3.3 Statistische analyse relatie indicator en schadepatroon 
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3.1. is – gegeven de beperkingen in beschikbare data – het 
criterium voor de keuze van de best passende aardbevingsindicator gelegd bij de mate waarin 
deze indicator correleert met de ruimtelijke spreiding van schademeldingen. De toetsing aan dit 
criterium wordt in dit hoofdstuk gemaakt.  
 
Voor een volledig onderzoek naar het verband tussen aardbevingsindicatoren en het schade 
patroon zijn gedetailleerde gegevens nodig over de gemelde en erkende schade aan woningen 
over de gehele periode van augustus 2012 tot (vooralsnog) 1 januari 2019, de peildatum voor de 
waardedalingsregeling van het IMG. Die gegevens zijn bij het IMG opgevraagd9, maar daar is 
nog geen antwoord op gekregen. Omdat de tijd dringt voor eigenaren die bezwaar willen maken 
tegen de regeling van het IMG hebben wij onze analyses in deze notitie gebaseerd op gegevens 
die eerder beschikbaar gesteld zijn door de provincie Groningen, dan wel gepubliceerd zijn door 
Atlas voor gemeenten.  
 
3.3.1 Afbakening onderzoeksgebied en schaalniveau 
De gegevens die wij in eigen beheer hebben verzameld en bewerkt (mede mogelijk gemaakt door 
ondersteuning van stichting WAG en de woningcorporaties die partij zijn in de civiele 
procedure) hebben betrekking op ruim 320.000 woningen in de provincie Groningen en de kop 
van Drenthe. We hebben onze analyses in deze notitie beperkt tot het aaneengesloten 
risicogebied dat door het IMG is gedefinieerd, omdat hier het zwaartepunt ligt van de mogelijke 
bezwaren tegen toepassing van deze regeling. Omdat schade gegevens niet op een lager 
schaalniveau beschikbaar zijn dan 4 positie postcodegebieden, zijn alle woningkenmerken en 
aardbevingsindicatoren geaggregeerd tot gemiddelde waarden per 4 positie postcodegebied. 
 
3.3.2 Woningkenmerken 
Van de woningen in het aaneengesloten risicogebied zijn de volgende kenmerken in de analyse 
betrokken. Naast identificerende kenmerken (coördinaten, adressen) zijn per 4 positie 
postcodegebied opgenomen: 

- De gemiddelde grootte van de woning (m2) 
- De gemiddelde ouderdom van de woningen 
- De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen (peildatum 1 januari 2019) 
- Het percentage grondgebonden woningen 
- Het percentage woningen dat eigendom is van een natuurlijk persoon. Dit gegeven is 

van groot belang omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het meldingsgedrag van 
particuliere personen afwijkt van dat van verhuurders en beleggers 10. Gezien het doel 
van de analyse – het vinden van de meest adequate indicator voor het effect van 
aardbevingen op prijzen van door particulieren verkochte woningen – zou het zuiver 
zijn om deze te beperken tot de correlatie van grondbewegingen met schademeldingen 
door eigenaren van particuliere woningen. Voorshands hebben wij echter niet de 
beschikking over gegevens om deze verbijzondering op adres niveau te maken.  

- Het percentage huurwoningen (2013)11 

— 
9 Het verzoek om deze gegevens te verstrekken is op 27 december 2020 gedaan door Stichting WAG, die deze gegevens nodig heeft voor 
het onderbouwen van de schadeclaim voor haar deelnemers in de civiele procedure tegen NAM.  
10 Een nader onderscheid naar al dan niet verhuurde woningen van natuurlijke personen op woningniveau kon hierbij niet gemaakt 
worden. Deze beperking in de dataset zal echter weinig tot geen invloed hebben op de verschillen in correlatie met variabelen voor 
bodembewegingen die ons bij deze analyse interesseert. 
11 Het percentage huurwoningen per postcodegebied (2013) is ontleend aan de Woningmarktmonitor van ABF, uitgave 2012. 
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Voor een overzicht van de waarden van deze variabelen per postcodegebied verwijzen wij naar 
bijlage 3. 
 
Van de genoemde woningkenmerken wordt onderzocht of deze als controlevariabele moeten 
worden meegenomen bij het bepalen van de correlatie tussen fysieke aardbevingsindicatoren en 
schademeldingen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat in een gebied met veel oude 
woningen bij dezelfde bevingsbelasting meer schade wordt gemeld dan in een gebied met 
nieuwere woningen.  
 
De woningkenmerken hangen onderling samen, zoals blijkt uit tabel 3: 
Tabel 3: Correlaties tussen woningkenmerken 

 
 
Tabel 3 laat zien dat vooral de kenmerken ‘grondgebonden’ en ‘eigendom natuurlijke personen’ 
onderlinge samenhang vertonen. We zullen de invloed van deze kenmerken op de correlatie 
tussen bevingsindicatoren en schade nader onderzoeken.  
 
3.3.3 Schadegegevens 
De schade gegevens waarvan wij gebruik konden maken zijn bekend voor 3 peilmomenten: 
medio 2015, medio 2017 en 1 januari 2019. Door de beperkingen in de ter beschikking staande 
bronnen is de mate van detaillering van de gegevens echter voor ieder moment verschillend. 
 
Schadegegevens 2015 
Gegevens naar de situatie medio 2015 zijn enkele jaren geleden beschikbaar gesteld door de 
provincie Groningen12. 
 
Het betreft per 4 positie postcodegebied: 

- Het aantal meldingen tot juli 2015 
- Het aantal toekenningen van een budget groter dan 1.000 euro tot juli 2015 
- Het totaal toegekende budget tot juli 2015 

  

— 
12 Eerder werden deze gegevens ook gebruikt in de Kam, G. (2016). Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie 
Groningen. Een doorrekening op postcode 4 niveau. URSI Report. Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 352. 
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Voor de analyse zijn deze gegevens omgezet in: 
- Het percentage meldingen ten opzichte van de woningvoorraad 
- Het percentage toekenningen met een budget groter dan 1.000 euro ten opzichte van 

het aantal meldingen 
- Het percentage toekenningen met een budget groter dan 1.000 euro ten opzichte van 

het aantal woningen 
- Het gemiddelde budget ten opzichte van het aantal meldingen met een budget groter 

dan 1.000 euro 
 
Schadegegevens 2017 
Gegevens naar de situatie in 2017 zijn ontleend aan het rapport Vijf jaar na Huizinge van Atlas 
voor gemeenten13. Het betreft schademeldingen tot en met juni 2017. 
Hierin wordt vermeld per 4 positie postcodegebied: 

- Het aantal geaccepteerde schademeldingen. 
- Het aantal geaccepteerde schademeldingen als percentage van de woningvoorraad. Dit 

kan hoger dan 100% zijn (met 214% als hoogste waarde) omdat er soms sprake is van 
meerdere geaccepteerde meldingen per woning. 
 

Schadegegevens 2019 
Gegevens naar de situatie op 1 januari 2019 zijn ontleend aan het Atlas rapport Zeven bewogen 
jaren. In dit rapport worden de schademeldingen op een aanzienlijk minder gedetailleerde 
ruimtelijk schaalniveau14 gepresenteerd als in het rapport over 201715. 
 
Het gegeven dat Atlas presenteert is het aantal geaccepteerde schadeclaims ten opzichte van het 
aantal woningen in een 4 positie postcodegebied, ingedeeld in 10% klassen. Voor de analyse 
gebruiken we: 

- Het percentage geaccepteerde schadeclaims ten opzichte van het aantal woningen in een 
4 positie postcodegebied, in klassen van 10% 

- Het gemiddelde % van de klassen met schadeclaims. Dat gemiddelde is eenduidig te 
bepalen voor klassen 10-20%, niet bij klassen > 90% en < 1%. Op grond van de 
(continue) verdeling van percentages die in 2017 is gepubliceerd hebben we het klasse 
gemiddelde voor de klasse > 90% gesteld op 100%. De klasse < 1% komt in het 
risicogebied niet voor. 

 
Voor een overzicht van de genoemde schade gegevens per postcodegebied verwijzen wij naar 
bijlage 4. 
 
Analyse voor peildatum medio 2017 centraal 
Door het ontbreken van gedetailleerde schadedata over de gehele onderzoeksperiode zijn de 
hebben de analyses in deze notitie niet de volledigheid die wij zouden willen laten zien. Gegeven 
de beschikbare data en het doel van de verkenningen hechten wij de meeste waarde aan de 
uitkomsten voor de periode met schademeldingen tot juli 2017.  
 
De reden hiervoor is gebaseerd op het onderzoek dat gedaan is naar het proces van 
schademeldingen in het Groningse aardbevingsgebied16, waaronder het recente werk van 
Postmes et al17. Daaruit blijkt (onder andere) dat naast de intensiteit van de grondbewegingen 
ook institutionele factoren zoals de manier waarop de melding en afhandeling van schade zijn 

— 
13 Zie tabel B4.2 op pag. 56-59 in Atlas voor gemeenten (2017). Vijf jaar na Huizinge. 
Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen. Utrecht, Atlas voor gemeenten. 
14 Het argument dat voor een minder gedetailleerde presentatie is gekozen omdat de schadedata adressen bevatten en het aantal 
meldingen in een aantal gebieden zeer laag is overtuigt ons niet. Ook bij kleine aantallen kan niemand immers uit een exact percentage 
afleiden waar schade gemeld is. We wijzen er ook op dat Postmes et al schadedata publiceren op het veel lagere schaalniveau van CBS 
buurten, waarbij het mogelijke probleem van kleine aantallen op de in onderzoek gebruikelijke manier is opgelost door geen uitkomsten 
te vermelden voor gebieden met minder dan 5 waarnemingen. (Zie figuur 2 op pagina 29 in  
Postmes, T., M. de Jong, A. A. M. Schoutens, W. J. Adams, C. N. van Delden, M. M. Boendermaker, B. Kanis and K. Stroebe (2020). Door 
schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. 
15 We verwijzen naar tabel B1.6 op pag. 110-116 in Poort, J., R. Ponds, M. Kerste, C. van Woerkens and M. Middeldorp (2019). Zeven 
bewogen jaren. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2019. Utrecht, Atlas voor gemeenten. 
16 We verwijzen naar pp 23-26 en de daar vermelde bronnen in De Kam, G. en E. Hol (2020). "Modellering van waardedaling van 
woningen als gevolg van risico door aardbevingen rond het Groningenveld." Ruimte & Maatschappij 12(1): 12-72. 
17 Zie Postmes, T., M. de Jong, A. A. M. Schoutens, W. J. Adams, C. N. van Delden, M. M. Boendermaker, B. Kanis en K. Stroebe (2020). 
Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. 
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georganiseerd van invloed zijn op het aantal meldingen. In de genoemde periode tot juli 2017 
was de institutionele dynamiek rond schademeldingen volgens het laatstgenoemde onderzoek 
van Postmes et al. minder groot dan in de daaropvolgende anderhalf jaar tot 1 januari 2019. In 
de periode tot medio 2017 kunnen we dus de correlatie tussen grondbewegingen en 
schademeldingen in een verhoudingsgewijs “zuivere” vorm analyseren. Het is ook de periode 
waarin de keuze om meldingen te erkennen bij NAM lag, We mogen daarom aannemen dat de 
voor kopers en verkopers kenbare schade eerder groter dan kleiner was dan de erkende schade. 
 
De analyses voor (medio) 2015 en 2019 worden gebruikt om de uitkomsten voor 2017 te 
valideren, en om te zien in hoeverre er aanwijzingen zijn voor een consistente trend in de 
correlaties tussen indicatoren en schade. De uitkomsten voor 2015 werpen bovendien licht op 
het belang van nadere detaillering van de schadedata, te illustreren aan de hand van de gegevens 
over toekenning van budgetten boven 1.000 euro. 
 
3.3.4 Aardbevingsindicatoren 
De aardbevingsindicatoren worden in deze analyse als onafhankelijke variabele beschouwd.  
De indicatoren zijn berekend voor een range aan drempelwaarden, te weten 1,0, 1,6, 2,0, 2,2 en 
2,9 mm/s. Voor iedere woning is per jaar (vanaf 2006) berekend hoeveel bevingen boven een 
bepaalde drempelwaarde daar invloed hebben gehad, en welke cumulatieve grondsnelheden 
deze bevingen veroorzaakt hebben. De uitkomsten zijn geaggregeerd tot gemiddelden per 
postcodegebied, voor peilmomenten dan wel periodes die corresponderen met de beschikbare 
gegevens over schade.  
 
Omdat de peildatum voor schadegegevens voor 2015 en 2017 halverwege het kalenderjaar valt 
zijn de jaargegevens voor grondbewegingen in beide jaren geïnterpoleerd om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij deze peildata. Bovendien zijn - omdat we niet op voorhand hebben 
aangenomen dat een lineair verband tussen indicator en schade de sterkste correlatie te zien 
geeft, -  alle indicatoren ook getransformeerd tot logaritmische waarden. 
 
Fysieke indicatoren voor bevingen en grondsnelheden 
Bij de analyse is onderscheid gemaakt naar de twee manieren waarop het effect van 
grondbewegingen bij een woning in een aardbevingsindicator kan worden vertaald. We kunnen 
berekenen hoeveel keren een woning onderhevig is geweest aan een beving die een 
grondsnelheid veroorzaakt boven de drempelwaarde (variabele aantal bevingen). De intensiteit 
van de bevingen (de mate waarin deze sterker zijn dan de beving die de drempelwaarde bepaalt) 
speelt dan geen rol meer in de waarde van de indicator. Die verschillen in intensiteit komen wel 
tot uitdrukking als we de variabele definiëren als de cumulatieve grondsnelheden die 
veroorzaakt zijn door aardbevingen boven de drempelwaarde. Beide variabelen - aantallen 
bevingen en de grondsnelheden - zijn voor ruim 320.000 woningen in een ruim gekozen 
aardbevingsgebied in Groningen en de kop van Drenthe berekend door TAU Omega. Dit bureau 
heeft daarbij dezelfde formules en coëfficiënten gebruikt als Atlas.  
 
We hebben kennisgenomen van de kanttekening van Bommer c.s. dat de door hen berekende 
coëfficiënten minder goed bruikbaar zijn voor bevingen beneden M 1,8 (corresponderend met 
2,9 mm/s) en boven M 3,6 (dat is gelukkig nog niet aan de orde). Dat argument weegt voor onze 
toepassing niet zwaar genoeg om af te zien van berekening van de bevingen en grondsnelheden 
met drempelwaarde 1 mm/s. Het gaat er immers niet om een technische berekening uit te 
voeren, maar om een variabele te ontwikkelen die een zo goed mogelijke afspiegeling is van de 
invloed die lokale verschillen in aardbevingsinvloed hebben op het gedrag van kopers. Dit type 
variabele wordt aangeduid met de term proxy variabele. En omdat we vooral geïnteresseerd zijn 
in de verdeling van de verschillen in aardbevingsinvloed over het gebied, maakt het niet zo veel 
uit of er een mogelijke onnauwkeurigheid in de formules zit. Want we mogen aannemen dat die 
onnauwkeurigheid bij alle berekende grondsnelheden in dezelfde mate zal doorwerken zodat 
onderlinge verschillen er niet of nauwelijks door veranderen. We merken op dat het IMG de 
formules van Bommer ook gebruikt bij een lagere magnitude, en zelfs bij een toepassing die wél 
technische consequenties heeft, te weten het bepalen van de grens voor de toepassing van het 
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bewijsvermoeden18. Ook Atlas zag in een eerder rapport geen doorslaggevend bezwaar19 tegen 
toepassing van de formules van Bommer bij een drempelwaarde van 1 mm/s. 
 
De aantallen bevingen en grondsnelheden bij de range van drempelwaarden van 1 mm/s tot en 
met 2,9 mm/s zijn opgeteld voor alle jaren van 1986 tot en met 2018. Dat is conform de manier 
waarop Atlas de indicator in het model heeft berekend. Deze manier van berekenen houdt tot op 
zekere hoogte rekening met de mogelijkheid dat het voorkomen van schademeldingen (die pas 
vanaf 2012 geregistreerd zijn) ook wordt beïnvloed door geïnduceerde bevingen als gevolg van 
gaswinning in de jaren voor 2012. We hebben echter ook onderzocht hoe de correlatie van de 
verschillende indicatoren met schademeldingen is wanneer we kijken naar de toename van de 
bevingsbelasting in de periode van 1 januari 2012 tot de twee onderscheiden peildata. 
 
Omdat de peildatum voor schademeldingen in 2017 midden in het kalenderjaar valt is de 
bevingsbelasting op deze datum geschat door interpolatie van de waarden aan het begin en het 
einde van het betreffende kalenderjaar. Per woonplaats waar bevingen zijn geregistreerd door 
het KNMI zijn de bevingen afhankelijk van de datum geheel of gedeeltelijk toegerekend aan het 
eerste dan wel tweede deel van het kalenderjaar.20 
 
Het is niet zeker dat een rechtlijnig verband (lineaire correlatie) de beste manier is om het 
verband tussen schademeldingen (of ook prijseffecten) en grondbewegingen te beschrijven. We 
hebben daarom ook enkele varianten verkend waarbij gekeken is naar de correlatie tussen 
schademeldingen en de logaritme van de bevingsindicatoren.21 
 
Voor een overzicht per postcodegebied van de indicatoren voor het aantal bevingen en de 
cumulatieve grondsnelheden bij de drempelwaarden 1,0 mm/s en 2,9 mm/s op 1 januari 2019 
verwijzen wij naar bijlage 4. 
 
3.4 De correlatie tussen fysieke indicatoren en schade (medio 2017) 
We tonen nu in tabel 4 eerst het overzicht van de correlaties voor het aaneengesloten 
risicogebied op niveau van postcode 4 gebieden, voor het peilmoment medio 2017. 
 
In deze en de vergelijkbare volgende tabellen is per rij de indicator met de sterkste correlatie 
met schade met een groen kleurveld aangegeven. Wanneer meerdere rijen getoond worden, is de 
indicator met de hoogste correlatie (bovendien) vetgedrukt. 
 
Tabel 4: Correlaties tussen indicatoren en erkende schademeldingen 2017, naar 
drempelwaarde 
 

  
Drempelwaarden 

  
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie met aantal 
bevingen tot juli 2017 

,482** ,502** ,515** ,532** ,533** 

Correlatie met cumulatieve 
grondsnelheden tot juli 
2017 

,466** ,478** ,485** ,496** ,508** 

— 
18  Zie https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand 
19  Atlas ziet in haar rapportage over prijseffecten tot 1 januari 2018 (zie Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van 
Dooren en C. van Woerkens (2018). Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. 
Utrecht, Atlas voor gemeenten.) geen bezwaar in het maken van berekeningen met drempelwaarde 1 mm/s. Wel beredeneert men 
vervolgens dat toepassing van de indicator met deze drempelwaarde minder geschikt zou zijn voor toepassing in het eigen model. Zie 
nader in hoofdstuk 3.4.  
20 Uit de gegevens van het KNMI blijkt dat er in 2015 37 bevingen zijn geregistreerd, 21 bevingen in het eerste halfjaar met de gemiddelde 
sterkte in het eerste halfjaar 1,6619, over het gehele jaar 1,66. In 2017 waren er 41 bevingen, waarvan 21 in het eerste halfjaar. De 
gemiddelde sterkte in het eerste halfjaar was 1,5238, over het gehele jaar was deze 1,514. Voor zover een pc4 gebied overeenkomt met een 
woonplaats zijn de bevingen per woonplaats geheel of gedeeltelijk toegerekend aan het eerste dan wel het tweede halfjaar, afhankelijk van 
de momenten waarop bevingen zijn geregistreerd. Voor de overige postcodegebieden zijn de waarden voor begin en eind van het 
kalenderjaar gemiddeld.   
21 Een logaritme (aangeduid als LOG) is een rekenkundige bewerking waarmee de toename van een variabele wordt afgevlakt. Bij elke 
ordegrootte toename van de oorspronkelijke variabele, neemt de LOG daarvan slechts met één eenheid toe: LOG(10)=1; LOG(100)=2; 
LOG(1000)=3. Wanneer bijvoorbeeld de logaritme van het aantal bevingen wordt gebruikt is het gevolg dat in een gebied waar al veel 
bevingen zijn geweest een of meer extra bevingen naar verhouding minder effect zullen hebben dan in een gebied waar nog maar 1 beving 
is geweest.  
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Aantal buurten 126 126 126 126 126 
 
Noot: in deze en volgende tabellen betekent de aanduiding ** dat de gevonden correlatie bij tweezijdige toetsing 
significant is op niveau 0,01. Dit betekent dat de kans dat de correlatie op toeval berust kleiner is dan 1%. 
 
De conclusie is dat in 2017 het aantal bevingen een sterkere correlatie heeft met 
schademeldingen dan de indicator voor grondsnelheden, en dat voor beide soorten grondslag de 
indicator met drempelwaarde 1 mm/s de sterkste correlatie laat zien. 
 
Vervolgens kijken we naar het effect van de woningkenmerken die als controle variabelen zijn 
benoemd.  
 
Eerst in partiele correlaties per kenmerk (tabel 5): 
 
Tabel 5: Correlaties indicator aantal bevingen met controle voor woning kenmerken, per 
kenmerk, naar drempelwaarde (2017) 
 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie met 
aantal 
bevingen tot 
juli 2017 

Percentage huurwoningen 
(2013) 

0,523 0,534 0,550 0,579 0,588 

Ouderdom van de woning 0,447 0,477 0,494 0,515 0,530 
Oppervlakte van de woning 0,501 0,514 0,522 0,535 0,542 

 

Percentage natuurlijke 
personen als eigenaar 

0,489 0,510 0,527 0,546 0,561 

 

Percentage grondgebonden 
woningen 

0,456 0,477 0,491 0,525 0,540 

  WOZ waarde (2019) 0,486 0,508 0,522 0,542 0,553 
 
 
We zien dat de indicator met 1 mm/s drempelwaarde ook bij het invoeren van 
controlevariabelen de sterkste correlatie heeft met erkende schademeldingen. De sterkte van de 
correlatie neemt toe, van 0,533 tot (maximaal) 0,588. Huur of eigendom heeft een relatief groot 
effect, ouderdom van de woning vrijwel niet. Bij vergelijking met de uitkomsten zonder controle 
variabelen in tabel 4 (correlatie oplopend van 0,482 bij 2,9 mm/s tot 0,533 bij 1 mm/s) zien we 
dat de trend in de uitkomsten niet verandert. De sterkste correlatie wordt steeds gevonden bij 1 
mm/s. Wel worden in de meeste gevallen (behalve bij de leeftijd van de woningen en het 
percentage grondgebonden woningen) de correlaties sterker als voor woningkenmerken wordt 
gecontroleerd. Rekening houden met woonoppervlak brengt wel enige verandering in de 
correlatie tussen aantal bevingen en schademeldingen. Het is aannemelijk dat woonoppervlak 
wel een (sterkere) controlerende variabele is wanneer het schadebudget in de vergelijking wordt 
betrokken. De duidelijkste invloed van controle voor woningkenmerken zien we bij het 
percentage huurwoningen (naar situatie in 2013) en bij het percentage woningen in eigendom 
van natuurlijke personen (dat goeddeels overeenkomt met het percentage koopwoningen). Deze 
uitkomst is in overeenstemming met de eerder aangehaalde onderzoeken (zie ook bijlage 2), 
waaruit naar voren kwam dat bij huurwoningen minder schade wordt gemeld dan bij 
koopwoningen. Een nadere verkenning van dit verschijnsel – dat overigens ook van belang is 
voor de afbakening van het risicogebied – is echter pas mogelijk wanneer de koppeling van 
woningkenmerken met schadegegevens op adresniveau kan worden gemaakt.  
 
Op grond van de uitkomsten in tabel 5 zullen we in het vervolg van de analyses bezien wat het 
effect is van een vijftal combinaties van woningkenmerken, te weten: 
 

- Alle zes kenmerken 
- Het percentage huur en het percentage natuurlijke personen als eigenaar 
- Percentage huur, eigenaar, leeftijd en oppervlakte woning 
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- Percentage huur, eigenaar, leeftijd van de woning 
- Percentage huur, eigenaar, oppervlakte van de woning 

De uitkomsten voor 2017 bij indicator aantal bevingen staan in tabel 6. 
 
Tabel 6: Correlaties indicator aantal bevingen met controle voor combinaties van 
woningkenmerken, naar drempelwaarde (2017) 
 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie met 
aantal 
bevingen tot 
juli 2017 

Alle (6) controle variabelen 0,531 0,539 0,554 0,584 0,610 
% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,555 0,558 0,571 0,594 0,614 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,494 0,516 0,537 0,570 0,595 

 % huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,534 0,542 0,557 0,584 0,607 

 % huur, % natuurlijke 
personen 

0,524 0,538 0,557 0,585 0,602 

 
 
We zien dat de sterkste correlatie opnieuw gevonden wordt bij drempelwaarde 1 mm/s. De 
grootste verbetering van de correlatie (van 0,533 naar 0,614) treedt op bij controle voor 
eigenaarschap/huur en woonoppervlakte. Dat is alleszins plausibel, gezien de uitkomsten van 
onderzoek die erop wijzen dat bij huurwoningen minder vaak schade gemeld wordt dan bij 
koopwoningen, en omdat het aannemelijk is dat een grotere woning meer kans op schade heeft. 
 
We tonen nu in tabel 7 de uitkomsten voor de indicator met cumulatieve grondsnelheden als 
grondslag. 
 
Tabel 7: Correlaties indicator cumulatieve grondsnelheden bevingen met controle voor 
combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2017) 
 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie met 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot juli 
2017 

Alle (6) controle variabelen 0,491 0,501 0,509 0,526 0,550 
% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,516 0,523 0,531 0,545 0,566 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,459 0,474 0,485 0,503 0,528 

 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,493 0,503 0,512 0,527 0,550 

 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,495 0,506 0,515 0,531 0,552 

 
 
Uit tabel 7 blijkt dat – zij het op een lager niveau van correlatie – ook bij de indicator met 
cumulatieve grondsnelheden als grondslag de variant met drempelwaarde 1 mm/s de sterkste 
correlatie met erkende schademeldingen vertoont, en dat het verband het sterkste is wanneer 
wordt gecontroleerd voor eigenaarschap/huur en woonoppervlakte.  
 
In de volgende stap kijken we hoe de correlaties zijn bij een logaritmische transformatie van de 
beide typen indicatoren (tabel 8). 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 18 

Tabel 8: Correlaties tussen logaritmisch getransformeerde indicatoren en erkende 
schademeldingen 2017, naar drempelwaarde 
 

  
Drempelwaarden 

  
 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie met log (1 + 
aantal bevingen tot juli 
2017) 

,535** ,559** ,570** ,558** ,548** 

Correlatie met log (1 + 
cumulatieve 
grondsnelheden tot juli 
2017) 

,540** ,557** ,565** ,567** ,573** 

 
 
We zien nu dat de sterkste correlatie gevonden wordt voor de logaritme van de cumulatieve 
grondsnelheden bij de laagste drempelwaarde, de correlatie is ook sterker dan bij lineaire 
indicatoren (vergelijk tabel 4). Nemen we de logaritme van het aantal bevingen boven de 
drempelwaarde dan is de correlatie ook sterker dan bij de lineaire indicatoren, en wederom het 
zwakst bij de hoge drempelwaarde van 2,9 mm/s. Maar de correlatie is niet meer het sterkst bij 
de laagste drempelwaarde van 1 mm/s, maar bij drempelwaarde 2 mm/s.  
 
We onderzoeken nu wat bij de logaritmisch getransformeerde indicatoren het effect van controle 
voor woningkenmerken is, eerst (tabel 9) bij grondslag aantal bevingen. 
 
Tabel 9: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator aantal bevingen met controle 
voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2017) 
 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie 
met log (1 + 
aantal 
bevingen tot 
juli 2017) 

Alle controle variabelen 0,613 0,611 0,636 0,666 0,684 

 % huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,578 0,593 0,626 0,653 0,670 

 % huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,630 0,622 0,643 0,664 0,669 

 % huur, % natuurlijke 
personen 

0,594 0,606 0,632 0,650 0,653 

 % huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,614 0,612 0,638 0,662 0,675 

 
 
De invoering van controle variabelen bij de logaritmisch getransformeerde indicator gebaseerd 
op het aantal bevingen blijkt te resulteren in een aanzienlijk sterkere correlatie (0,684 in plaats 
van 0, 548) tussen de indicator en de erkende schademeldingen, en bovendien ontstaat een 
eenduidiger patroon: bij alle combinaties is nu de correlatie met indicator met drempelwaarde 1 
mm/s het sterkst.  
 
Vervolgens in tabel 10 hetzelfde overzicht voor grondslag cumulatieve grondsnelheden. 
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Tabel 10: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator grondsnelheden bevingen met 
controle voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2017) 
 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
erkende 
meldingen 
tot juli 2017 

Correlatie met 
log (1 + 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot juli 
2017) 

Alle controle variabelen 0,599 0,610 0,622 0,642 0,667 
% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,567 0,583 0,600 0,620 0,647 

% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,618 0,624 0,636 0,651 0,673 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,591 0,604 0,618 0,632 0,651 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,601 0,609 0,623 0,641 0,666 

 
 
Ook hier een aanzienlijke verbetering van de correlatie met schademeldingen, van 0,573 naar 
0,673, en steeds de sterkste correlaties bij de indicator met drempelwaarde 1 mm/s. De hoogste 
gevonden correlatie ligt met 0,673 lager dan bij de logaritmisch getransformeerde grondslag op 
basis van het aantal bevingen (0,684). 
 
3.5 De correlatie tussen fysieke indicatoren en schade (medio 2015) 
Vervolgens kijken we naar peildatum medio 2015. 
 
Tabel 11 toont de correlaties met het aantal meldingen (NB: voor deze peildatum is niet 
gerapporteerd hoeveel van deze meldingen erkend zijn) bij lineaire indicatoren. 
 
Tabel 11: Correlaties tussen indicatoren en schademeldingen medio 2015, naar 
drempelwaarde 
 

  
Drempelwaarden 

  
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
meldingen 
tot juli 2015 

Correlatie met aantal 
bevingen tot juli 2015 

,560** ,566** ,569** ,577** ,560** 

Correlatie met cumulatieve 
grondsnelheden tot juli 
2015 

,515** ,524** ,529** ,537** ,543** 

Aantal buurten           
 
 
Bij de indicator met het aantal bevingen als grondslag zien we de minst sterke correlatie bij 2,9 
mm/s, maar ook bij 1 mm/s. De op een na laagste drempelwaarde (1,6 mm/s) geeft de sterkste 
correlatie. Dat de correlatie bij 2,9 mm/s laag is, komt doordat er relatief veel buurten zijn waar 
wel schade is, maar geen bevingen boven deze hoge drempelwaarde. Maar het is opvallend dat 
de correlatie bij de laagste drempelwaarde niet sterker wordt. Het is aannemelijk dat de 
belangrijkste verklaring hiervoor ligt in de wisselwerking tussen institutionele factoren en de 
risicoperceptie en het gedrag van inwoners van het gebied. Zoals Postmes et al uitvoerig 
beschrijven22 is er in bepaalde mate sprake van het na-ijlen van schademeldingen ten opzichte 
van bevingen. Dat zien zij bijvoorbeeld in gebieden waar na september 2014 sprake is van eerste 
blootstelling aan een zwaardere beving, zoals Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Groningen. 
Bij woningcorporaties is in hoge mate sprake van het na-ijlen van meldingen, de auteurs zien 

— 
22 Zie o.a. (samenvattend) pag. 8 en 9 in Postmes, T., M. de Jong, A. A. M. Schoutens, W. J. Adams, C. N. van Delden, M. M. 
Boendermaker, B. Kanis and K. Stroebe (2020). Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis. Groningen, 
Rijksuniversiteit Groningen. 
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daar nauwelijks een verband tussen het tijdstip van bevingen en van meldingen. De kans bestaat 
dus vooral in deze eerste periode van ons onderzoek dat schade al wel ontstaan is, maar nog niet 
gemeld, laat staan erkend. Bovendien wijzen de auteurs op het effect van het schadeprotocol van 
NAM en CVW. Hierin staan contouren voor het melden van schade. Tot 2015 zien zij daardoor 
weinig meldingen uit het buitengebied, bovendien werden veel meldingen uit dit gebied 
afgewezen. In het buitengebied is in mindere mate sprake van bevingen met hoge 
drempelwaarde. 
 
Bij de indicator gebaseerd op grondsnelheden (waarin het effect van lichte bevingen minder 
sterk doorwerkt dan in de indicator met het aantal bevingen) zijn de effecten van na-ijlen en 
schadeprotocol kennelijk minder prominent dan bij het aantal bevingen; hier zien we dat de 
correlatie met schademeldingen sterker wordt naarmate de drempelwaarde lager is. 
 
Bij de indicator voor het aantal bevingen zien we na controle voor woningkenmerken het 
volgende beeld (tabel 12): 
 
Tabel 12: Correlaties indicator aantal bevingen met controle voor combinaties van 
woningkenmerken, naar drempelwaarde (2015) 
 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
meldingen 
tot juli 2015 

Correlatie 
met aantal 
bevingen 
tot juli 
2015 

Alle (6) controle variabelen 0,607 0,616 0,627 0,649 0,654 
% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,654 0,652 0,658 0,675 0,674 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,598 0,610 0,621 0,640 0,643 

 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,610 0,619 0,630 0,650 0,653 

 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,582 0,580 0,586 0,597 0,593 

 
 
Tabel 12 laat zien dat – in tegenstelling tot tabel 11 - na correctie voor woningkenmerken de 
indicator met drempelwaarde 2,9 mm/s steeds de zwakste correlatie heeft met 
schademeldingen. De sterkste correlatie zien we – met kleine onderlinge verschillen – bij de 
indicatoren met 1,0 of 1,6 mm/s.  
 
Bij de indicator met grondsnelheden als grondslag is het beeld bij controle voor 
woningkenmerken als volgt (tabel 13): 
 
Tabel 13: Correlaties indicator cumulatieve grondsnelheden met controle voor combinaties 
van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2015) 
 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
meldingen 
tot juli 2015 

Correlatie 
met 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot 
juli 2015 

Alle (6) controle variabelen 0,527 0,541 0,549 0,566 0,585 
% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,581 0,590 0,596 0,609 0,625 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,523 0,538 0,546 0,560 0,578 

 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,529 0,544 0,552 0,568 0,586 
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% huur, % natuurlijke 
personen 

0,516 0,524 0,529 0,540 0,552 

 
We zien in tabel 13 dat de correlaties verbeteren door rekening te houden met 
woningkenmerken, en dat de sterkste correlatie gevonden wordt bij de laagste drempelwaarde. 
Het niveau van de correlaties ligt echter lager dan bij de voor woningkenmerken gecontroleerde 
grondslag op basis van het aantal bevingen. 
 
Vervolgens kijken we naar de logaritmisch getransformeerde indicatoren op peildatum medio 
2015 (tabel 14). 
 
Tabel 14: Correlaties tussen logaritmisch getransformeerde indicatoren en schademeldingen 
2015, naar drempelwaarde 
 

  
Drempelwaarden 

  
 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
meldingen 
tot juli 2015 

Correlatie met log (1 + 
aantal bevingen tot juli 
2015) 

,598** ,624** ,623** ,604** ,568** 

Correlatie met log (1 + 
cumulatieve 
grondsnelheden tot juli 
2015) 

,588** ,608** ,611** ,611** ,606** 

 
 
Tabel 14 laat zien dat medio 2015 bij een logaritmische transformatie en grondslag aantal 
bevingen de 1 mm/s drempelwaarde een nog zwakkere correlatie heeft met schademeldingen 
dan de indicator met 2,9 mm/s. De sterkste correlatie ligt nu bij drempelwaarde 2,2 mm/s. Bij 
de logaritmisch getransformeerde indicator gebaseerd op grondsnelheden vinden we de zwakste 
correlatie bij 2,9 mm/s, en de sterkste bij 2,0 mm/s en bij 1,6 mm/s.  
 
Bij controle voor woningkenmerken zien we het volgende (tabel 15): 
 
Tabel 15: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator aantal bevingen met controle 
voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2015) 
 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
meldingen 
tot juli 2015 

Correlatie 
met log (1 
+ aantal 
bevingen 
tot juli 
2015) 

Alle controle variabelen 0,686 0,715 0,737 0,756 0,754 
% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,675 0,710 0,733 0,747 0,742 

% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,715 0,722 0,733 0,749 0,732 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,642 0,655 0,663 0,660 0,640 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,687 0,716 0,738 0,756 0,750 

 
 
Tabel 15 laat zien dat de sterkere correlaties nu vooral bij drempelwaarde 1,6 mm/s gevonden 
worden, de zwakste (op 1 uitzondering na) bij drempelwaarde 2,9 mm/s. 
 
Als laatste het overzicht voor de logaritmisch getransformeerde indicator gebaseerd op 
grondsnelheden, bij controle voor woningkenmerken (tabel 16): 
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Tabel 16: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator grondsnelheden met controle 
voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2015) 
 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
meldingen 
tot juli 2015 

Correlatie met 
log (1 + 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot juli 
2015) 

Alle controle variabelen 0,644 0,671 0,684 0,704 0,725 
% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,635 0,663 0,677 0,694 0,713 

% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,682 0,697 0,706 0,721 0,735 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,611 0,627 0,635 0,641 0,649 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,647 0,673 0,687 0,705 0,725 

 
 
Uit tabel 16 komt naar voren dat bij de logaritmisch getransformeerde indicator voor 
grondsnelheden na controle voor woningkenmerken de sterkste correlaties steeds gevonden 
worden bij drempelwaarde 1 mm/s, de zwakste bij 2,9 mm/s. Het niveau van de correlaties ligt 
(op een uitzondering na) lager dan bij de logaritmisch getransformeerde indicator voor het 
aantal bevingen.  
 
3.5.1 Correlaties met toekenning schadebudgetten (2015) 
Op peildatum medio 2015 kennen we ook het percentage meldingen waarvoor een schadebudget 
groter dan 1.000 euro is toegekend. Dit is een aanzienlijk strenger begrensd criterium voor de 
vraag of een woning schade heeft gehad dan het aantal meldingen dat in de vorige paragraaf 
werd geanalyseerd.  
 
De correlatie met het aantal bevingen dan wel grondsnelheden is als volgt (tabel 17): 
 
Tabel 17: Correlaties tussen indicatoren en schademeldingen boven 1.000 euro medio 2015, 
naar drempelwaarde 
 

  
Drempelwaarden 

  
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
meldingen 
budget > 
1.000 euro 
tot juli 2015 

Correlatie met aantal 
bevingen tot juli 2015 

,607** ,612** ,617** ,625** ,607** 

Correlatie met cumulatieve 
grondsnelheden tot juli 
2015 

,561** ,570** ,575** ,583** ,590** 

 Aantal buurten           
 
 
De uitkomsten in tabel 17 tonen hetzelfde patroon als bij de meldingen (zie tabel 11) maar het 
niveau van de gevonden correlaties is hoger. Kennelijk wordt door het ‘filter’ van erkenning van 
de schade door NAM of CVW en het uitsluiten van erkende schades beneden 1.000 euro de 
overeenkomst tussen de ruimtelijke spreiding van de waarde van de indicatoren en de variabele 
voor schade sterker.  
 
Bij de indicator voor het aantal bevingen blijkt na controle voor woningkenmerken het volgende 
(tabel 18): 
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Tabel 18: Correlaties indicator aantal bevingen en schademeldingen boven 1.000 euro, met 
controle voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2015) 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
meldingen 
budget > 
1.000 euro 
tot juli 2015 

Correlatie 
met aantal 
bevingen 
tot juli 
2015 

Alle (6) controle variabelen 0,650 0,655 0,667 0,684 0,678 
% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,692 0,687 0,693 0,707 0,694 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,625 0,633 0,646 0,660 0,652 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,652 0,656 0,667 0,683 0,675 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,608 0,603 0,611 0,618 0,598 

 
De indicator met drempelwaarde 1,6 mm/s laat nu de sterkste correlaties zien, de zwakste zien 
we drie keer bij 2,9 mm/s, een keer bij 2,2 mm/s en een keer bij 1 mm/s. 
 
Bij de op grondsnelheden gebaseerde indicator met controle voor woningkenmerken is het beeld 
als volgt (tabel 19): 
 
Tabel 19: Correlaties indicator cumulatieve grondsnelheden en schademeldingen boven 1.000 
euro, met controle voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2015) 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
meldingen 
budget > 
1.000 euro 
tot juli 2015 

Correlatie 
met 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot juli 
2015 

Alle (6) controle variabelen 0,573 0,586 0,594 0,609 0,626 
% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,622 0,629 0,635 0,647 0,661 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,553 0,565 0,574 0,587 0,602 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,575 0,587 0,595 0,609 0,625 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,545 0,551 0,557 0,566 0,577 

 
Hier zien we weer het patroon dat steeds bij 1 mm/s de sterkste correlatie wordt gevonden. Het 
niveau ligt echter lager dan bij de indicator met het aantal bevingen als grondslag. 
 
Bij logaritmische transformatie van de indicatoren ontstaat het volgende beeld van de 
correlaties met schademeldingen met budget boven 1.000 euro (tabel 20): 
 
Tabel 20: Correlaties tussen logaritmisch getransformeerde indicatoren en schademeldingen 
boven 1.000 euro medio 2015, naar drempelwaarde 

  
Drempelwaarden 

  
 

2,9 
mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 

1,0 
mm/s 

Percentage 
meldingen 
budget > 
1.000 euro 
tot juli 2015 

Correlatie met log (1 + 
aantal bevingen tot juli 
2015) 

,654** ,672** ,677** ,662** ,624** 

Correlatie met log (1 + 
cumulatieve 
grondsnelheden tot juli 
2015) 

,641** ,658** ,664** ,665** ,661** 
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Bij logaritmische transformatie worden de correlaties over de hele linie sterker. Bij de indicator 
voor het aantal bevingen is de correlatie bij 2,0 mm/s het sterkst, en bij 1 mm/s het zwakst. Bij 
de grondslag cumulatieve grondsnelheden is heeft drempelwaarde 1,6 mm/s de sterkste 
correlatie met schademeldingen boven 1.000 euro, 2,9 mm/s de zwakste. 
 
Het patroon verandert bij controle voor woningkenmerken, voor de grondslag aantal bevingen 
zien we dan (tabel 21). 
 
Tabel 21: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator aantal bevingen en 
schademeldingen boven 1.000 euro, met controle voor combinaties van woningkenmerken, 
naar drempelwaarde (2015) 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
meldingen 
budget > 
1.000 euro 
tot juli 2015 

Correlatie 
met log (1 
+ aantal 
bevingen 
tot juli 
2015) 

Alle controle variabelen 0,733 0,747 0,769 0,780 0,774 
% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,709 0,733 0,757 0,764 0,755 

% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,759 0,753 0,765 0,774 0,754 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,675 0,679 0,689 0,682 0,654 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,735 0,748 0,770 0,781 0,771 

 
We zien bij controle voor woningkenmerken dat de correlatie tussen de logaritmisch 
getransformeerde indicator voor het aantal bevingen en de schademeldingen boven 1.000 euro 
over de hele linie toeneemt. Over het algemeen heeft drempelwaarde 1,6 mm/s de sterkste 
correlatie, met uitzondering van de regel waar alleen voor huur en eigenaarschap wordt 
gecontroleerd, waar (ook) 1 mm/s nog slechter scoort dan 2,9 mm/s.  
 
Als laatste het overzicht voor de logaritmisch getransformeerde indicator gebaseerd op 
grondsnelheden (tabel 22): 
 
Tabel 22: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator cumulatieve grondsnelheden 
en schademeldingen boven 1.000 euro, met controle voor combinaties van woningkenmerken, 
naar drempelwaarde (2015) 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 
2,9 

mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 
1,0 

mm/s 
Percentage 
meldingen 
budget > 
1.000 euro 
tot juli 2015 

Correlatie 
met log (1 + 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot juli 
2015) 

Alle controle variabelen 0,693 0,712 0,726 0,742 0,758 
% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,669 0,692 0,707 0,720 0,736 

% huur, % natuurlijke 
personen, woonoppervlak 

0,726 0,736 0,745 0,757 0,767 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,644 0,656 0,664 0,668 0,672 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,695 0,714 0,728 0,743 0,759 

 
Ook bij de logaritmisch getransformeerde indicatoren op basis van cumulatieve grondsnelheden 
verbetert de correlatie met meldingen met budget boven 1.000 euro wanneer gecontroleerd 
wordt voor woningkenmerken. In alle gevallen is de correlatie het sterkst bij drempelwaarde 1 
mm/s. Het niveau ligt lager dan bij de indicator voor het aantal bevingen.  
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3.6 De correlatie tussen fysieke indicatoren en schademeldingen (1 januari 2019) 
Voor peildatum 1 januari 2019 kunnen de correlaties in beeld gebracht worden tussen 
indicatoren en erkende schademeldingen. De meldingen zijn ingevoerd als gemiddelde waarden 
voor de 10% klassen zoals vermeld in de bronpublicatie. 
 
We zien het volgende beeld (tabel 23): 
 
Tabel 23: Correlaties tussen indicatoren en erkende schademeldingen, naar drempelwaarde 
(2019) 

  
Drempelwaarden 

    2,9 mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 1,0 mm/s 
Gemiddeld 
percentage 
erkende meldingen 
tot 2019 (per 10% 
klasse) 

Correlatie met 
aantal bevingen tot 
2019  

,521** ,529** ,530** ,541** ,546** 

Correlatie met 
cumulatieve 
grondsnelheden tot 
2019 

,469** ,480** ,483** ,493** ,507** 

Aantal buurten 138 138 138 138 138 
 
Het patroon voor 2019 is gelijk aan dat in 2017: de sterkste correlaties worden gevonden bij 
drempelwaarde 1 mm/s, de zwakste bij 2,9 mm/s. De gevonden correlaties zijn iets sterker 
(aantal bevingen 0,546 tegen 0,533 in 2017) of gelijk (cumulatieve grondsnelheden 0,507 tegen 
0,508 in 2017). Het is niet goed te duiden wat de oorzaak van verschillen is. Het 
spreidingspatroon van de bevingen is veranderd, en er was (grotere) dynamiek in het 
institutionele kader rond de melding en afhandeling van schade. En de ruimtelijke differentiatie 
in de gepubliceerde schadegegevens is minder groot dan op de peildatum medio 2017. 
 
Bij de indicator voor het aantal bevingen en controle voor woningkenmerken ontstaat het 
volgende beeld (tabel 24): 
 
Tabel 24: Correlaties indicator aantal bevingen en erkende schademeldingen, met controle 
voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2019) 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 2,9 mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 1,0 mm/s 

Gemiddeld 
percentage 
erkende 
meldingen 
tot 2019 
(per 10% 
klasse) 

Correlatie 
met aantal 
bevingen 
tot 2019  

Alle (6) controle 
variabelen 

0,512 0,532 0,542 0,567 0,601 

% huur, % natuurlijke 
personen, 
woonoppervlak 

0,539 0,551 0,557 0,572 0,599 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,521 0,537 0,545 0,564 0,596 

 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,519 0,538 0,547 0,566 0,599 

 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,541 0,554 0,561 0,576 0,602 

 
We zien dat controle voor woningkenmerken tot sterkere correlatie tussen de indicatoren en 
schademeldingen leidt (toename van 0,546 tot maximaal 0,602 bij controle voor 
eigenaarschap). De verschillende combinaties van controlevariabelen leiden nauwelijks tot 
onderlinge verschillen bij de drempelwaarde 1 mm/s, bij de indicator met de zwakste correlatie 
(2,9 mm/s) zijn die verschillen wat meer prominent.  
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Bij de indicatoren gebaseerd op grondsnelheden levert controle voor woningkenmerken het 
volgende beeld op (tabel 25): 
 
Tabel 25: Correlaties indicator grondsnelheden bevingen en erkende schademeldingen, met 
controle voor combinaties van woningkenmerken, naar drempelwaarde (2019) 
 

   
Drempelwaarden 

 
  Controle variabelen 2,9 mm/s 

2,2 
mm/s 

2,0 
mm/s 

1,6 
mm/s 1,0 mm/s 

Gemiddeld 
percentage 
erkende 
meldingen tot 
2019 (per 
10% klasse) 

Correlatie 
met 
cumulatieve 
grondsnel-
heden tot 
2019 

Alle (6) controle 
variabelen 

0,443 0,461 0,467 0,484 0,512 

% huur, % natuurlijke 
personen, 
woonoppervlak 

0,472 0,486 0,491 0,503 0,528 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,450 0,467 0,473 0,487 0,514 

 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,449 0,467 0,473 0,487 0,515 

 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,475 0,489 0,495 0,507 0,532 

 
 
Ook bij de indicatoren op basis van grondsnelheden worden de correlaties met erkende 
schademeldingen sterker wanneer we controleren voor woningkenmerken (toename van 0,507 
naar (maximaal) 0,532. Hier is de spreiding in de verbetering bij drempelwaarde 1 mm/s groter 
dan bij indicator met aantal bevingen. De sterkste correlaties worden steeds gevonden bij 
drempelwaarde 1 mm/s, de zwakste bij 2,9 mm/s. 
 
Bij logaritmische transformatie ontstaat het volgende beeld (tabel 26): 
 
Tabel 26: Correlaties tussen logaritmisch getransformeerde indicatoren en erkende 
schademeldingen, naar drempelwaarde (2019) 
 

  
Drempelwaarden 

  
 

2,9 mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 1,0 mm/s 
Gemiddeld 
percentage 
erkende meldingen 
tot 2019 (per 10% 
klasse) 

Correlatie met log (1 
+ aantal bevingen 
tot 2019) 

,617** ,614** ,609** ,610** ,595** 

Correlatie met log (1 
+ cumulatieve 
grondsnelheden tot 
2019) 

,584** ,596** ,597** ,604** ,611** 

 aantal buurten 134 134 134 134 134 
 
 
Dit is een verrassende uitkomst voor wat betreft de logaritmisch getransformeerde indicator 
voor het aantal bevingen: de indicator met drempelwaarde 2,9 mm/s heeft nu de sterkste 
correlatie met erkende schademeldingen, en 1 mm/s de zwakste. Bij de logaritmisch 
getransformeerde indicator op basis van grondsnelheden ligt het patroon precies andersom. In 
beide gevallen is sprake van een sterkere correlatie dan bij de lineaire indicatoren.  
 
Bij controle van de correlaties voor woningkenmerken zien we bij de logaritmisch 
getransformeerde indicator gebaseerd op het aantal bevingen het volgende beeld (tabel 27): 
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Tabel 27: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator aantal bevingen en erkende 
schademeldingen, met controle voor combinaties van woningkenmerken, naar 
drempelwaarde (2019) 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 2,9 mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 1,0 mm/s 
Gemiddeld 
percentage 
erkende 
meldingen tot 
2019 (per 
10% klasse) 

Correlatie 
met log (1 
+ aantal 
bevingen 
tot 2019) 

Alle controle 
variabelen 

0,649 0,671 0,687 0,724 0,751 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,655 0,674 0,687 0,714 0,732 

% huur, % natuurlijke 
personen, 
woonoppervlak 

0,666 0,676 0,685 0,707 0,714 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,667 0,679 0,688 0,709 0,715 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,654 0,676 0,691 0,718 0,737 

Aantal buurten 125 125 125 125 125 
 
 
We zien nu dat de correlaties sterker worden (maximaal 0,752 bij controle voor alle 6 
woningkenmerken), en dat de uitkomsten tegengesteld zijn aan die in tabel 26: bij controle voor 
woningkenmerken is de correlatie bij drempelwaarde 1 mm/s het sterkst, en bij 2,9 mm/s het 
zwakst. Dit onderstreept de noodzaak om zowel woningkenmerken als gedetailleerde 
schadegegevens in de analyse op te nemen.  
 
Als laatste de correlaties voor getransformeerde indicatoren op basis van grondsnelheden met 
controle voor woningkenmerken (tabel 28). 
 
Tabel 28: Correlaties logaritmisch getransformeerde indicator voor cumulatieve 
grondsnelheden en erkende schademeldingen, met controle voor combinaties van 
woningkenmerken, naar drempelwaarde (2019) 

   
Drempelwaarden 

    Controle variabelen 2,9 mm/s 
2,2 

mm/s 
2,0 

mm/s 
1,6 

mm/s 1,0 mm/s 
Gemiddeld 
percentage 
erkende 
meldingen tot 
2019 (per 
10% klasse) 

Correlatie met 
log (1 + 
cumulatieve 
grondsnelheden 
tot 2019) 

Alle controle 
variabelen 

0,589 0,616 0,626 0,650 0,686 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom 

0,597 0,622 0,631 0,651 0,682 

% huur, % natuurlijke 
personen, 
woonoppervlak 

0,612 0,633 0,640 0,656 0,683 

% huur, % natuurlijke 
personen 

0,615 0,636 0,643 0,659 0,685 

% huur, % natuurlijke 
personen, ouderdom, 
woonoppervlak 

0,596 0,622 0,632 0,652 0,684 

Aantal buurten 125 125 125 125 125 
 
 
Ook hier zien we een verbetering van de sterkte van de correlaties, van 0,611 tot maximaal 0,686 
bij controle voor alle 6 woningkenmerken. Steeds is de correlatie tussen indicator en 
schademeldingen het sterkst bij drempelwaarde 1 mm/s, het zwakst bij 2,9 mm/s.  
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3.7 Voorlopige conclusies over keuze indicatoren 
De conclusie uit voorgaande tabellen is dat het toepassen van indicatoren met drempelwaarde 1 
mm/s de voorkeur verdient boven indicatoren met drempelwaarde 2,9 mm/s. Uit de sterkere 
correlatie blijkt dat deze beter aansluiten bij de ruimtelijke spreiding van de schademeldingen. 
Die conclusie geldt voor de peildatum medio 2017, waarvoor wij betoogd hebben dat deze bij de 
gegevens waarover wij kunnen beschikken het meest relevante en geschikte moment is om te 
bepalen wat de invloed van de verschillende drempelwaarden is op de correlatie tussen 
berekende grondbewegingen en gemelde schades. Ook uit de analyses voor medio 2015 en 2019 
komt dezelfde conclusie naar voren. Dat schademeldingen (zoals te verwachten) ook door 
andere factoren dan grondbewegingen worden beïnvloed hebben we vastgesteld door te 
controleren voor woningkenmerken. Gebleken is dat correlaties tussen grondbewegingen en 
schademeldingen in alle gevallen sterker worden wanneer gecontroleerd wordt voor (in het 
bijzonder) eigenaarschap en woonoppervlakte. Gezien het doel van de analyses – te weten het 
vinden van een zo representatief mogelijke variabele voor de invloed van aardbevingen op de 
uitkomsten van het verkoopproces van particuliere woningen – is het van belang om deze (zodra 
gegevens op adresniveau kunnen worden gekoppeld) te reproduceren voor een dataset die alleen 
uit koopwoningen bestaat.  
 
In 2017 (ondersteund door de uitkomsten voor de twee andere peildata) blijkt ook dat (bij alle 
onderzochte drempelwaarden) het aantal bevingen een sterkere correlatie heeft met de 
schademeldingen dan de cumulatieve grondsnelheden. Dit betekent dat in modellen met een 
lineaire aardbevingsindicator het aantal bevingen boven de drempelwaarde van 1 mm/s als 
onafhankelijke variabele zou moeten worden ingevoerd. Het model van Atlas (en IMG) met het 
aantal bevingen boven 2,9 mm/s zou in ieder geval op dit punt moeten worden herrekend.  
 
Bovendien blijkt zowel op peildatum 2017 als op de beide andere data dat logaritmisch 
getransformeerde indicatoren (waarbij de logaritme is bepaald van het onderliggende gegeven 
zoals aantal bevingen of grondsnelheden) een duidelijk sterkere correlatie hebben met het 
schadepatroon dan lineaire, niet-getransformeerde indicatoren. Het is een omissie dat Atlas 
dergelijke verkenningen in het geheel niet heeft uitgevoerd. Ook bij logaritmisch 
getransformeerde indicatoren zien we in 2017 dat de correlatie met schademeldingen sterker 
wordt naarmate de drempelwaarde lager is, zodat ook hier gekozen zou moeten worden voor de 
drempelwaarde van 1 mm/s. In 2017 is bij de logaritmisch getransformeerde indicator voor het 
aantal bevingen de correlatie wat sterker dan bij de indicator met grondbewegingen als 
grondslag. De verkenning voor de andere twee peildata laat een meer wisselend beeld zien voor 
de logaritmische indicator voor het aantal bevingen, de sterkste correlatie ligt dan soms bij 
bevingen met hoge(re) drempelwaarde of lijkt daarvan onafhankelijk te zijn, terwijl het beeld 
dan weer aanzienlijk verandert bij controle voor woningkenmerken. De verklaring van deze 
betrekkelijk grote volatiliteit is niet te geven zonder gedetailleerde gegevens over de meldingen 
per adres. Bij de logaritmisch getransformeerde indicator voor grondsnelheden ligt het anders. 
Deze laat – welk peilmoment en welke (controle) variabelen we ook kiezen – consistent dezelfde 
trend zien: de sterkste correlatie ligt bij de laagste drempelwaarde, met controle voor 
woningkenmerken. Daarom moet op grond van de huidige inzichten de conclusie zijn dat de 
logaritmisch getransformeerde indicator voor cumulatieve grondsnelheden met een 
drempelwaarde van 1 mm/s de meest adequate onafhankelijke variabele is voor toepassing in 
prijsmodellen. Een bijkomend voordeel is dat deze indicator een continue variabele is, waarmee 
voor iedere woning een specifiek percentage waardedaling kan worden geschat. Een regeling die 
daarop is gebaseerd kent dus geen ‘sprongen’ in de percentages, niet aan de grens van het 
risicogebied, en ook niet binnen het gebied.  
 
Een belangrijk gevolg hiervan is dat ook in het gebied waar wel schade is, maar geen bevingen 
boven de drempel van 2,9 mm/s worden berekend, bij het hanteren van de drempelwaarde van 
1 mm/s een betekenisvolle differentiatie in de uitkomsten wordt gerealiseerd. 

Als laatste een opmerking over de tijdshorizon van de indicatoren. De vergelijking die getoond 
wordt heeft betrekking op cumulatieve waarden van de bevingsindicatoren inclusief de jaren in 
de periode 2006 tot 2012. Dit is in overeenstemming met de benadering van Atlas, waarbij alle 
bevingen uit de historie in gelijke mate meetellen. De registratie van schades begint echter pas 
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in 2012. Het zou kunnen zijn dat de correlatie tussen bevingen en schade sterker wordt als voor 
bevingen en schade dezelfde startdatum wordt gekozen. We hebben die mogelijkheid verkend, 
en dit blijkt niet het geval te zijn: de correlatie met schade wordt juist minder sterk als de 
bevingen voor 2012 buiten beschouwing worden gelaten. Dit sluit aan bij een min of meer 
vergelijkbare robuustheidscheck van het Atlas model voor prijseffecten tot 1 januari 2018. Hier 
vond men dat er geen voldoende significante aanwijzingen waren dat bevingen uit een verder 
verleden minder zwaar zouden meetellen in het prijseffect dan de meer recente bevingen.  

Op de hierboven beschreven manier hebben wij uitgebreid – en aanzienlijk uitgebreider dan 
Atlas of de Adviescommissie waardedaling – aandacht besteed aan de keuze van de indicator.  

Een onderdeel van dit selectieproces is de vraag of het aantal bevingen (bij een bepaalde 
drempel) dan wel de (cumulatieve) grondsnelheden bij die drempel gebruikt moeten worden. 
Wij hebben laten zien dat een goed gefundeerd keuzeproces tot een eenduidige uitkomst leidt. 
Een wetenschappelijke benadering laat naar onze mening geen ruimte voor de te beperkte 
benadering van Atlas die de op inhoudelijke en econometrische gronden te prefereren 1 mm/s 
grondsnelheden indicator ten onrechte uitsluit.  

Wij zijn ervan overtuigd dat de conclusies uit het voorgaande betoog voldoende stevig 
onderbouwd zijn om de keuze voor toepassing van de indicator met lage drempelwaarde in de 
waardedalingsregeling van het IMG te rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat het gewenst is het 
betoog nader te valideren door meer gedetailleerde schadegegevens in de analyse te betrekken. 
Daartoe heeft stichting WAG, mede namens de andere eisers op 27 december 2020 aan het IMG 
verzocht de schade database te mogen analyseren die eerder ook aan Atlas ter beschikking is 
gesteld. Bij het sluiten van de redactie van deze notitie was nog geen antwoord op dit verzoek 
ontvangen. 

3.8 Weerlegging van de afwijzing door Atlas van het gebruik van een indicator 
met drempelwaarde 1 mm/s 

Interessant is dat ook Atlas voor gemeenten een model heeft geschat met 1 mm/s als 
drempelwaarde en de uitkomsten heeft vergeleken met die van het model met 2,9 mm/s. Deze 
modellen verklaren de prijseffecten tot 1 januari 2018. De gemiddelde prijseffecten van beide 
varianten ontlopen elkaar volgens Atlas niet erg veel23. Ook volgens onze schattingen zou dit het 
geval zijn, althans wanneer de indicator voor grondsnelheden wordt gebruikt. Hanteren we 
echter het aantal bevingen boven de drempelwaarde als indicator, dan blijkt in de volgende 
paragraaf dat onze schatting van de waardedaling over alle woningen gerekend bijna een 
procentpunt hoger uit komt bij toepassing van de indicator met lage drempelwaarde.  
 
3.8.1 Geschatte uitkomsten van het model van Atlas met hoge en lage 

drempelwaarde in 2018 
De schattingen zijn gemaakt per 4 positie postcodegebied, met toepassing van de coëfficiënten 
uit Bosker et al, (2018) en met aardbevingsindicatoren die door bureau TAU Omega zijn 
berekend met de formules van Bommer die in deze publicatie worden toegepast. Tabel 29 laat 
het verschil tussen deze coëfficiënten zien. Het gevolg is dat een identieke beving (qua 
magnitude, diepte en locatie) volgens de formules uit 2018 in andere grondsnelheden 
resulteerde dan volgens de formules uit 2019. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het 
schatten van de uitkomsten op basis van de modelspecificaties in 2018. 
 
  

— 
23 Zie tabel 4.3 en 4.4 op pp 51-52. in Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van Dooren en C. van Woerkens (2018). 
Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. Utrecht, Atlas voor gemeenten.  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 30 

Tabel 29: Coëfficiënten in de formules van Bommer voor 2018 en 2019 
 
Coëfficiënten in de formules van Bommer voor 
berekening van grondsnelheden per beving 

Coëfficiënt 
gebruikt door 
Atlas (2019) en 
IMG 

Coëfficiënt 
gebruikt door 
Atlas (2018) 

 -5,0736 -5,4801 
c2 2,2835 2,4509 
c3 -1,93283 -2,0385 
c4a -1,10756 -1,195 
c4b -1,67393 -1,7878 
 
Bij de met deze formules berekende grondsnelheden en aantallen bevingen boven de 
drempelwaarden van 1 mm/s dan wel 2,9 mm/s berekent Atlas de in tabel 30 opgenomen 
coëfficiënten voor prijseffecten in het risicogebied: 
 
Tabel 30: Coëfficiënten voor ligging, aantal bevingen of PGV en schadebudget bij 1,0 en 2,9 
mm/s drempelwaarde 
 
Bron: Atlas 2018 tabel 4.3 pag. 
51 

coëfficiënt  Bron: Atlas 2018 tabel 4.3 pag. 
51 

coëfficiënt 

ligging risicogebied 0,20%  ligging risicogebied -1,90% 
aantal bevingen > 1 mm/s -0,60%  aantal bevingen > 2,9 mm/s -0,90% 
1000 of meer schade toegekend 3,70%  1000 of meer schade toegekend 2,40% 
Bron: Atlas 2018 tabel 4.4 pag. 
52 

  Bron: Atlas 2018 tabel 4.4 pag. 
52 

 

ligging risicogebied -1,30%  ligging risicogebied -2,00% 
cumulatieve grondsnelheid >1,0 
mm/s 

-1,00%24  cumulatieve grondsnelheid 
>2,9 mm/s 

-1,00% 

1000 of meer schade toegekend 2,50%  1000 of meer schade toegekend 2,10% 
 
Voor de inschatting van het effect van toekenning van een schadebudget is een extrapolatie 
gemaakt van het percentage woningen met een schadebudget dat voor 2015 bekend is25. 
 
Een overzicht van de uitkomsten (op gemeenteniveau) staat in tabel 31. 
  

— 
24 Op zich is het niet voor de hand liggend dat de coëfficiënt voor cumulatieve grondsnelheden bij 1 mm/s even hoog is als bij 2,9 mm/s, 
omdat in het eerste geval de variabele een hogere waarde heeft. Voor een deel kan sprake zijn van niet zichtbare afrondingsverschillen. 
Bovendien is het verschil in cumulatieve grondsnelheden minder uitgesproken dan bij het aantal bevingen, waar we volgens verwachting 
inderdaad een lagere coëfficiënt zien bij het hogere aantal bevingen dat boven de drempelwaarde van 1 mm/s uitkomt. 
25 Gegevens op niveau van 4 positie postcodegebieden aan de Kam verstrekt door Provincie Groningen 
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Tabel 31: Schatting van de waardedaling volgens model Atlas in 2018 bij drempelwaarden 1 
mm/s en 2,9 mm/s, naar grondslag van het aantal bevingen (groen) dan wel cumulatieve 
grondsnelheden (PGV) (geel) 
 

Gemeente (indeling 
2017) 

Gemiddelde % 
waardedaling op 
grond van aantal 
bevingen 1 mm/s 

Gemiddelde % 
waardedaling op 
grond van PGV 1 
mm/s 

Gemiddelde % 
waardedaling 
op grond van 
aantal bevingen 
2,9 mm/s 

Gemiddelde % 
waardedaling op 
grond van PGV 
2,9 mm/s 

Appingedam -9,6% -4,5% -6,0% -3,5% 
Bedum -3,5% -1,1% -3,6% -1,4% 
De Marne -0,9% -0,7% -1,9% -1,3% 
Delfzijl -3,7% -1,4% -2,6% -1,4% 
Eemsmond -6,3% -2,5% -5,1% -2,4% 
Groningen -1,5% -1,4% -2,2% -1,8% 
Hoogezand-Sappemeer -2,2% -1,5% -1,9% -1,7% 
Loppersum -14,4% -7,8% -9,9% -6,4% 
Menterwolde -0,7% -1,3% -2,0% -1,8% 
Oldambt -0,5% -0,9% -1,9% -1,5% 
Slochteren -6,3% -2,7% -4,2% -2,4% 
Ten Boer -7,7% -2,4% -5,8% -2,2% 
Winsum -1,4% -0,8% -2,5% -1,3% 
Zuidhorn -0,7% -1,0% -1,9% -1,6% 
Eindtotaal -5,0% -2,4% -4,1% -2,4% 

 
Deze globale schatting van de uitkomsten per gemeente geeft duidelijke aanwijzingen dat de 
indicator voor het aantal bevingen met lage drempelwaarde (vergelijk de twee groene 
kolommen) invloed heeft op de ruimtelijke spreiding (minder waardedaling aan de rand van het 
gebied, meer in de kern). Dat wordt duidelijk geïllustreerd door figuur 1. 
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Figuur 1: Waardedaling 2018 per gemeente, volgens model Atlas, bij drempelwaarden 1 mm/s 
en 2,9 mm/s 

 
 
Een factor die daaraan bijdraagt is het wegvallen van het gebiedseffect, waarover later meer. 
Ook wordt het gemiddelde niveau van de waardedaling over het gehele risicogebied hoger.  
 
De indicator gebaseerd op grondsnelheden (de gele kolommen in tabel 31) heeft een 
vergelijkbaar effect op de spreiding over het gebied, maar het gemiddelde niveau blijft ongeveer 
gelijk. Ook hier wordt (zie de coëfficiënten in tabel 30) het effect van ligging in het risicogebied 
kleiner, maar het blijft aanwezig.  
 
3.8.2 Nadere beschouwing van de argumenten van Atlas om gebruik van indicator 

met drempelwaarde 1 mm/s af te wijzen 
Het is jammer dat Atlas niet laat zien wat de 1 mm/s variant zou opleveren bij de transacties en 
de geactualiseerde bevingsbelasting tot 1 januari 2019. Het argument daarvoor is dat deze 
drempelwaarde in het onderzoek uit 2018 ‘tot minder robuuste en plausibele resultaten 
leidde’26. Bij nadere beschouwing blijkt het daarbij om de volgende punten te gaan: 
 
1) Atlas stelt vast dat bij een indicator met het aantal bevingen boven de drempelwaarde 1 

mm/s de bevingscoëfficiënt volgens verwachting lager wordt. Die verwachting is gebaseerd 
op het gegeven dat voor iedere woning het aantal bevingen dat meetelt hoger is dan bij een 
drempelwaarde 2,9 mm/s. Het gebiedseffect wordt vrijwel nul en is niet meer significant. 
Atlas geeft aan: ‘dat suggereert dat de bevingsvariabele bij deze lage drempelwaarde de rol 
van de gebiedsdummy (eerder aangeduid als het gebiedseffect of imago effect) overneemt’27. 
Onze interpretatie van deze – te verwachten – uitkomst is dat de gebiedsdummy overbodig is 

— 
26 Zie pag. 38 in Poort, J., R. Ponds, M. Kerste, C. van Woerkens en M. Middeldorp (2019). Zeven bewogen jaren. Het effect van 
aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2019. Utrecht, Atlas voor gemeenten. 
27 Zie pag. 51 in Bosker et al. (2018) 
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als de bevingsindicator in voldoende mate de werkelijkheid in het veld (die onder andere tot 
uitdrukking komt in het schadepatroon) weerspiegelt. En wij hebben daar ook een oordeel 
over: het is beter om een verschijnsel dat binnen een gebied verschillende waarden aanneemt 
op te nemen met een variabele die deze verschillen (al is het bij benadering) op een 
plausibele wijze representeert, dan te werken met een dummy variabele die overal dezelfde 
waarde krijgt. Atlas verkent nog de opties om bevingen boven de drempelwaarde als 
aanvullende restrictie van het risicogebied op te nemen, wat tot een beperkte verkleining 
(3%) van het aantal woningen binnen het risicogebied zou leiden (vergelijk het overzicht in 
tabel 1). Anderzijds komen er in dat geval ook woningen bij, die te maken hebben gehad met 
grondsnelheden boven 1 mm/s, maar buiten gebieden met meer dan 20% schade liggen – 
zijnde een groter deel van de stad Groningen en mogelijk ook Duitsland.28 (pag. 57). Deze 
uitbreiding van het risicogebied wordt door Atlas afgewezen op grond van het afwezig zijn 
van significante waardedaling in die (aanvullende) gebieden, wat echter onverlet laat dat er 
deelgebieden met waardedaling kunnen zijn binnen de 4 positie postcodegebieden met 
minder dan 20% erkende schademeldingen, samen met niet getroffen gebieden waar geen 
waardedaling is of een waardestijging.  

 
2) Vervolgens stelt Atlas vast dat het (in de modellen positieve) effect van een schadebudget 

aanzienlijk toeneemt, het wordt (zie tabel 12) bij drempelwaarde 1 mm/s geschat op 3,7%29. 
Men signaleert dat dit effect fors groter is dan het budget van 4.000 euro waar bewoners via 
de waardevermeerderingsregeling aanspraak op konden maken. De auteurs noemen dit als 
een van de redenen waarom de indicator met drempelwaarde 1 mm/s tot minder robuuste en 
plausibele resultaten zou leiden (pag. 55). Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn. Ten 
eerste heeft Atlas er geen oog voor dat uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de 
eigenaren uit eigen middelen bij-investeren op het moment dat zij een schadebudget of een 
vergoeding uit de waardevermeerderingsregeling ontvangen30.· Dat kan zich ook vertalen in 
een waarde effect dat groter is dan 4.000 euro. Ten tweede is het is evenzeer mogelijk dat de 
betrekkelijk hoge positieve coëfficiënt van het schadebudget binnen het model ten dele de 
werking heeft van een correctie voor het aantoonbaar niet-lineaire verloop van de invloed 
van bevingen op woningprijzen. Want schade zal vaker en in ernstiger mate voorkomen bij 
een hoger aantal bevingen, en daarmee zal ook de ‘dempende’ werking van het schadebudget 
bij een toenemend aantal bevingen sterker zijn. Op deze manier resulteert de combinatie van 
de lineair werkende aardbevingsindicator en een toenemende demping die wordt 
geassocieerd met het schade budget in een per saldo niet lineair verband tussen 
bevingsbelasting en prijzen.  

 
3) Ook noemt men nog het bezwaar dat het voor het gebruik van de indicator met 

drempelwaarde 1 mm/s nodig is om de formules van Bommer te extrapoleren buiten het 
toepassingsgebied waarvoor deze zijn afgeleid (pag. 56), wat mogelijk extra onzekerheden 
met zich mee zou brengen. Dit kan natuurlijk niet ontkend worden, maar het is opvallend dat 
de verklaringskracht van de modellen van Atlas hier in ieder geval niet onder lijdt. Zowel bij 
de indicator voor het aantal bevingen als bij die voor grondsnelheden zijn de t-waarden voor 
deze variabele aanzienlijk hoger (bij aantal bevingen van -6,9 bij 2,9 mm/s naar -12,2 bij 1 
mm/s, bij grondsnelheden van -5,1 bij 2,9 mm/s naar -7,0 bij 1 mm/s31). En we brengen nog 
eens in herinnering dat het bij de keuze van de beste indicator niet gaat om de hoogste 
seismologische perfectie, maar om de beste representatie van een complex proces op de 
woningmarkt.  

 
De argumentatie van Atlas om varianten met drempelwaarde 1 mm/s als “minder geschikt” 
(pag. 57) te bestempelen is dus erg zwak en wordt vooral ingegeven door de inherente 
beperkingen van het model van Atlas. Men heeft geen bewijs dat deze indicatoren met lagere 
drempelwaarde een minder adequate weerspiegeling van de realiteit zouden zijn. Als het 
risicogebied qua omvang gehandhaafd wordt presteren de indicatoren met 1 mm/s binnen het 

— 
28 Ibid. pag. 57 
29 Zie pag. 57 in Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van Dooren en C. van Woerkens (2018). Nog altijd in 
beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. Utrecht, Atlas voor gemeenten. 
30 Zie pag. 63 e.v. in de Kam, G. and E. Mey (2017). Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied - Eindrapport. Groningen, 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen. 361. 
31 Zie de vergelijking van model 3 en 4 in tabel 4.3 (pag. 51) en van model 4 en 5 in tabel 4.4. (pag. 52) ibidem. 
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Atlas model zelfs beter dan die met 2,9 mm/s. We zien immers hogere t- waarden en een betere 
spreiding over het gebied. 
  
Ook bij de door Atlas geformuleerde afwijzing van een mogelijk ruimere afbakening van het 
risicogebied zetten wij vraagtekens omdat deze gebaseerd is op de (niet onomstreden) selectie 
van referentiewoningen en geen recht doet aan de verschillen in de impact van aardbevingen 
binnen deelgebieden van de gekozen ruimtelijke eenheden, in casu 4 positie postcodegebieden. 
 
Gezien de zwakke argumenten in het rapport van 2018 zien wij het als een ernstige 
tekortkoming dat – enkel met een verwijzing naar deze argumentatie32 – in het meest recente 
rapport van Atlas geen uitkomsten van varianten met drempelwaarde 1 mm/s zijn opgenomen. 
Deze omissie heeft er uiteindelijk toe geleid dat ook het IMG zijn beleid baseert op de slechtst 
presterende variant uit de set beschikbare fysieke aardbevingsindicatoren.  
 
3.9  Conclusie: drempelwaarde 1 mm/s heeft de voorkeur 
De conclusie is dat het toepassen van indicatoren met drempelwaarde 1 mm/s de voorkeur 
verdient boven indicatoren met drempelwaarde 2,9 mm/s, omdat dit beter aansluit bij het 
schadepatroon. Een belangrijk gevolg hiervan is dat ook in dat deel van het risicogebied waar 
wel schade is, maar geen bevingen boven de drempel van 2,9 mm/s zijn geregistreerd, een 
betekenisvolle differentiatie in de uitkomsten wordt gerealiseerd.  
 
Een tweede conclusie is dat een logaritmisch getransformeerde waarde voor de 
aardbevingsindicator beter aansluit bij het schadepatroon dan een niet getransformeerde 
lineaire waarde. Kennelijk vlakt de toename van schade in een bepaalde mate af als de 
bevingsbelasting blijft toenemen.  
 
Als derde conclusie zien we dat het bij beide drempelwaarden verschil maakt welke grondslag 
wordt gekozen. Bij lineaire indicatoren verdient de grondslag van het aantal bevingen de 
voorkeur. Bij logaritmisch getransformeerde indicatoren zal een variabele gebaseerd op 
grondsnelheden beter functioneren. 
 
Op grond van de voorgaande beschouwingen over de keuze van een aardbevingsindicator zal een 
hedonisch prijsmodel naar onze overtuiging moeten worden gebaseerd op een logaritmisch 
getransformeerde aardbevingsindicator voor grondsnelheden boven de drempelwaarde van 1 
mm/s. Een van de mogelijkheden om dit te doen is een hernieuwde berekening met het model 
van Atlas dat het IMG hanteert. Ook Invisor heeft het model dat inzet is in de civiele 
schadestaatprocedure op deze indicator gebouwd. Daarnaast werken we hierna ook nog een 
eenvoudig hanteerbaar alternatief uit, dat we aanduiden als de directe methode.  
 

— 
32 Zie de opmerking op pag. 38 in Poort, J., R. Ponds, M. Kerste, C. van Woerkens en M. Middeldorp (2019). Zeven bewogen jaren. Het 
effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2019. Utrecht, Atlas voor gemeenten. 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 35 

4 De directe methode 
In het werkproces ter voorbereiding van de civiele procedure dat tot de huidige versie van het 
Invisor model heeft geleid is de ‘directe methode’ naar voren gekomen als een bruikbaar 
alternatief. Het principe is dat de waardedaling tussen de top en de rand van het risicogebied 
wordt verdeeld naar evenredigheid van de waarde van een aardbevingsindicator die bij iedere 
woning berekend wordt.  
 
4.1 Uitgangspunten 
Daarbij kan gevarieerd worden met de maximale waardedaling Wmax, de begrenzing van het 
risicogebied en de indicator waarmee de waardedaling op elk punt binnen het gebied kan 
worden bepaald. De onderstaande formule (2) laat zien hoe de waardedaling met de directe 
methode wordt bepaald. 
 

𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(%)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =  
�𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴−𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙�

�𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀−𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙�
∗ Maximale waardedaling (%) (2) 

 
Waarin 
BomlocatieA = de waarde van de verdelingsindicator (in dit geval de aardbevingsindicator 
berekend met de formules van Bommer) op locatie A in het risicogebied 
 
Bomdrempel = de drempelwaarde van de verdelingsindicator. Dat is de waarde die voor de 
indicator wordt berekend aan de grens van het risicogebied  
 
Bommax = de maximale waarde van de verdelingsindicator, op de plaats met maximale 
waardedaling 
 
Maximale waardedaling (%) = de waardedaling ter plaatse van Bommax 
 
Omdat deze notitie is geschreven om een pragmatisch alternatief voor de Waardedalingsregeling 
van het IMG te bieden, sluiten we voor de maximale waardedaling aan bij de percentages die 
volgens genoemde regeling worden berekend voor de woning met de hoogste 
aardbevingsbelasting33. We nemen de waarde inclusief de onzekerheidstoeslag, zodat deze ook 
naar evenredigheid doorwerkt in de uitkomsten van de directe methode. Dan zijn er twee 
mogelijkheden. De maximale waardedaling die het Atlas model berekent is afhankelijk van de 
keuze of de aardbevingsindicator wordt uitgedrukt in het aantal bevingen of in de cumulatieve 
grondsnelheden. Atlas spreekt daar geen voorkeur voor uit, het IMG doet dat wel en volgt de 
Adviescommissie Waardedaling. Het IMG kiest voor de grondslag op basis van het aantal 
bevingen, omdat deze gemiddeld genomen tot de hoogste (en dus voor gedupeerden meest 
gunstige) uitkomst leidt. Bij nadere analyse blijkt dat echter voor de door de zwaarste bevingen 
getroffen woningen niet het geval te zijn: daar is de waardedaling volgens het Atlas model juist 
hoger als met grondsnelheden gerekend wordt. De woningen die het hoogste aantal bevingen 
(17) hebben ondergaan staan aan de Kampweg in Zeerijp, de cumulatieve grondsnelheid is daar 
11,5 cm/s. Bij de uitgangspunten van het IMG (inclusief onzekerheidstoeslag van ongeveer 15%) 
zou de waardedaling zijn 2,7% + 17*0,92% = 18,34%. De woning(en) met de hoogste belasting 
uitgedrukt in grondsnelheden staan aan de Huizingerweg in Westeremden, met grondsnelheid 
13,71 cm/s. Deze woningen hebben niet 17 (zoals in Zeerijp), maar ‘slechts’ 13 bevingen 
ondergaan. Bij de uitgangspunten van Atlas zou de waardedaling daar gelijk zijn aan 2,4% + 
13,71*1,3% = 20,2%. Bij de uitgangspunten van het IMG (inclusief onzekerheidstoeslag van 
ongeveer 15%) zou de waardedaling zijn 2,7% + 13,71*1,495% = 23,19%.  
 
Ieder van deze maximale waarden kan worden ingevoerd in de directe methode en vertaald 
worden in een waardedalingspercentage voor iedere andere (minder zwaar belaste) woning in 
het risicogebied. Bij consequente toepassing van het beginsel van ruimhartigheid dat het IMG 
— 
33 Het is ook mogelijk om de maximale waardedaling op een andere manier te bepalen. Dat zou door taxaties kunnen, of door een 
systematische analyse van de verschillen in woningwaarde tussen buurten in het risicogebied en referentie buurten. Invisor heeft deze 
analyse gemaakt als onderdeel van de argumentatie in de lopende schadestaatprocedure van Stichting WAG c.s. tegen de NAM. De 
uitkomst wijst op een maximale waardedaling van 25% in Zeerijp.  
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zegt te hanteren zou de maximale waardedaling gekozen moeten worden die hoort bij 
cumulatieve grondsnelheden met inbegrip van de onzekerheidstoeslag, dat is 23,19%. Het 
inhoudelijke argument is dat ook de indicator aan de hand waarvan de waardedaling wordt 
verdeeld op grondsnelheden gebaseerd is.  
 
Voor de goede orde: de keuze voor deze waarden voor de maximale waardedaling is niet 
gemaakt omdat we deze uitkomsten van het model van Atlas accepteren, maar alleen om met 
behulp van de directe methode een simulatie te maken van mogelijke uitkomsten van Atlas bij 
een indicator met drempelwaarde 1 mm/s, die bovendien logaritmisch getransformeerd is en 
daarmee overeenkomt met het schadebeeld.  
 
De grensgebieden zijn tevens ontleend begrenzing van het aaneengesloten risicogebied dat het 
IMG hanteert. 
  
4.2 Voorbeeld van de berekening van de waardedaling met de directe methode 
We geven hier een voorbeeld van de manier waarop met de directe methode de waardedaling 
van een woning wordt berekend. 
 
1. Voor de woning met coördinaten 244,254 en 603,856 in Uithuizermeeden is de waarde van 

de logaritmisch getransformeerde aardbevingsindicator log (1+PGV 1mm) die voor de 
directe methode wordt gebruikt 0,5953. De indicator wordt bepaald met een rekenformule 
(van Bommer) waarbij de bijdrage van alle aardbevingen aan de grondsnelheid op die 
specifieke locatie wordt meegenomen, zolang deze een grondsnelheid > 1,0 mm/s 
veroorzaken. 

2. De woning met maximale waardedaling wordt in dit voorbeeld berekend met behulp van het 
Atlas model. Daarmee volgen we de Atlas methodiek en gebruiken we de directe methode 
vooral voor het bepalen van een betere en vooral meer plausibele verdeling van de 
waardedaling. Daarbij zijn er zoals aangegeven in de vorige paragraaf nog verschillende 
mogelijkheden. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een middenweg, dat is 23,19% 
(Atlas grondsnelheden met onzekerheidstoeslag conform IMG).  

3. De waarde van de indicator bij de woning met maximale waardedaling in Westeremden is 
1,2811. 

4. De buitengrens van het risicogebied volgt in dit voorbeeld de door Atlas bepaalde 10-20% 
contour als buitengrens. 

5. De gemiddelde (log getransformeerde) waarde van de indicator aan de buitengrens is 
0,1382. Hierbij zijn de buurtgemiddelden voor een aantal buurten die liggen in de 10-20% 
contour gemiddeld. Daarbij speelt het aantal woningen per buurt geen rol. Alleen de locatie 
is belangrijk en niet het aantal woningen in de betreffende buurt34. 

6. Het percentage waardedaling van woning x is een evenredig deel van de maximale 
waardedaling, te weten (indicator woning x – indicator buitengrens)/indicator woning max 
– indicator buitengrens). In dit voorbeeld dus 23,19%*(0,5953-0,1382)/(1,28-0,1382) = 
9,28%. 

7. De grondslag voor het bedrag in Euro is WOZ met peildatum 1 januari 2019, te weten 
91.000 euro. In die grondslag is het percentage waardedaling van x verdisconteerd, dus de 
waardedaling in euro is 91.000 – 91.000/ (1-0,0928) = 9.309 euro. 

 

— 
34 Voor een nadere toelichting op de bepaling van de waarde van de indicator voor de buitencontour zie bijlage 1. 
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5 Bespreking van de uitkomsten van de directe 
methode 

 
De uitkomsten van de directe methode volgens de specificaties uit het vorige hoofdstuk zijn voor 
iedere woning bepaald. Voor direct belanghebbenden zijn deze op aanvraag beschikbaar. Hier 
laten we in tabel 37 zien wat de uitkomsten per gemeente zijn. De uitkomsten worden getoond 
voor drie waarden van de maximale waardedaling volgens de methode van het IMG / Atlas, te 
weten 23,19% (gebaseerd op grondsnelheden plus onzekerheidstoeslag), 20,2% (gebaseerd op 
grondsnelheden zonder onzekerheidstoeslag) en 18,34% (gebaseerd op aantal bevingen). Ter 
vergelijking toont de laatste kolom de uitkomsten volgens de IMG-regeling. Voor het overzicht 
per postcodegebied verwijzen wij naar bijlage 5. 
 
Tabel 32: Uitkomsten van de directe methode met logaritmisch getransformeerde indicator 
drempelwaarde 1 mm/s, naar varianten voor de maximale waardedaling 
 
Gemeente (indeling 2017) Waardedaling directe methode Waardedaling 

IMG 
Waardedaling bij maximaal belaste woning 

-23,19% -20,20% -18,34% 
Appingedam -12,6% -11,0% -10,0% -7,0% 
Bedum -7,4% -6,5% -5,9% -4,9% 
De Marne -0,2% -0,2% -0,2% -2,7% 
Delfzijl -6,0% -5,2% -4,7% -3,1% 
Eemsmond -10,1% -8,8% -8,0% -6,9% 
Groningen -1,8% -1,6% -1,4% -3,2% 
Hoogezand-Sappemeer -3,2% -2,8% -2,6% -2,8% 
Loppersum -18,7% -16,3% -14,8% -12,6% 
Menterwolde -2,1% -1,8% -1,6% -2,8% 
Oldambt -0,5% -0,4% -0,4% -2,7% 
Slochteren -8,7% -7,6% -6,9% -4,6% 
Ten Boer -9,6% -8,3% -7,6% -5,7% 
Winsum -2,8% -2,5% -2,2% -3,5% 
Zuidhorn -0,1% -0,1% -0,1% -2,7% 
Totaal -5,6% -4,9% -4,4% -4,3% 

 
We zien dat het totaal van de uitkomsten van de directe methode bij drempelwaarde 1 mm/s 
vergelijkbaar dan wel hoger is dan de uitkomsten van het IMG bij drempelwaarde 2,9 mm/s. 
Dat is vergelijkbaar met de geschatte uitkomsten bij vergelijking van de Atlas modellen voor 
2018 (zie tabel 13 en figuur 1 in hoofdstuk 3.6.1). Gelet op de aannemelijkheid van een hogere 
uitkomst in genoemd jaar 2018, en het uitgangspunt van IMG om ruimhartig te zijn in de 
compensatie van waardedaling pleiten wij voor toepassing van de variant van de directe 
methode met 23,19% als maximale waardedaling bij de zwaarst belaste woning. 
 
Daarnaast blijkt de indicator met lage drempelwaarde inderdaad te resulteren in een meer 
proportionele verdeling van de uitkomsten over het totaal van het risicogebied, zoals wordt 
geïllustreerd in figuur 2. Dit (verschil) in spreidingspatroon komt in belangrijke mate overeen 
met het patroon dat we in figuur 1 lieten zien voor de uitkomsten van het model van Atlas voor 
2018 bij drempelwaarden 1 mm/s en 2,9 mm/s.  
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Figuur 2: Vergelijking van de waardedaling volgens directe methode (drempelwaarde 1 
mm/s) en volgens IMG 

 
Toepassing van de directe methode leidt tot de beoogde met het schadepatroon gerelateerde 
differentiatie, waarbij de waardedaling aan de rand van het risicogebied terugloopt tot (vrijwel) 
nul. Het duidelijkste voorbeeld van het verschil zien we in de gemeente Zuidhorn. We zien ook 
meer plausibele verschillen in de waardedaling tussen bijvoorbeeld Delfzijl en de stad 
Groningen.  
Er is bij de directe methode geen gebieds- of imago-effect, iedere woning heeft een verschillend 
percentage waardedaling, afhankelijk van de waarde van de indicator. Dit betekent dat bij de 
directe methode geen sprake is van de moeilijk te verdedigen scherpe overgang die het Atlas 
model aan de buitengrens van het risicogebied laat zien (aan de ene zijde van de postcodegrens 
geen compensatie, aan de andere zijde meteen 2,7% compensatie).  
 
Een voordeel van de directe methode is ook dat de toerekening van de waardedaling bij 
tussentijdse verkoop op een meer logische manier kan worden gedaan dan bij de aanpak van het 
IMG35. Het IMG rekent het volledige gebieds- of imago effect toe aan de persoon die in augustus 
2012 eigenaar was, eventueel vermeerderd met een vergoeding gebaseerd op het aantal 
bevingen tot verkoopdatum. De nieuwe eigenaar krijgt alleen een vergoeding voor het aantal 
bevingen in de periode na de aankoopdatum tot 1 januari 2019. Het is echter een fictie dat 
kopers en verkopers meteen na augustus 2012 het gehele imago effect met een exacte omvang 
van 2,7% in hun prijzen verdisconteerd zouden hebben. De grootte van het gebiedseffect is 
geheel afhankelijk van de modelspecificaties, die kopers en verkopers niet kennen, en ook nog 
eens van keuzen die het IMG zelf op advies van de Adviescommissie Waardedaling gemaakt 
heeft36. Bij de directe methode is er geen gebiedseffect, en kan de waardedaling op een voor 

— 
35 Ons hebben verschillende signalen bereikt dat eigenaren die hun huis kort na de beving in Huizinge hebben gekocht het bijzonder 
onredelijk vinden dat zij niet een evenredig deel van het gebieds- of imago effect krijgen uitgekeerd. 
36 We doelen hier op de keuze van het IMG om het gebiedseffect te handhaven op 2,4% bij uitbreiding van het risicogebied tot het 
aaneengesloten risicogebied, terwijl het model van Atlas aangeeft dat het gebiedseffect in dat geval 1 procent punt lager zou dienen te zijn.  
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ieder inzichtelijke - en naar wij verwachten meer acceptabele - manier verdeeld worden op basis 
van de bevingsbelasting die de woning voor en na de transactie heeft ondergaan.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Toelichting op bepaling van de waarde van 
de indicator aan de nul contour bij de directe 
methode 
Onderstaand het overzicht van de buurten die gebruikt zijn voor het vaststellen van de nul 
contour. Het zijn buurten die in de eerste schil rond het risicogebied liggen en waar dus volgens 
de benadering van Atlas geen sprake meer kan zijn van waardedaling. Het merendeel van deze 
buurten ligt op zand of op een zand- of een keileem rug. Dat betekent dat schade door ongelijke 
zetting ais gevolg van bodemdaling niet aan de orde is. Voor deze buurten is de gemiddelde 
waarde van de logaritmisch getransformeerde indicator voor bevingen met een grondsnelheid 
boven de drempel van 1 mm/s bepaald, de uitkomst is 1,382. 

Delfzijl Termunten 
Delfzijl Termunterzijl 
Oldambt Finsterwolde-Centrum 
Oldambt Midwolda 
Veendam Veendam-Middenweg en omgeving 
Aa en Hunze Eext 
Aa en Hunze Annen 
Aa en Hunze Gasselte 
Tynaarlo Zuidlaren 
Tynaarlo Eelde 
Tynaarlo Paterswolde 
Haren Noordlaren 
Noordenveld Roderwolde 
Zuidhorn Aduard 
Zuidhorn Oldehove 
Groningen Bangeweer 
Groningen Binnenstad-Noord 
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Bijlage 2: Achtergrond beschouwing over de keuze 
van een aardbevingsindicator37 

 
 

— 
37 Deze tekst is gedeeltelijk overgenomen uit  De Kam en Hol (2020) Beschouwingen over de modelmatige bepaling van de waardedaling 
van niet verkochte woningen op basis van prijseffecten bij verkochte woningen in het aardbevingsgebied (2e vervolg). Groningen, 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. URSI rapport 364 2e vervolg.  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 45 

  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 46 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 47 

 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 48 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 49 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 50 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 51 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 52 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 53 

 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 54 

 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 55 

 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 56 

 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 57 

 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 58 

 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 59 

Bijlage 3: Overzicht woningkenmerken per postcodegebied 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

Aan-
deel 
huur 

wonin-
gen 

(2013) 

Aantal 
woningen 

in risico 
gebied 

IMG 

Ouder-
dom 

van de 
woning 
(jaren) 

Woon- 
opper-

vlak 
(m2) 

Aandeel 
woningen 

met 
natuurlijk 

persoon 
als 

eigenaar 

Aandeel 
grond 

gebon-
den 

wonin-
gen 

WOZ 
waarde 

2019 
(schatting) 

9656 Aa en Hunze SPIJKERBOOR 
 

64 2019 
   

€ 228.277 

9901 Appingedam APPINGEDAM 44% 2.322 64 120 51% 60% € 144.485 

9902 Appingedam APPINGEDAM 58% 2.652 50 113 46% 76% € 130.299 

9903 Appingedam APPINGEDAM 22% 823 42 138 79% 96% € 183.815 

9781 Bedum BEDUM 29% 3.821 47 138 70% 85% € 175.308 

9784 Bedum NOORDWOLDE GN 5% 106 97 292 99% 98% € 189.955 

9785 Bedum ZUIDWOLDE GN 34% 436 73 176 80% 96% € 179.466 

9959 Bedum ONDERDENDAM 18% 276 98 214 85% 98% € 182.899 

9961 De Marne MENSINGEWEER 29% 91 94 313 79% 100% € 147.869 

9962 De Marne SCHOUWERZIJL 8% 51 108 163 94% 100% € 163.334 

9963 De Marne WARFHUIZEN 14% 134 94 289 77% 100% € 148.616 

9964 De Marne WEHE-DEN HOORN 31% 370 72 185 71% 99% € 145.468 

9965 De Marne LEENS 27% 807 57 161 69% 94% € 147.482 

9966 De marne ZUURDIJK 24% 83 93 278 90% 95% € 157.768 

9967 De Marne EENRUM 35% 695 66 203 68% 95% € 150.900 

9968 De Marne PIETERBUREN 22% 220 90 285 87% 99% € 158.748 

9969 De Marne WESTERNIELAND 5% 133 84 226 79% 98% € 152.861 

9975 De Marne VIERHUIZEN 0% 95 96 391 81% 100% € 156.313 

9977 De Marne KLOOSTERBUREN 39% 627 75 217 73% 97% € 151.271 

9978 De Marne HORNHUIZEN 0% 86 99 462 93% 99% € 161.713 

9904 Delfzijl KREWERD 15% 56 95 306 98% 100% € 133.710 

9905 Delfzijl HOLWIERDE 14% 486 64 202 84% 99% € 125.449 

9906 Delfzijl BIERUM 14% 347 74 162 69% 83% € 123.905 

9907 Delfzijl LOSDORP 9% 81 93 227 88% 100% € 136.743 

9908 Delfzijl GODLINZE 14% 153 88 289 84% 97% € 123.813 

9909 Delfzijl SPIJK GN 17% 619 71 200 83% 99% € 120.535 

9931 Delfzijl DELFZIJL 25% 884 51 135 41% 83% € 103.610 

9932 Delfzijl DELFZIJL 23% 1.829 36 134 73% 97% € 117.518 

9933 Delfzijl DELFZIJL 58% 2.099 40 109 42% 57% € 109.244 

9934 Delfzijl DELFZIJL 28% 2.785 50 115 72% 57% € 126.698 

9936 Delfzijl FARMSUM 25% 838 67 119 73% 80% € 119.745 

9937 Delfzijl MEEDHUIZEN 29% 260 70 280 97% 100% € 133.047 

9945 Delfzijl WAGENBORGEN 34% 856 57 162 72% 91% € 218.440 

9946 Delfzijl WOLDENDORP 42% 442 67 173 79% 99% € 121.903 

9947 Delfzijl TERMUNTEN 50% 183 74 192 92% 98% € 127.343 

9948 Delfzijl TERMUNTERZIJL 48% 163 60 138 63% 100% € 119.579 

9949 Delfzijl BORGSWEER 8% 72 85 181 97% 99% € 122.175 

9925 Eemsmond STARTENHUIZEN 100% 6 109 1172 83% 100% € 165.000 

9979 Eemsmond EEMSHAVEN 0% 3 130 692 50% 100% € 165.000 

9981 Eemsmond UITHUIZEN 43% 2.731 53 142 57% 77% € 147.558 

9982 Eemsmond UITHUIZERMEEDEN 41% 1.432 61 165 67% 92% € 149.813 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 60 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

Aan-
deel 
huur 

wonin-
gen 

(2013) 

Aantal 
woningen 

in risico 
gebied 

IMG 

Ouder-
dom 

van de 
woning 
(jaren) 

Woon- 
opper-

vlak 
(m2) 

Aandeel 
woningen 

met 
natuurlijk 

persoon 
als 

eigenaar 

Aandeel 
grond 

gebon-
den 

wonin-
gen 

WOZ 
waarde 

2019 
(schatting) 

9983 Eemsmond ROODESCHOOL 25% 506 68 165 75% 96% € 144.420 

9984 Eemsmond OUDESCHIP 6% 112 100 377 91% 99% € 159.936 

9985 Eemsmond OOSTERNIELAND 0% 47 104 314 92% 100% € 179.182 

9986 Eemsmond OLDENZIJL 27% 45 99 354 89% 100% € 164.052 

9988 Eemsmond USQUERT 17% 675 73 223 77% 96% € 153.475 

9989 Eemsmond WARFFUM 39% 1.053 73 164 71% 96% € 152.178 

9995 Eemsmond KANTENS 17% 289 79 166 73% 97% € 147.204 

9996 Eemsmond EPPENHUIZEN 3% 31 101 338 94% 100% € 161.344 

9997 Eemsmond ZANDEWEER 23% 251 86 191 73% 100% € 153.090 

9998 Eemsmond ROTTUM GN 9% 69 93 345 86% 100% € 165.720 

9999 Eemsmond STITSWERD 2% 41 100 196 95% 98% € 165.578 

9614 Groningen HARKSTEDE 
 

74 82 244 96% 97% € 190.000 

9622 Groningen LAGELAND 
 

31 85 444 67% 100% € 190.000 

9723 Groningen GRONINGEN 33% 2.317 27 131 52% 42% € 189.405 

9731 Groningen GRONINGEN 21% 3.198 33 130 80% 89% € 188.117 

9732 Groningen GRONINGEN 37% 2.396 41 115 68% 69% € 181.052 

9733 Groningen GRONINGEN 55% 1.809 38 106 39% 53% € 171.770 

9734 Groningen GRONINGEN 15% 1.166 28 123 91% 98% € 191.213 

9735 Groningen GRONINGEN 11% 87 22 152 100% 100% € 192.757 

9736 Groningen GRONINGEN 62% 3.137 36 101 37% 55% € 154.231 

9737 Groningen GRONINGEN 37% 2.976 38 104 67% 72% € 173.682 

9738 Groningen GRONINGEN 19% 159 74 203 98% 87% € 192.071 

9746 Groningen GRONINGEN 8% 2.232 20 150 92% 92% € 190.753 

9747 Groningen GRONINGEN 
 

6 64 171 83% 100% € 190.000 

9973 Het Hogeland HOUWERZIJL 
 

112 102 318 95% 100% € 160.558 

9601 
Hoogezand-
Sappemeer HOOGEZAND 44% 3.733 50 102 51% 47% € 132.943 

9602 
Hoogezand-
Sappemeer HOOGEZAND 57% 5.400 48 99 46% 69% € 130.081 

9603 
Hoogezand-
Sappemeer HOOGEZAND 19% 1.322 31 151 87% 84% € 149.383 

9605 
Hoogezand-
Sappemeer KIEL-WINDEWEER 21% 351 98 227 98% 96% € 152.512 

9606 
Hoogezand-
Sappemeer KROPSWOLDE 16% 674 42 196 96% 99% € 177.751 

9607 
Hoogezand-
Sappemeer FOXHOL 

 
442 61 105 66% 83% € 132.625 

9608 
Hoogezand-
Sappemeer WESTERBROEK 48% 368 69 162 86% 98% € 152.319 

9609 
Hoogezand-
Sappemeer WATERHUIZEN 

 
11 95 222 91% 82% € 150.000 

9611 
Hoogezand-
Sappemeer SAPPEMEER 25% 3.603 58 137 67% 78% € 141.440 

9911 Loppersum OOSTERWIJTWERD 10% 91 85 203 81% 99% € 161.757 

9912 Loppersum LEERMENS 12% 112 94 217 83% 100% € 176.978 

9913 Loppersum EENUM 0% 55 91 219 96% 100% € 171.141 

9914 Loppersum ZEERIJP 26% 214 89 218 80% 98% € 160.091 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 61 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

Aan-
deel 
huur 

wonin-
gen 

(2013) 

Aantal 
woningen 

in risico 
gebied 

IMG 

Ouder-
dom 

van de 
woning 
(jaren) 

Woon- 
opper-

vlak 
(m2) 

Aandeel 
woningen 

met 
natuurlijk 

persoon 
als 

eigenaar 

Aandeel 
grond 

gebon-
den 

wonin-
gen 

WOZ 
waarde 

2019 
(schatting) 

9915 Loppersum 'T ZANDT GN 28% 353 75 179 71% 99% € 131.786 

9917 Loppersum WIRDUM GN 31% 239 81 159 78% 99% € 157.362 

9918 Loppersum GARRELSWEER 31% 229 78 188 77% 99% € 151.571 

9919 Loppersum LOPPERSUM 30% 1.171 56 136 61% 82% € 151.596 

9921 Loppersum STEDUM 22% 454 74 177 76% 98% € 141.199 

9922 Loppersum WESTEREMDEN 9% 179 82 196 85% 99% € 174.909 

9923 Loppersum GARSTHUIZEN 1% 97 82 216 83% 100% € 162.538 

9924 Loppersum 
STARTENHUIZEN 
LOPP 0% 9 79 285 100% 100% € 153.561 

9987 Loppersum ZIJLDIJK 13% 104 86 226 72% 100% € 140.930 

9991 Loppersum MIDDELSTUM 51% 1.115 58 136 55% 85% € 145.106 

9992 Loppersum HUIZINGE 0% 64 108 226 95% 100% € 166.573 

9993 Loppersum WESTERWIJTWERD 0% 52 93 234 96% 100% € 179.747 

9994 Loppersum TOORNWERD 0% 30 79 237 100% 100% € 166.902 

9633 Menterwolde TRIPSCOMPAGNIE 
 

42 133 427 100% 96% € 172.409 

9635 Menterwolde NOORDBROEK 40% 814 60 207 69% 95% € 161.698 

9636 Menterwolde ZUIDBROEK 25% 1.591 52 152 73% 95% € 159.882 

9649 Menterwolde MUNTENDAM 45% 2.036 47 134 61% 92% € 154.649 

9942 Oldambt 'T WAAR 2% 56 99 293 100% 100% € 147.697 

9943 Oldambt NIEUW SCHEEMDA 14% 163 85 256 82% 100% € 133.516 

9944 Oldambt NIEUWOLDA 25% 628 65 234 75% 95% € 129.661 

9613 Slochteren MEERSTAD 0% 358 6 149 96% 100% € 192.177 

9615 Slochteren KOLHAM 26% 597 70 148 78% 98% € 178.795 

9616 Slochteren SCHARMER 9% 301 56 176 58% 92% € 201.562 

9617 Slochteren HARKSTEDE 19% 1.246 39 150 81% 86% € 196.379 

9618 Slochteren WOUDBLOEM 0% 51 92 208 75% 98% € 179.904 

9619 Slochteren FROOMBOSCH 21% 361 62 161 86% 97% € 192.658 

9621 Slochteren SLOCHTEREN 38% 1.011 55 159 68% 93% € 177.300 

9623 Slochteren LAGELAND 1% 53 62 252 94% 96% € 223.938 

9624 Slochteren LUDDEWEER 0% 18 71 490 100% 100% € 210.241 

9625 Slochteren OVERSCHILD 15% 226 84 289 84% 100% € 199.608 

9626 Slochteren SCHILDWOLDE 22% 703 64 194 79% 91% € 186.782 

9627 Slochteren HELLUM 16% 233 84 215 64% 99% € 193.749 

9628 Slochteren SIDDEBUREN 30% 1.431 58 161 75% 87% € 181.157 

9629 Slochteren STEENDAM 0% 134 37 152 78% 99% € 199.864 

9939 Slochteren TJUCHEM 7% 125 71 250 86% 100% € 203.186 

9791 Ten Boer TEN BOER 19% 1.924 42 142 77% 86% € 174.265 

9792 Ten Boer TEN POST 19% 356 70 169 84% 99% € 174.052 

9793 Ten Boer WINNEWEER 4% 47 96 140 100% 100% € 184.234 

9794 Ten Boer LELLENS 6% 33 108 384 100% 100% € 187.626 

9795 Ten Boer WOLTERSUM 27% 161 80 153 77% 100% € 169.370 

9796 Ten Boer SINT ANNEN 4% 76 86 286 97% 100% € 190.984 

9797 Ten Boer THESINGE 30% 228 83 230 88% 100% € 186.207 
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Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

Aan-
deel 
huur 

wonin-
gen 

(2013) 

Aantal 
woningen 

in risico 
gebied 

IMG 

Ouder-
dom 

van de 
woning 
(jaren) 

Woon- 
opper-

vlak 
(m2) 

Aandeel 
woningen 

met 
natuurlijk 

persoon 
als 

eigenaar 

Aandeel 
grond 

gebon-
den 

wonin-
gen 

WOZ 
waarde 

2019 
(schatting) 

9798 Ten Boer GARMERWOLDE 16% 224 73 169 87% 99% € 183.632 

9632 Veendam BORGERCOMPAGNIE 
 

24 96 311 100% 96% € 184.757 

9771 Winsum SAUWERD 34% 479 58 154 74% 100% € 173.332 

9773 Winsum WETSINGE 11% 46 123 378 100% 100% € 190.000 

9774 Winsum ADORP 31% 265 71 223 84% 99% € 182.310 

9891 Winsum EZINGE 33% 378 79 182 68% 96% € 166.342 

9892 Winsum FEERWERD 17% 136 94 298 87% 100% € 180.541 

9893 Winsum GARNWERD 28% 198 74 198 73% 99% € 167.076 

9951 Winsum WINSUM GN 25% 3.108 47 145 71% 93% € 175.631 

9953 Winsum BAFLO 35% 841 61 145 64% 95% € 165.074 

9954 Winsum TINALLINGE 41% 40 114 440 100% 93% € 200.432 

9955 Winsum RASQUERT 0% 94 98 282 88% 98% € 187.943 

9956 Winsum DEN ANDEL 18% 225 89 225 83% 100% € 180.046 

9957 Winsum SAAXUMHUIZEN 4% 24 111 456 96% 100% € 189.782 

9833 Zuidhorn DEN HAM GN 3% 99 116 367 89% 100% € 211.920 

9884 Zuidhorn NIEHOVE 0% 108 121 334 96% 99% € 212.107 

9886 Zuidhorn SAAKSUM 0% 51 118 142 86% 98% € 213.332 
  



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 63 

Bijlage 4: Bevingsindicatoren en schademeldingen per postcodegebied 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9656 Aa en Hunze SPIJKERBOOR 0,59 4,0 0,00 0,0 
     

20-30% 25% 

9901 Appingedam APPINGEDAM 5,03 21,0 2,36 5,4 56% 34% € 5.631 € 9.101 71% 70-80% 75% 

9902 Appingedam APPINGEDAM 4,32 20,8 1,43 3,6 34% 19% € 3.888 € 7.082 50% 60-70% 65% 

9903 Appingedam APPINGEDAM 5,59 23,0 2,88 6,4 45% 26% € 3.973 € 6.795 103% >90% 100% 

9781 Bedum BEDUM 2,33 10,4 1,12 2,5 59% 41% € 5.476 € 7.838 76% 80-90% 85% 

9784 Bedum NOORDWOLDE GN 1,47 8,0 0,45 1,2 131% 105% € 8.069 € 10.053 99% >90% 100% 

9785 Bedum ZUIDWOLDE GN 1,30 7,2 0,38 1,1 76% 57% € 6.464 € 8.609 87% 80-90% 85% 

9959 Bedum ONDERDENDAM 2,75 10,3 1,51 2,9 95% 73% € 8.842 € 11.489 100% >90% 100% 

9961 De Marne MENSINGEWEER 0,41 2,1 0,00 0,0 87% 69% € 7.735 € 9.709 77% 60-70% 65% 

9962 De Marne SCHOUWERZIJL 0,36 2,0 0,00 0,0 96% 72% € 4.962 € 6.616 110% >90% 100% 

9963 De Marne WARFHUIZEN 0,31 2,0 0,00 0,0 50% 23% € 3.681 € 8.130 55% 40-50% 45% 

9964 De Marne WEHE-DEN HOORN 0,30 2,0 0,00 0,0 41% 25% € 5.174 € 8.508 52% 40-50% 45% 

9965 De Marne LEENS 0,15 1,1 0,00 0,0 20% 8% € 3.633 € 8.775 36% 20-30% 25% 

9966 de marne ZUURDIJK 0,16 1,2 0,00 0,0 33% 11% € 3.249 € 9.747 32% 20-30% 25% 

9967 De Marne EENRUM 0,39 2,0 0,00 0,0 49% 31% € 5.017 € 7.891 61% 50-60% 55% 

9968 De Marne PIETERBUREN 0,33 2,0 0,00 0,0 59% 31% € 4.324 € 8.288 86% 60-70% 65% 

9969 De Marne WESTERNIELAND 0,52 3,1 0,00 0,0 74% 47% € 5.951 € 9.467 63% 50-60% 55% 

9975 De Marne VIERHUIZEN 0,00 0,0 0,00 0,0 28% 3% € 243 € 2.304 
 

20-30% 25% 

9977 De Marne KLOOSTERBUREN 0,18 1,4 0,00 0,0 44% 23% € 4.107 € 7.893 45% 40-50% 45% 

9978 De Marne HORNHUIZEN 0,11 1,0 0,00 0,0 34% 
 

€ 0 € 0 
 

20-30% 25% 

9904 Delfzijl KREWERD 3,40 17,4 1,11 3,3 128% 100% € 12.147 € 15.537 105% >90% 100% 
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Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9905 Delfzijl HOLWIERDE 2,21 10,3 0,78 1,8 83% 55% € 5.780 € 8.733 101% >90% 100% 

9906 Delfzijl BIERUM 1,93 10,3 0,31 1,0 54% 34% € 5.481 € 8.769 69% 70-80% 75% 

9907 Delfzijl LOSDORP 3,32 17,6 1,38 3,9 113% 94% € 10.161 € 12.221 120% >90% 100% 

9908 Delfzijl GODLINZE 4,59 17,9 2,37 5,1 128% 102% € 9.682 € 12.181 121% >90% 100% 

9909 Delfzijl SPIJK GN 2,02 9,6 0,76 2,3 64% 48% € 7.177 € 9.439 99% >90% 100% 

9931 Delfzijl DELFZIJL 2,05 13,2 0,13 0,4 25% 12% € 2.962 € 6.076 37% 30-40% 35% 

9932 Delfzijl DELFZIJL 2,52 16,5 0,00 0,0 44% 22% € 2.760 € 5.499 64% 60-70% 65% 

9933 Delfzijl DELFZIJL 1,43 8,7 0,14 0,4 17% 8% € 3.256 € 6.840 42% 40-50% 45% 

9934 Delfzijl DELFZIJL 1,47 10,3 0,00 0,0 47% 26% € 3.625 € 6.501 73% 70-80% 75% 

9936 Delfzijl FARMSUM 1,22 8,7 0,00 0,0 39% 22% € 3.607 € 6.472 82% 80-90% 85% 

9937 Delfzijl MEEDHUIZEN 1,74 9,9 0,40 0,8 83% 61% € 6.639 € 9.068 119% >90% 100% 

9945 Delfzijl WAGENBORGEN 1,14 8,2 0,00 0,0 60% 36% € 4.486 € 7.461 100% >90% 100% 

9946 Delfzijl WOLDENDORP 0,01 0,0 0,00 0,0 51% 23% € 3.357 € 7.303 75% 60-70% 65% 

9947 Delfzijl TERMUNTEN 0,00 0,0 0,00 0,0 35% 11% € 2.124 € 6.980 64% 60-70% 65% 

9948 Delfzijl TERMUNTERZIJL 0,00 0,0 0,00 0,0 33% 9% € 1.840 € 6.440 40% 30-40% 35% 

9949 Delfzijl BORGSWEER 0,08 0,8 0,00 0,0 72% 33% € 3.492 € 7.509 100% >90% 100% 

9925 Eemsmond STARTENHUIZEN 10,73 33,5 6,70 9,3 
    

129% >90% 100% 

9979 Eemsmond EEMSHAVEN 0,99 5,8 0,00 0,0 180% 160% € 9.390 € 10.564 214% >90% 100% 

9981 Eemsmond UITHUIZEN 4,74 15,7 3,23 6,1 52% 40% € 8.125 € 10.438 67% 70-80% 75% 

9982 Eemsmond UITHUIZERMEEDEN 2,99 12,7 1,75 4,3 55% 41% € 6.420 € 8.743 76% 80-90% 85% 

9983 Eemsmond ROODESCHOOL 2,32 11,6 1,07 3,0 70% 53% € 6.319 € 8.390 81% 80-90% 85% 

9984 Eemsmond OUDESCHIP 1,28 7,1 0,09 0,3 117% 76% € 8.943 € 13.787 83% 80-90% 85% 

9985 Eemsmond OOSTERNIELAND 3,69 15,1 1,72 3,4 143% 113% € 9.014 € 11.417 121% >90% 100% 
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Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9986 Eemsmond OLDENZIJL 6,41 23,1 3,57 6,4 120% 104% € 11.869 € 13.637 123% >90% 100% 

9988 Eemsmond USQUERT 2,49 9,5 1,38 3,0 76% 59% € 9.450 € 12.071 85% >90% 100% 

9989 Eemsmond WARFFUM 1,23 5,2 0,61 1,6 63% 48% € 8.268 € 10.857 77% >90% 100% 

9995 Eemsmond KANTENS 6,35 18,5 4,63 7,4 95% 72% € 13.106 € 17.231 100% >90% 100% 

9996 Eemsmond EPPENHUIZEN 9,58 28,9 6,17 8,0 118% 94% € 13.437 € 16.797 151% >90% 100% 

9997 Eemsmond ZANDEWEER 8,50 23,2 6,03 7,3 111% 91% € 8.668 € 10.556 93% >90% 100% 

9998 Eemsmond ROTTUM GN 3,89 12,5 2,38 4,2 120% 106% € 11.544 € 13.105 133% >90% 100% 

9999 Eemsmond STITSWERD 2,94 10,1 1,85 3,7 129% 106% € 9.447 € 11.490 108% >90% 100% 

9614 Groningen Harkstede 1,41 8,6 0,10 0,3 
     

1-10% 5% 

9622 Groningen LAGELAND 2,70 14,0 0,89 2,3 
     

1-10% 5% 

9723 Groningen GRONINGEN 0,44 2,8 0,00 0,0 16% 7% € 2.917 € 6.869 25% 20-30% 25% 

9731 Groningen GRONINGEN 0,65 3,7 0,00 0,0 17% 7% € 1.933 € 4.562 35% 30-40% 35% 

9732 Groningen GRONINGEN 1,02 5,6 0,13 0,4 
     

10-20% 15% 

9733 Groningen GRONINGEN 1,19 6,2 0,51 1,6 2% 1% € 1.058 € 3.174 
 

10-20% 15% 

9734 Groningen GRONINGEN 1,08 5,9 0,27 0,8 43% 22% € 2.882 € 5.698 53% 50-60% 65% 

9735 Groningen GRONINGEN 0,89 5,0 0,00 0,0 35% 17% € 2.855 € 5.899 63% 50-60% 55% 

9736 Groningen GRONINGEN 1,12 5,9 0,32 1,0 10% 4% € 1.193 € 3.351 20% 10-20% 15% 

9737 Groningen GRONINGEN 0,89 5,0 0,23 0,8 14% 4% € 1.366 € 4.362 28% 20-30% 25% 

9738 Groningen GRONINGEN 0,64 3,7 0,02 0,1 73% 41% € 3.164 € 5.594 76% 70-80% 75% 

9746 Groningen GRONINGEN 0,32 2,0 0,00 0,0 12% 4% € 1.723 € 5.720 24% 20-30% 25% 

9747 Groningen GRONINGEN 0,39 2,0 0,00 0,0 113% 38% € 2.346 € 7.038 167% >90% 100% 

9973 Het Hogeland HOUWERZIJL 0,24 1,9 0,00 0,0 18% 
 

€ 0 € 0 
 

20-30% 25% 

9601 
Hoogezand-
Sappemeer HOOGEZAND 0,99 7,1 0,00 0,0 22% 9% € 2.218 € 5.778 55% 50-60% 55% 
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Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9602 
Hoogezand-
Sappemeer HOOGEZAND 0,73 5,4 0,00 0,0 12% 4% € 1.387 € 4.508 38% 40-50% 45% 

9603 
Hoogezand-
Sappemeer HOOGEZAND 0,72 5,8 0,00 0,0 34% 13% € 2.819 € 7.171 90% 70-80% 75% 

9605 
Hoogezand-
Sappemeer KIEL-WINDEWEER 0,08 0,4 0,02 0,1 27% 3% € 601 € 5.298 

 
40-50% 45% 

9606 
Hoogezand-
Sappemeer KROPSWOLDE 0,16 1,4 0,00 0,0 53% 13% € 1.308 € 5.397 70% 60-70% 65% 

9607 
Hoogezand-
Sappemeer FOXHOL 0,53 4,0 0,00 0,0 26% 9% € 2.172 € 6.517 53% 50-60% 55% 

9608 
Hoogezand-
Sappemeer WESTERBROEK 0,74 5,0 0,02 0,1 50% 26% € 3.753 € 7.306 79% 70-80% 75% 

9609 
Hoogezand-
Sappemeer WATERHUIZEN 0,59 4,0 0,00 0,0 20% 13% € 2.991 € 4.487 36% 40-50% 45% 

9611 
Hoogezand-
Sappemeer SAPPEMEER 1,70 10,3 0,12 0,3 38% 19% € 3.294 € 6.520 76% 70-80% 75% 

9911 Loppersum OOSTERWIJTWERD 7,03 27,1 4,08 9,5 112% 94% € 9.475 € 11.318 105% >90% 100% 

9912 Loppersum LEERMENS 8,84 28,3 6,04 10,9 131% 104% € 10.451 € 13.091 114% >90% 100% 

9913 Loppersum EENUM 10,32 31,5 6,93 11,2 143% 116% € 13.160 € 16.256 130% >90% 100% 

9914 Loppersum ZEERIJP 14,75 37,8 11,12 15,7 110% 90% € 9.916 € 12.153 104% >90% 100% 

9915 Loppersum 'T ZANDT GN 11,21 32,2 8,12 11,2 65% 53% € 9.963 € 12.293 105% >90% 100% 

9917 Loppersum WIRDUM GN 10,08 35,6 6,18 11,4 
    

109% >90% 100% 

9918 Loppersum GARRELSWEER 9,33 32,8 5,73 9,1 55% 43% € 11.470 € 14.415 99% >90% 100% 

9919 Loppersum LOPPERSUM 12,12 39,1 7,92 12,7 77% 60% € 8.183 € 10.574 95% >90% 100% 

9921 Loppersum STEDUM 9,93 26,9 6,58 6,7 81% 66% € 7.738 € 9.503 101% >90% 100% 

9922 Loppersum WESTEREMDEN 17,40 41,9 12,66 13,2 120% 97% € 9.092 € 11.185 114% >90% 100% 

9923 Loppersum GARSTHUIZEN 12,44 38,5 7,90 11,1 107% 86% € 11.453 € 14.207 118% >90% 100% 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 67 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9924 Loppersum 
STARTENHUIZEN 
LOPP 12,04 37,6 7,45 9,8 

    
160% >90% 100% 

9987 Loppersum ZIJLDIJK 5,13 20,3 2,57 4,8 102% 81% € 8.488 € 10.697 106% >90% 100% 

9991 Loppersum MIDDELSTUM 8,80 22,4 6,60 9,9 67% 52% € 8.656 € 11.067 80% >90% 100% 

9992 Loppersum HUIZINGE 14,12 29,5 11,05 11,0 137% 120% € 12.486 € 14.215 135% >90% 100% 

9993 Loppersum WESTERWIJTWERD 8,22 24,2 5,45 7,9 171% 139% € 10.083 € 12.366 140% >90% 100% 

9994 Loppersum TOORNWERD 8,03 20,6 5,54 7,5 138% 121% € 14.336 € 16.384 160% >90% 100% 

9635 Menterwolde NOORDBROEK 0,83 4,7 0,15 0,4 37% 21% € 6.564 € 11.540 60% 60-70% 65% 

9636 Menterwolde ZUIDBROEK 0,28 2,0 0,01 0,0 25% 10% € 3.227 € 8.057 65% 60-70% 65% 

9649 Menterwolde MUNTENDAM 0,10 0,9 0,00 0,0 6% 1% € 1.072 € 5.055 26% 20-30% 25% 

9633 
Midden 
Groningen TRIPSCOMPAGNIE 0,22 1,7 0,00 0,0 

    
87% 80-90% 85% 

9942 Oldambt 'T WAAR 0,27 2,0 0,00 0,0 40% 26% € 3.804 € 5.819 82% 70-80% 75% 

9943 Oldambt NIEUW SCHEEMDA 0,26 2,0 0,00 0,0 46% 23% € 4.181 € 8.362 60% 50-60% 55% 

9944 Oldambt NIEUWOLDA 0,38 2,7 0,00 0,0 39% 19% € 4.682 € 9.489 55% 50-60% 55% 

9613 Slochteren MEERSTAD 1,43 9,0 0,00 0,0 22% 6% € 1.745 € 6.664 
 

10-20% 15% 

9615 Slochteren KOLHAM 1,90 10,6 0,45 1,3 62% 39% € 5.027 € 7.981 100% >90% 100% 

9616 Slochteren SCHARMER 1,81 8,5 0,67 1,2 
    

67% 60-70% 65% 

9617 Slochteren HARKSTEDE 2,21 10,0 1,02 2,1 56% 34% € 4.686 € 7.735 87% >90% 100% 

9618 Slochteren WOUDBLOEM 2,71 13,8 0,85 1,3 
    

96% >90% 100% 

9619 Slochteren FROOMBOSCH 3,94 15,7 2,12 3,8 96% 75% € 6.594 € 8.373 132% >90% 100% 

9621 Slochteren SLOCHTEREN 3,07 14,3 1,14 2,4 65% 46% € 6.770 € 9.605 100% >90% 100% 

9623 Slochteren LAGELAND 3,24 17,3 0,78 1,9 
    

110% >90% 100% 

9624 Slochteren LUDDEWEER 2,45 13,1 0,41 1,3 
    

152% >90% 100% 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 68 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9625 Slochteren OVERSCHILD 6,10 21,1 3,73 6,1 92% 72% € 8.939 € 11.386 127% >90% 100% 

9626 Slochteren SCHILDWOLDE 3,43 13,9 1,62 2,1 82% 61% € 8.425 € 11.295 115% >90% 100% 

9627 Slochteren HELLUM 3,58 12,9 1,68 1,3 89% 68% € 6.391 € 8.344 134% >90% 100% 

9628 Slochteren SIDDEBUREN 2,46 13,2 0,68 1,0 63% 44% € 6.132 € 8.751 106% >90% 100% 

9629 Slochteren STEENDAM 3,18 13,3 1,58 3,9 25% 16% € 5.822 € 9.284 69% >90% 100% 

9939 Slochteren TJUCHEM 2,61 14,0 0,43 1,2 83% 57% € 8.105 € 11.683 120% >90% 100% 

9791 Ten Boer TEN BOER 2,74 12,2 1,00 2,4 69% 50% € 4.687 € 6.519 98% >90% 100% 

9792 Ten Boer TEN POST 5,16 19,6 3,29 7,7 108% 79% € 8.376 € 11.463 104% >90% 100% 

9793 Ten Boer WINNEWEER 7,70 27,3 5,04 10,0 161% 122% € 11.386 € 15.029 140% >90% 100% 

9794 Ten Boer LELLENS 5,31 21,5 3,02 5,9 152% 138% € 8.686 € 9.585 130% >90% 100% 

9795 Ten Boer WOLTERSUM 3,40 15,2 1,36 3,8 107% 91% € 8.559 € 10.085 105% >90% 100% 

9796 Ten Boer SINT ANNEN 3,56 14,1 1,72 3,2 119% 91% € 8.993 € 11.760 106% >90% 100% 

9797 Ten Boer THESINGE 2,71 10,3 1,60 3,0 112% 89% € 8.034 € 10.156 111% >90% 100% 

9798 Ten Boer GARMERWOLDE 2,58 11,7 1,17 2,0 97% 70% € 7.091 € 9.840 106% >90% 100% 

9632 Veendam BORGERCOMPAGNIE 0,10 0,9 0,00 0,0 
    

132% >90% 100% 

9771 Winsum SAUWERD 0,84 4,3 0,35 1,0 45% 31% € 4.753 € 6.790 69% 70-80% 75% 

9773 Winsum WETSINGE 1,10 6,2 0,37 1,0 150% 115% € 10.172 € 13.268 94% >90% 100% 

9774 Winsum ADORP 0,61 3,0 0,29 0,9 66% 47% € 4.968 € 6.947 73% 70-80% 75% 

9891 Winsum EZINGE 0,33 2,0 0,00 0,0 38% 21% € 3.538 € 6.479 46% 30-40% 35% 

9892 Winsum FEERWERD 0,38 2,0 0,00 0,0 32% 18% € 4.912 € 8.920 63% 50-60% 55% 

9893 Winsum GARNWERD 0,45 2,0 0,00 0,0 57% 36% € 5.651 € 8.947 67% 60-70% 65% 

9951 Winsum WINSUM GN 0,99 5,0 0,38 1,0 55% 35% € 4.589 € 7.228 75% 70-80% 75% 

9953 Winsum BAFLO 0,88 4,1 0,36 1,0 48% 32% € 4.584 € 6.784 65% 70-80% 75% 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 69 

Post-
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 1,0 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 

waarde 1,0  
mm/s 

PGV 
Cumulatief 

tot 2019 
drempel 

waarde 2,9 
mm/s 

Aantal 
bevingen 
tot 2019 
drempel 
waarde 

2,9 mm/s 

Percentage 
meldingen 

medio 2015 

Percentage 
toegekend 

budget 
boven 1.000 
euro medio 

2015 

Toegekend 
budget tov 

totaal 
meldingen 

medio 2015 

Toegekend 
budget tov 
meldingen 

boven 1.000 
euro medio 

2015 

Percentage 
erkende 

meldingen 
medio 

2017 

Percentage 
klasse 

erkende 
meldingen 

tot 2019 

Gemiddelde 
percentage 

erkende 
meldingen 

per klasse tot 
2019 

9954 Winsum TINALLINGE 1,28 5,8 0,55 1,3 83% 51% € 6.928 € 11.216 86% >90% 100% 

9955 Winsum RASQUERT 0,90 4,1 0,37 1,0 76% 51% € 7.755 € 11.633 86% >90% 100% 

9956 Winsum DEN ANDEL 0,79 4,0 0,30 1,0 52% 39% € 7.407 € 9.959 88% 80-90% 85% 

9957 Winsum SAAXUMHUIZEN 0,66 3,9 0,01 0,0 83% 58% € 6.820 € 9.743 92% >90% 100% 

9833 Zuidhorn DEN HAM GN 0,28 2,0 0,00 0,0 48% 13% € 2.076 € 7.414 35% 20-30% 25% 

9884 Zuidhorn NIEHOVE 0,13 1,1 0,00 0,0 34% 
 

€ 0 € 0 
 

20-30% 25% 

9886 Zuidhorn SAAKSUM 0,29 2,0 0,00 0,0 56% 33% € 3.403 € 5.743 
 

50-60% 55% 

              
 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 70 

Bijlage 5: Waardedaling directe methode en IMG 
per postcodegebied 

Post- 
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

 Waarde-
daling in % 

bij max 
23,19% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
20,2% en 
verdeel-

sleutel 
Log(1+PGV 

1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
18,34% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling 

volgens IMG 

9601 Hoogezand-Sappemeer HOOGEZAND -3,19% -2,78% -2,52% -2,70% 

9602 Hoogezand-Sappemeer HOOGEZAND -2,05% -1,79% -1,62% -2,71% 

9603 Hoogezand-Sappemeer HOOGEZAND -2,09% -1,82% -1,65% -2,70% 

9605 Hoogezand-Sappemeer KIEL-WINDEWEER -0,61% -0,53% -0,49% -2,76% 

9606 Hoogezand-Sappemeer KROPSWOLDE -0,47% -0,41% -0,37% -2,70% 

9607 Hoogezand-Sappemeer FOXHOL -0,97% -0,84% -0,77% -2,70% 

9608 Hoogezand-Sappemeer WESTERBROEK -2,04% -1,78% -1,61% -2,76% 

9609 Hoogezand-Sappemeer WATERHUIZEN -1,30% -1,13% -1,02% -2,70% 

9611 Hoogezand-Sappemeer SAPPEMEER -5,87% -5,11% -4,64% -3,01% 

9613 Slochteren MEERSTAD -5,01% -4,37% -3,97% -2,70% 

9614 Groningen HARKSTEDE -4,87% -4,24% -3,85% -2,95% 

9615 Slochteren KOLHAM -6,41% -5,59% -5,07% -3,91% 

9616 Slochteren SCHARMER -6,10% -5,32% -4,83% -3,80% 

9617 Slochteren HARKSTEDE -7,42% -6,47% -5,87% -4,62% 

9618 Slochteren WOUDBLOEM -8,74% -7,62% -6,92% -3,89% 

9619 Slochteren FROOMBOSCH -11,26% -9,81% -8,91% -6,22% 

9621 Slochteren SLOCHTEREN -9,56% -8,32% -7,56% -4,95% 

9622 Groningen LAGELAND -8,61% -7,50% -6,81% -4,79% 

9623 Slochteren LAGELAND -9,92% -8,64% -7,84% -4,49% 

9624 Slochteren LUDDEWEER -8,09% -7,05% -6,40% -3,86% 

9625 Slochteren OVERSCHILD -13,94% -12,15% -11,03% -8,32% 

9626 Slochteren SCHILDWOLDE -10,28% -8,96% -8,13% -4,62% 

9627 Slochteren HELLUM -10,58% -9,21% -8,37% -3,86% 

9628 Slochteren SIDDEBUREN -8,06% -7,02% -6,37% -3,64% 

9629 Slochteren STEENDAM -9,78% -8,52% -7,74% -6,31% 

9632 Veendam BORGERCOMPAGNIE 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9633 Menterwolde TRIPSCOMPAGNIE -0,69% -0,60% -0,55% -2,70% 

9635 Menterwolde NOORDBROEK -2,41% -2,10% -1,90% -3,11% 

9636 Menterwolde ZUIDBROEK -1,19% -1,03% -0,94% -2,72% 

9649 Menterwolde MUNTENDAM 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9656 Aa en Hunze SPIJKERBOOR -1,29% -1,12% -1,02% -2,70% 

9723 Groningen GRONINGEN -2,38% -2,07% -1,88% -2,71% 

9731 Groningen GRONINGEN -1,60% -1,39% -1,27% -2,70% 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 71 

Post- 
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

 Waarde-
daling in % 

bij max 
23,19% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
20,2% en 
verdeel-

sleutel 
Log(1+PGV 

1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
18,34% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling 

volgens IMG 

9732 Groningen GRONINGEN -3,36% -2,93% -2,66% -3,08% 

9733 Groningen GRONINGEN -4,10% -3,57% -3,24% -4,15% 

9734 Groningen GRONINGEN -3,60% -3,13% -2,84% -3,46% 

9735 Groningen GRONINGEN -2,82% -2,45% -2,23% -2,70% 

9736 Groningen GRONINGEN -3,78% -3,30% -2,99% -3,62% 

9737 Groningen GRONINGEN -2,81% -2,45% -2,22% -3,40% 

9738 Groningen GRONINGEN -1,54% -1,34% -1,22% -2,75% 

9746 Groningen GRONINGEN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9747 Groningen GRONINGEN -0,11% -0,10% -0,09% -2,70% 

9771 Winsum SAUWERD -2,57% -2,23% -2,03% -3,62% 

9773 Winsum WETSINGE -3,69% -3,22% -2,92% -3,64% 

9774 Winsum ADORP -1,38% -1,21% -1,09% -3,57% 

9781 Bedum BEDUM -7,75% -6,75% -6,13% -5,03% 

9784 Bedum NOORDWOLDE GN -5,10% -4,44% -4,03% -3,77% 

9785 Bedum ZUIDWOLDE GN -4,51% -3,93% -3,57% -3,67% 

9791 Ten Boer TEN BOER -8,80% -7,67% -6,96% -4,89% 

9792 Ten Boer TEN POST -13,18% -11,48% -10,42% -9,75% 

9793 Ten Boer WINNEWEER -16,25% -14,16% -12,85% -11,90% 

9794 Ten Boer LELLENS -13,37% -11,65% -10,57% -8,14% 

9795 Ten Boer WOLTERSUM -10,24% -8,92% -8,10% -6,17% 

9796 Ten Boer SINT ANNEN -10,54% -9,18% -8,33% -5,64% 

9797 Ten Boer THESINGE -8,75% -7,62% -6,92% -5,48% 

9798 Ten Boer GARMERWOLDE -8,42% -7,33% -6,66% -4,56% 

9833 Zuidhorn DEN HAM GN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9884 Zuidhorn NIEHOVE 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9886 Zuidhorn SAAKSUM 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9891 Winsum EZINGE 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9892 Winsum FEERWERD -0,07% -0,06% -0,06% -2,70% 

9893 Winsum GARNWERD -0,46% -0,40% -0,36% -2,70% 

9901 Appingedam APPINGEDAM -12,97% -11,30% -10,26% -7,70% 

9902 Appingedam APPINGEDAM -11,91% -10,38% -9,42% -5,97% 

9903 Appingedam APPINGEDAM -13,79% -12,01% -10,91% -8,55% 

9904 Delfzijl KREWERD -10,23% -8,92% -8,09% -5,74% 

9905 Delfzijl HOLWIERDE -7,47% -6,50% -5,91% -4,38% 

9906 Delfzijl BIERUM -6,64% -5,78% -5,25% -3,57% 

9907 Delfzijl LOSDORP -10,08% -8,78% -7,97% -6,33% 

9908 Delfzijl GODLINZE -12,35% -10,76% -9,77% -7,36% 



  
 

De selectie van een indicator voor het bepalen van de waardedaling door aardbevingen in Groningen › 72 

Post- 
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

 Waarde-
daling in % 

bij max 
23,19% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
20,2% en 
verdeel-

sleutel 
Log(1+PGV 

1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
18,34% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling 

volgens IMG 

9909 Delfzijl SPIJK GN -6,92% -6,03% -5,47% -4,81% 

9911 Loppersum OOSTERWIJTWERD -15,55% -13,55% -12,30% -11,46% 

9912 Loppersum LEERMENS -17,31% -15,08% -13,69% -12,76% 

9913 Loppersum EENUM -18,57% -16,17% -14,68% -12,97% 

9914 Loppersum ZEERIJP -21,48% -18,71% -16,99% -17,18% 

9915 Loppersum 'T ZANDT GN -19,19% -16,72% -15,18% -13,03% 

9917 Loppersum WIRDUM GN -18,39% -16,02% -14,54% -13,23% 

9918 Loppersum GARRELSWEER -17,76% -15,47% -14,04% -11,05% 

9919 Loppersum LOPPERSUM -19,87% -17,31% -15,71% -14,41% 

9921 Loppersum STEDUM -18,24% -15,89% -14,42% -8,87% 

9922 Loppersum WESTEREMDEN -22,85% -19,91% -18,07% -14,89% 

9923 Loppersum GARSTHUIZEN -20,09% -17,50% -15,89% -12,95% 

9924 Loppersum 
STARTENHUIZEN 
LOPP -19,82% -17,27% -15,68% -11,72% 

9925 Eemsmond STARTENHUIZEN -18,88% -16,45% -14,93% -11,29% 

9931 Delfzijl DELFZIJL -7,00% -6,10% -5,54% -3,06% 

9932 Delfzijl DELFZIJL -8,24% -7,18% -6,52% -2,70% 

9933 Delfzijl DELFZIJL -4,99% -4,35% -3,95% -3,10% 

9934 Delfzijl DELFZIJL -5,07% -4,42% -4,01% -2,70% 

9936 Delfzijl FARMSUM -4,20% -3,65% -3,32% -2,70% 

9937 Delfzijl MEEDHUIZEN -6,05% -5,27% -4,78% -3,48% 

9939 Slochteren TJUCHEM -8,47% -7,38% -6,70% -3,80% 

9942 Oldambt 'T WAAR -0,08% -0,07% -0,07% -2,70% 

9943 Oldambt NIEUW SCHEEMDA -0,61% -0,53% -0,48% -2,70% 

9944 Oldambt NIEUWOLDA -0,49% -0,42% -0,38% -2,70% 

9945 Delfzijl WAGENBORGEN -3,88% -3,38% -3,07% -2,70% 

9946 Delfzijl WOLDENDORP -1,10% -0,96% -0,87% -2,70% 

9947 Delfzijl TERMUNTEN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9948 Delfzijl TERMUNTERZIJL 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9949 Delfzijl BORGSWEER 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9951 Winsum WINSUM GN -3,24% -2,83% -2,57% -3,62% 

9953 Winsum BAFLO -2,77% -2,41% -2,19% -3,62% 

9954 Winsum TINALLINGE -4,39% -3,82% -3,47% -3,93% 

9955 Winsum RASQUERT -2,83% -2,46% -2,24% -3,65% 

9956 Winsum DEN ANDEL -2,35% -2,05% -1,86% -3,58% 

9957 Winsum SAAXUMHUIZEN -1,67% -1,46% -1,32% -2,74% 

9959 Bedum ONDERDENDAM -8,81% -7,67% -6,97% -5,41% 
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Post- 
code 

Gemeente  
(2017) Woonplaats 

 Waarde-
daling in % 

bij max 
23,19% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
20,2% en 
verdeel-

sleutel 
Log(1+PGV 

1 mm/s) 

Waarde-
daling in % 

bij max 
18,34% en 

verdeel-
sleutel 

Log(1+PGV 
1 mm/s) 

Waarde-
daling 

volgens IMG 

9961 De Marne MENSINGEWEER -0,26% -0,23% -0,21% -2,70% 

9962 De Marne SCHOUWERZIJL 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9963 De Marne WARFHUIZEN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9964 De Marne WEHE-DEN HOORN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9965 De Marne LEENS 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9966 de marne ZUURDIJK 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9967 De Marne EENRUM -0,11% -0,09% -0,09% -2,70% 

9968 De Marne PIETERBUREN -0,49% -0,42% -0,38% -2,70% 

9969 De Marne WESTERNIELAND -0,91% -0,79% -0,72% -2,70% 

9973 Het Hogeland Houwerzijl 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9975 De Marne VIERHUIZEN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9977 De Marne KLOOSTERBUREN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9978 De Marne HORNHUIZEN 0,00% 0,00% 0,00% -2,70% 

9979 Eemsmond EEMSHAVEN -3,26% -2,84% -2,58% -2,70% 

9981 Eemsmond UITHUIZEN -12,51% -10,90% -9,90% -8,32% 

9982 Eemsmond UITHUIZERMEEDEN -9,31% -8,11% -7,36% -6,62% 

9983 Eemsmond ROODESCHOOL -7,77% -6,77% -6,15% -5,46% 

9984 Eemsmond OUDESCHIP -4,44% -3,87% -3,51% -2,96% 

9985 Eemsmond OOSTERNIELAND -10,80% -9,41% -8,54% -5,87% 

9986 Eemsmond OLDENZIJL -14,81% -12,90% -11,72% -8,63% 

9987 Loppersum ZIJLDIJK -13,13% -11,44% -10,39% -7,15% 

9988 Eemsmond USQUERT -8,17% -7,11% -6,46% -5,42% 

9989 Eemsmond WARFFUM -4,26% -3,71% -3,37% -4,21% 

9991 Loppersum MIDDELSTUM -17,25% -15,02% -13,64% -11,76% 

9992 Loppersum HUIZINGE -21,12% -18,40% -16,71% -12,79% 

9993 Loppersum WESTERWIJTWERD -16,75% -14,59% -13,25% -9,99% 

9994 Loppersum TOORNWERD -16,57% -14,44% -13,11% -9,57% 

9995 Eemsmond KANTENS -14,73% -12,83% -11,65% -9,54% 

9996 Eemsmond EPPENHUIZEN -17,96% -15,64% -14,20% -10,06% 

9997 Eemsmond ZANDEWEER -17,02% -14,83% -13,46% -9,39% 

9998 Eemsmond ROTTUM GN -11,10% -9,67% -8,78% -6,58% 

9999 Eemsmond STITSWERD -9,27% -8,07% -7,33% -6,10% 
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