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De door gaswinning veroorzaakte 
aardbevingen raken veel inwoners 
van de provincie Groningen in 

een essentieel onderdeel van hun bestaan 
en bestaanszekerheid: hun woning. Voor 
veel eigenaar-bewoners gaat het daarbij om 
schade, maar ook wie geen schade heeft, 
leeft met onzekerheid over de veiligheid, 
het risico van nieuwe aardbevingen, en met 
zorgen over de verkoopbaarheid. De alge-
mene verwachting is dat hierdoor de waar-
de van huizen in het gebied daalt, en dat dit 
in lagere prijzen tot uitdrukking zal komen1.
Daarom is het van groot maatschappelijk 
belang dat goed wordt onderzocht wat de ef-
fecten van aardbevingen op woningprijzen 
zijn. Dat is tegelijk een wetenschappelijke 
uitdaging omdat het binnen de Nederland-
se context om een unieke situatie gaat. Hoe 
moeten de vele facetten van de impact van 
aardbevingen op de woningmarkt concep-
tueel worden begrepen en in verklarende 
modellen worden geoperationaliseerd?

Alle tot nu toe verrichte onderzoeken ver-
tonen wat dit betreft tekortkomingen2 en 
geven daarom onvoldoende inzicht. Het 
merendeel bestaat uit hedonische prijsana-
lyses, waarin een risicogebied of woningen 
in een risicogebied worden vergeleken met 
referentiegebieden of –woningen. Koster 
en van Ommeren (2015) hebben een an-
dere benadering uitgewerkt door voor alle 
transacties binnen de provincie Groningen 
de daadwerkelijke impact van aardbevingen 
over een langere periode als verklarende 
variabele te gebruiken. Deze impact is in 
eerste instantie geoperationaliseerd als  het 
aantal voelbare aardbevingen op de locatie, 
en later ook aan de hand van het percentage 
woningen met een of meer geaccepteerde 
schademeldingen (Koster 2016).
Hoewel ook de methode van Koster nog ver-
der verbeterd kan worden, maakt deze het 
in zijn bestaande vorm mogelijk om een 
schatting te maken van de omvang van het 
waardeverlies op een relatief laag schaal-

Waardedaling van woningen door 
 aardbevingen in Groningen: een 
 doorrekening op 4 positie postcode 
 niveau.

De ruimtelijke spreiding in de impact van door gaswinning geïnduceerde 

aardbevingen in de provincie Groningen, vertoont op het niveau van 4 positie 
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niveau (4 cijfer postcode gebied: 4 pc). In 
dit artikel laat ik zien hoe dat gedaan kan 
worden en wat de uitkomsten en conclu-
sies zijn (zie ook de Kam (2016b)). De orde 
van grootte van de uitkomsten wordt in het 
veld herkend, maar de gevolgde aanpak 
heeft ook kritiek gekregen van collega on-
derzoekers. In dit artikel beschrijf ik eerst 
hoe ik het  model van Koster heb gebruikt 
bij de berekening van het waardeverlies per 
postcodegebied. Vervolgens laat ik zien wat 
de uitkomsten van die doorrekening zijn 
en welke conclusies  ik daar aan verbon-
den heb. Als laatste een discussieparagraaf 
waarin ik in ga op de kritiek op dit onder-
zoek, en enkele aanbevelingen formuleer 
om het onderzoek naar de effecten van 
aardbevingen op woningprijzen verder te 
verfijnen.
 
Waardedaling op basis van het model van 
Koster
Koster (2016) stelde vast dat er een statis-
tisch verband is tussen het percentage 
schademeldingen in een 4 pc gebied en de 
prijzen van verkochte woningen in dat ge-
bied3. De centrale uitkomst is dat  een toe-
name van het percentage schademeldingen 
met 1 procent, leidt tot 0,2 % lagere prij-
zen. In eerste instantie heb ik op basis van 
deze uitkomst voor ieder gebied een totale 
waardedaling berekend door het schade-
meldingspercentage te vermenigvuldigen 
met 0,002 * de totale woningwaarde in het 
gebied. De relatie tussen het percentage 
schademeldingen en de prijsdaling bleek bij 
nadere analyse van de gegevens van Koster 
niet lineair te zijn: in gebieden waar al veel 
meldingen zijn is de invloed van additio-
nele meldingen wat kleiner dan in gebieden 
waar nog weinig meldingen zijn. Daarom 
is de eerder gevonden totale waardedaling 
(gebaseerd op de aanname van lineariteit) 
opnieuw verdeeld over de postcodegebie-
den. Daarvoor zijn op Kosters aanvullende 
analyse gebaseerde factoren gebruikt die 
in het lage schademeldingsspectrum wat 

hoger zijn dan 0,2%, en in het hoge spec-
trum wat lager dan 0,2%4. Dit resulteert in 
een factor voor de waardedaling die varieert 
van 0% in gebieden zonder geaccepteerde 
schademeldingen tot 13,8% in het zwaarst 
getroffen postcodegebied.

Selectie van 4 pc gebieden, woningvoorraad 
en waarde van de voorraad
De doorrekening is alleen gemaakt voor de 
postcodegebieden waar schade is gemeld. 
Uitgangspunt voor deze selectie was een be-
stand met 4 pc gebieden waar tussen augus-
tus 2012 (de zware aardbeving in Huizinge) 
en augustus 2013 een of meerdere schades 
zijn gemeld. Daardoor zijn gebieden waar 
in de bedoelde periode nog nooit schades 
waren gemeld buiten het overzicht geble-
ven. Hierdoor kan een onderschatting van 
het effect zijn ontstaan.
Voor deze gebieden is de woningvoorraad 
per 4 pc gebied en de verdeling naar koop- 
en huurwoningen5 ontleend aan de wo-
ningmarktmonitor van ABF (uitgave 2012), 
soms aangevuld met gegevens van CBS 
Statline wijk en buurtregister. Dat betekent 
dat het om enigszins gedateerde gegevens 
over de woningvoorraad gaat en dat (bij-
voorbeeld) aansluiting met de Basisadmini-
straties Adressen en Gebouwen (BAG) niet 
goed mogelijk is.
De waarde van de voorraad is berekend op 
basis van de gemiddelde WOZ-waarde6 per 
buurt 2012 (CBS Statline). Dit peiljaar is ge-
kozen (met peildatum in 2011) om te kun-
nen rekenen met een waarde die nog min of 
meer vrij is van het effect van aardbevingen. 
Sommige gemeenten hebben sindsdien 
hun WOZ-waardering generiek of selectief 
naar beneden bijgesteld om met deze ef-
fecten rekening te houden. Dit gemiddelde 
voor de WOZ-waarde betreft alle koop- en 
huurwoningen in het gebied. Zoals bekend 
valt een deel van de CBS-buurten niet sa-
men met 4 positie postcodegebieden. Waar 
grote afwijkingen werden gevonden, zijn de 
gemiddelde WOZ-waarden geschat aan de 
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hand van CBS Statline buurtgegevens. De 
waarde van de totale woningvoorraad per 4 
pc gebied is vervolgens berekend door het 
aantal woningen te vermenigvuldigen met 
de gemiddelde WOZ-waarde  in het gebied.

Aandeel schademeldingen
Het schademeldingspercentage (aantal wo-
ningen met een of meer door NAM erkende 
schademeldingen ten opzichte van aantal 
woningen) is ontleend aan het OTB onder-
zoek (Van der Heijden, 2015)7. Omdat deze 
gegevens alleen voor de negen gemeenten 
in het OTB onderzoek zijn vermeld, en tot 
nu toe niet voor alle andere postcodes open-
baar zijn gemaakt, is voor de overige post-
codes een schatting gemaakt op basis van 
een door de provincie Groningen gemaakte 
kaart. Deze geeft voor een vergelijkbare peil-
datum (medio 2015), maar met een andere 
grondslag (totaal aantal schades gedeeld 
door het aantal verblijfsobjecten) een over-
zicht voor de gehele provincie Groningen. 
Voor de gebieden waarvoor het schademel-
dingspercentage uit beide genoemde bron-
nen bekend is, blijkt er (met uitzondering 
van de gemeente Slochteren waar dit ver-
band met  0,57 slechts matig sterk is) een 
sterke correlatie (0,91 tot 0,97) te bestaan 
tussen beide variabelen. Daarom is voor de 
gebieden waar het percentage schademel-
dingen niet aan het OTB onderzoek kon 
worden ontleend met een reductiefactor 
(ongeveer 1,25) de door de Provincie gepu-
bliceerde variabele omgerekend naar een 
schatting voor de ‘OTB variabele’ zoals door 
Koster is gehanteerd8. 

Uitkomsten
De uitkomsten van deze doorrekening – 
vanuit 4 pc niveau geaggregeerd naar to-
talen en gewogen gemiddelden voor alle 
postcodegebieden per gemeente waar 
schade is gemeld – staan in tabel 1.
Opmerkingen bij tabel 1: a) het aantal wo-
ningen dat per gemeente vermeld staat, 
betreft alleen het aantal woningen in post-

codegebieden waar schade is gemeld. Het 
totaal aantal woningen in een gemeente 
kan dus hoger zijn. b) ook het percentage 
waardeverlies en het waardeverlies per 
woning zijn per gemeente bepaald op ba-
sis van de woningaantallen in de postcode 
gebieden waar schade is gemeld. c) de 
waarde van de woningvoorraad is bepaald 
op basis van WOZ waarden met peilda-
tum in 2011, en niet geïndexeerd.
Het totale waardeverlies treft ruim 
180.000 woningen en zou bij de gehan-
teerde uitgangspunten minimaal 954 
miljoen euro bedragen. Gegeven die uit-
gangspunten is dit bedrag als een onder-
grens te beschouwen, omdat het verlies 
is afgeleid van de prijzen van verkochte 
woningen; het effect van woningen die 
niet verkocht (kunnen) worden is nog niet 
meegerekend.
Opvallend is dat ook in gemeenten die 
buiten de bestaande indelingen in risico-
gebieden, contouren en regelingen vallen, 
een aanzienlijk waardeverlies optreedt: zo 
gaat het in Groningen om 111 miljoen euro, 
en in Hoogezand-Sappemeer (pas onlangs 
toegevoegd aan de lijst met ‘erkende’ aard-
bevingsgemeenten) om 90 miljoen euro 
waardeverlies.
Op gemeenteniveau varieert het waar-
deverlies in de ‘erkende’ aardbevingsge-
meenten tussen 118 miljoen euro in Sloch-
teren en 29 miljoen euro in De Marne. Het 
gemiddelde waardeverlies per gemeente 
ligt tussen  10,9% in Loppersum en 4% in 
De Marne, uitgedrukt in een percentage 
van de waarde van de woningvoorraad in 
de gebieden waar schade is gemeld.
De gemiddelde waardedaling per woning 
over het gehele gebied is 5.000 euro, dat is 
3% van de woningwaarde. Maar de waar-
dedaling varieert sterk per gebied, met als 
hoogste bedrag op gemeenteniveau bijna 
20.000 euro in Ten Boer. In enkele kleine 
kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en 
Thesinge loopt het op tot rond 26.000 
euro per woning.
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Conclusies uit de doorrekening
Het is de eerste keer dat een zo gedetailleerd 
beeld van de omvang, de reikwijdte en de 
ruimtelijke spreiding van de waardedaling 
door aardbevingen getoond kan worden. 
Het berekende bedrag is substantieel, maar 
zeker niet exorbitant te noemen.9 Daarnaast 
vormt de ruimtelijke spreiding in waarde van 
de onafhankelijke variabele – het schademel-
dingspercentage - een belangrijk argument 
om hier meer dan tot nu toe in onderzoek en 
beleid rekening mee te houden10. 
De uitkomsten laten zien hoe belangrijk het 

is dat de NAM en andere betrokken partij-
en de gedetailleerde gegevens beschikbaar 
stellen die nodig zijn om dit soort analyses 
voort te zetten en verder te verfijnen. Een 
belangrijk voordeel van de methode die in 
dit onderzoek is gevolgd is daarnaast dat 
deze  - in overeenstemming met één van de 
aanbevelingen uit het OTB onderzoek - een 
objectieve grondslag kan bieden voor een 
regeling om de waardedaling van woningen 
te compenseren, zonder dat het nodig is om 
een vergelijking te maken met referentiewo-
ningen of – gebieden.

TABEL 1  ▶   WAARDEVERLIES ALS GEVOLG VAN AARDBEVINGEN, PER GEMEENTE

Gemeente
aantal 

woningen

schade 
meldings 

percentage 
OTB 2015 

waarde voorraad 
per 4 pc gebied / 

gemeente

percentage 
waardeverlies per 
woning per 4 pc 

gebied / gemeente

gemiddeld 
waardeverlies 

per woning 

Appingedam 5524 31% € 808.540.000 6,8% € 9.880

Bedum 4321 45% € 800.034.000 9,0% € 16.711

De Marne 4611 18% € 724.057.000 4,0% € 6.277

Delfzijl 11842 30% € 1.697.364.000 6,2% € 8.843

Eemsmond 7210 47% € 1.124.079.000 9,3% € 14.525

Groningen 85198 4% € 14.408.943.000 0,8% € 1.306

Grootegast 637 1% € 125.489.000 0,2% € 422

Haren 7322 2% € 1.912.288.000 0,3% € 768

Hoogezand-
Sappemeer 15104 17% € 2.376.106.000 3,8% € 6.002

Kollumerland 238 4% € 32.606.000 0,9% € 1.173

Loppersum 4466 60% € 735.425.000 10,9% € 17.892

Menterwolde 5285 12% € 895.760.000 2,6% € 4.390

Oldambt 10056 3% € 1.506.779.000 0,8% € 1.139

Pekela 3449 0% € 472.513.000 0,1% € 73

Slochteren 6551 50% € 1.229.672.000 9,6% € 18.088

Ten Boer 2945 58% € 542.567.000 10,8% € 19.867

Veendam 2597 2% € 377.258.000 0,4% € 622

Winsum 5838 39% € 1.026.507.000 8,0% € 14.098

Zuidhorn 4792 3% € 957.572.000 0,5% € 1.088

Eindtotaal 187986 15% € 31.753.559.000 3,0% € 5.076

Bron: De Kam (2016b, p. 9)
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Discussie over uitkomsten en methode
Hoewel het verband dat Koster vond al sinds 
januari 2016 bekend is, is de kritiek op deze 
methode pas losgekomen na de publicatie 
van de uitkomsten van de doorrekening me-
dio maart 2016. Kennelijk maken uitkom-
sten in euro’s meer los dan prijseffecten 
in procenten. Hoe het ook zij, de kritiek is 
dat in De Kam (2016b) sprake zou zijn van 
overschatting van het waardeverlies, omdat 
Koster in zijn analyse de hele woningmarkt 
van de provincie betrekt, inclusief de stad 
Groningen. En daarmee (dus) onvoldoende  
rekening zou houden met de invloed van 
de niet aan aardbevingen gerelateerde ver-
schillen11 tussen deze deelmarkten  op de 
gevonden prijseffecten. In een artikel in 
Economisch Statistische Berichten (ESB) 
betogen Bosker et al.(2016b) op basis van 
hun (gedeeltelijke) reproductie van de mo-
dellen van Koster dat het gevonden effect 
daarom niet of slechts voor een zeer klein 
deel aan aardbevingen zou kunnen worden 
toegeschreven. Daarmee zou ook de grond 
onder mijn  doorrekening wegvallen. Eigen 
onderzoek van Bosker et al. (beperkt tot acht 
gemeenten12) wijst op een negatief prijsef-
fect van – 2%, terwijl mijn doorrekening 
voor diezelfde gemeenten op 8,5% waarde-
verlies uitkomt.
Hoewel deze kritiek een bijdrage levert aan 
voortschrijdend inzicht in de relatie tussen 
aardbevingen en woningprijzen, is de con-
clusie niet correct, zoals ik laat zien in de 
Kam (2016a). Om dit te illustreren zijn in 
tabel 2 de gemiddelde uitkomsten op ge-
meenteniveau van alle hierna te bespreken 
modellen en modelvarianten van Bosker et 
al. (2016a) – kortheidshalve aangeduid als 
‘Atlas’-  en Koster respectievelijk Koster en 
van Ommeren (2016) onder elkaar gezet, ge-
schat met de methode uit de Kam (2016b), 
en met aanvullende informatie ontleend 
aan Bosker et al.(2016a). Zo kunnen deze 
goed vergeleken worden met de uitkomsten 
die in dit artikel zijn gepresenteerd.
De effecten van het al dan niet opnemen 

van de stad Groningen in de analyse vragen 
inderdaad (meer) aandacht. Maar wanneer 
de stad Groningen uit de analyse verwijderd 
wordt, blijft de vraag onbeantwoord of (en 
in welke mate) er ook een prijseffect is in 
de stad. Evenmin wordt dan duidelijk wat 
de uitkomsten zouden zijn in een model dat 
wel de stad meeneemt, maar op een andere 
manier dan Koster en Van Ommeren (2016) 
rekening houdt met verschillen in kenmer-
ken van deelmarkten binnen de provincie .
Bij herberekening door Koster en Van Om-
meren (2016) - op basis van de long diffe-
rences specificatie -  voor transacties in de 
provincie exclusief de stad, daalt de oor-
spronkelijk door hen berekende coëfficiënt 
per voelbare aardbeving van 1.6% naar 1,3% 
. Ook bij een analoge herberekening voor 
het percentage schademeldingen in de pro-
vincie (exclusief de stad) daalt de coëfficiënt 
voor deze variabele van 0,2% (gebruikt in 
De Kam, 2016b) naar 0,094%. In beide 
gevallen spreken we nog steeds over een 
substantieel effect, dat vertaald kan worden 
naar gemiddeld respectievelijk 3,7% en 4,0 
% waardeverlies in de 8 gemeenten (zie 
tabel 2). Nader verkennend onderzoek zal 
kunnen uitwijzen welke (mogelijk onder-
schatte) factoren in de analyse van Koster 
en van Ommeren (2016) er de oorzaak van 
zijn dat het effect aanzienlijk terugloopt bij 
uitsluiting van de stad.
Omdat Bosker et al. hun kritiek op de over-
schatting van het waardeverlies mede base-
ren op het eigen onderzoek (Bosker,  et al. 
2016a), is het relevant om enkele elementen 
uit dat onderzoek in de discussie te betrek-
ken (zie voor uitgebreid commentaar: de 
Kam, 2016a). De kern van de methode van 
Bosker et al. is het werken met referentie-
woningen.  De uitkomsten blijken nogal 
gevoelig te zijn voor de manier waarop deze 
worden geselecteerd. In hun voorkeursmo-
del dat resulteert in een gemiddeld negatief 
prijseffect van 2%, zijn referentielocaties 
geselecteerd die voor een deel ook in ge-
bieden met aardbevingsschade liggen en 
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TABEL 2  ▶   WAARDE EFFECTEN BIJ VERSCHILLENDE VARIANTEN VOOR  
MODELBEREKENINGEN. 

nr Gemeente
Lopper-

sum
Ten 
Boer

Appinge 
dam

Eems-
mond

Bedum
Slochte-

ren
Winsum Delfzijl

totaal 8 
gem.

1
Woningwaarde * € 
1.000 cf de Kam 
(2016)

735.425 542.567 808.540 1.124.079 800.034 1.229.672 1.026.507 1.697.364 7.964.188

2
Atlas ligging -2% + 
voelbaar (%)

-7,0% -4,0% -3,9% -3,9% -3,5% -2,8% -2,5% -2,2% -3,4%

3
Atlas alternatief 
ligging -5,2% plus 
voelbaar (%)

-10,2% -7,2% -7,1% -7,1% -6,7% -6,0% -5,7% -5,4% -6,6%

4

Atlas effect 
schadebudget 
(0,005) bij model 2 
(-2% ligging) (%)

2,5% 2,4% 1,5% 2,1% 2,0% 2,1% 1,8% 1,4% 1,9%

5

Atlas effect 
schadebudget 
(0,004) bij alternatief 
(5,2% ligging) (%)

2,0% 1,9% 1,2% 1,7% 1,6% 1,7% 1,4% 1,1% 1,5%

6

Atlas saldo model 2: 
ligging -2%, 
voelbaar, 
schadebudget (%)

-4,5% -1,6% -2,4% -1,8% -1,5% -0,6% -0,7% -0,8% -1,5%

7

Atlas effect 
alternatief: ligging 
5,2%, voelbaar, 
schadebudget (%)

-8,2% -5,3% -5,9% -5,4% -5,1% -4,2% -4,3% -4,2% -5,1%

8
De Kam (2016) 
effect meldingen 
-0,2% (%)

-10,9% -10,8% -6,8% -9,3% -9,0% -9,6% -8,0% -6,2% -8,5%

9
Koster & van O. 
(2016) effect 
voelbaar -1,6% (%)

-16,0% -6,4% -6,1% -5,9% -4,8% -2,4% -1,6% -0,5% -4,5%

10

Koster & van O. 
(2016) excl stad 
Groningen voelbaar 
-1.3 (%)

-13,0% -5,2% -4,9% -4,8% -3,9% -2,0% -1,3% -0,4% -3,7%

11

Koster & van O. 
(2016) excl stad Gr. 
Effect meldingen - 
0,094% (%)

-5,2% -5,1% -3,2% -4,4% -4,2% -4,5% -3,8% -2,9% -4,0%

Opmerking: Met Atlas wordt gedoeld op de Bosker et al (2016a).  Bron: De Kam 2016a, p 20)
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mogelijk ook nog om andere redenen last 
kunnen hebben van het negatieve imago ef-
fect van aardbevingen. Wanneer referentie-
woningen in de provincie Groningen wor-
den uitgesloten, stijgt volgens de auteurs 
het negatief prijseffect van de factor ligging 
van -2% naar – 5,2%, mogelijk zelfs naar 
-6,5%. In dat geval komt de uitkomst van 
hun model een stuk dichter te liggen bij de 
door mij gevonden uitkomsten (zie tabel 2). 
Het is opvallend dat de onderzoekers deze 
bandbreedte niet concreet noemen in de 
hoofdtekst van hun rapport, en evenmin 
in hun conclusies inzake ‘overschatting’ in 
ESB (Bosker, 2016c). 
Een tweede opvallend punt in het onder-
zoek van Bosker et al.(2016a) is het aanzien-
lijke positieve effect van de toekenning van 
een schadebudget. Bij een woning met het 
gemiddelde toegekende schadebudget  van 
7.600 euro zou de prijs 4,5%  hoger  zijn 
dan van een vergelijkbare woning zonder 
schade. Voor een substantieel aantal wo-
ningen zou dit het berekende negatieve ef-
fect van ligging en voelbare aardbevingen 
compenseren of zelfs overtreffen. Zelfs bij 
1.000 euro schadebudget zou een woning 
al 3.5% meer opbrengen dan een woning 
zonder schade. Opvallend is dat dit effect 
bij uitsluiting van referentiewoningen in 
de provincie Groningen juist wat kleiner 
wordt. De onderzoekers schrijven dit ef-
fect toe aan het herstel (Marlet, et al. 2016), 
maar houden geen rekening met de moge-
lijkheid dat eigenaren tegelijk met het door 
de NAM betaalde herstel ook zelf middelen 
hebben geïnvesteerd in aanvullend onder-
houd of verbetering. Per saldo is het nadeel 
voor eigenaren dan groter dan de som van 
het negatieve liggingseffect en het positieve 
effect van een schadebudget.

Vergelijking van regel 8 (de uitkomsten van 
De Kam:2016b) in tabel 2 met de uitkom-
sten van de andere modellen en varianten, 
laat zien dat dit inderdaad de hoogste uit-
komst is en dat deze (zie regel 11) gevoelig 

is voor het al dan niet opnemen van de stad 
Groningen in het model van Koster.  Dit 
vraagt om nader onderzoek. Anderzijds 
blijkt uit vergelijking van regel 6 en 7 dat 
een aanzienlijke marge in het model van 
Bosker et al.(2016a) (ook) samenhangt met 
de manier waarop referentiewoningen wor-
den gekozen, waardoor het negatief prijsef-
fect hoger wordt. Het effect van de keuze 
voor de ene of de andere variant binnen 
het model van Bosker et al voor het waar-
deverlies in de acht gemeenten, is ruim 250 
miljoen euro. Bovendien hebben Bosker et 
al.(2016a) ook nog niet aangetoond wat het 
effect zou zijn als schademeldingen volledig 
in het eigen model worden opgenomen. 
De uitkomsten in tabel 2 vertonen een ze-
kere convergentie, en de verschillen vallen 
deels binnen de marges van  statistische on-
zekerheid. Daarmee is echter nog niet ge-
zegd dat de waarheid wel in het midden zou 
liggen, want de gehanteerde methodes zijn 
nog onvoldoende uitgewerkt. Zo is het op 
basis van tabel 2 aannemelijk dat modellen 
(deels Koster en Atlas ) die alleen voelbare 
aardbevingen als verklaring van verschillen 
tussen gebieden hanteren, die verschillen 
waarschijnlijk onderschatten. Het meest 
duidelijk wordt dit uit regel 9 en 10 (Kos-
ter en Van Ommeren) – zie bijvoorbeeld de 
uitkomsten voor de gemeente Slochteren - , 
maar dit speelt ook mee in de regels 2 (At-
las) en in mindere mate 3 (Atlas). Dat zou 
impliceren dat in modellen die voelbare 
aardbevingen centraal stellen, ook een lig-
gingsindicator moet worden opgenomen 
om het imago effect te simuleren. De vraag 
is dan wel waar zo’n liggingsindicator op ge-
baseerd zou moeten worden Er zijn in ieder 
geval betere alternatieven dan ligging bin-
nen of buiten het zogenaamde risicogebied 
met 8 (of 11) gemeenten.

Aanbevelingen voor nader onderzoek
Het is van groot belang verder onderzoek 
te doen naar het effect van aardbevingen in 
het gehele gebied waar sprake is van impact, 
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met schade als belangrijke indicator. Moge-
lijk kan een model voor de hele provincie 
Groningen - inclusief de stad- worden ont-
wikkeld, dat twee elementen combineert. 
Een module waarin op een laag ruimtelijk 
schaalniveau prijsverschillen tussen ge-
bieden worden geschat op basis van ‘aard-
bevingsvrije’ omgevingskenmerken. Daar 
overheen zou een tweede module gelegd 
kunnen worden die de aardbevingsimpact 
representeert. Nader onderzoek moet uit-
wijzen of dit een aantal aparte indicatoren 
moet zijn, of mogelijk één latente variabele, 
en op welke manier veranderingen in de 
tijd moeten worden meegewogen. Een indi-
cator die een relatie legt met schademeldin-
gen, zou een goede kandidaat zijn om een 
liggingsindicator (zoals nu bij Bosker et al. 
2016 en Posthumus et al., 2016) te vervan-
gen, bij voorkeur in combinatie met andere 
factoren die relevant zijn voor verschillen in 
de impact van aardbevingen. Daarvoor ko-
men bijvoorbeeld in aanmerking de mate 
waarin lichte niet voelbare aardbevingen 
voorkomen, de samenstelling van de boven-
ste grondlagen, en bodemdaling. 
Zo wordt het mogelijk om  voor ieder adres 
in de provincie een door aardbevingen ver-
oorzaakte waardedrukkende factor te schat-
ten, die voor alle betrokkenen eenvoudig 
inzichtelijk is te maken en voor naast elkaar 
gelegen woningen ook dezelfde waarde 
heeft. Voor het zover is, moeten ook nog en-
kele andere methodische problemen wor-
den opgelost13, bijvoorbeeld hoe rekening 

te houden met ruimtelijke en temporele in-
teractie14, en de vraag of de waardering van 
de onderhoudstoestand van woningen (die 
een groot prijseffect heeft) in dezelfde mate 
doorwerkt bij woningen met en zonder 
schade, en wat het effect is van selectiviteit 
in de NVM-transacties waarop alle model-
len zich baseren.
Op die manier zou wellicht het maximale 
wat mogelijk is met de gangbare macro-
modellen gerealiseerd kunnen worden. 
Aanvullend onderzoek zou zich kunnen 
richten op micromodellen, repeated sales 
modellen die mede met microdata worden 
gevuld, conjunct meten, enquêtes om ge-
detailleerd inzicht te krijgen in het verloop 
van verkoopprocessen, en het samenstellen 
en volgen van een panelbestand Groningse 
huizen. Dit vraagt om vrije beschikbaarheid 
van alle relevante data, een constructieve 
dialoog tussen onderzoekers en mogelijk 
een NWO-achtige structuur voor een opti-
male allocatie van onderzoeksmiddelen. 
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VOETNOTEN

1  Zie onder andere de verschillende artikelen in Real Estate Research Quarterly juni 2016, jrg 15 nr 2.

2  Een deel van die tekortkomingen wordt beschreven in Jansen en Boelhouwer (2016).

3   Koster benoemt dit als immateriële schade, in tegenstelling tot materiele schade. Materiele schade wordt in het algemeen hersteld en 

vergoed op kosten van de NAM. Ik gebruik liever de term waardeverlies, omdat er ook immateriële schade  is die niet in woningprij-

zen tot uitdrukking komt (denk aan kosten van gezondheidsverlies door stress).

4  Een volledig overzicht per postcode 4 gebied is te vinden  in de bijlage van De Kam (2016b).

5   Met de onderverdeling naar koop- en huurwoningen is in dit onderzoek nog geen rekening gehouden. De doorrekening is gemaakt 

onder de veronderstelling dat het voor het aandeel schademeldingen niet uitmaakt of het om huur dan wel koopwoningen gaat. En 

dat het waardeverlies zich afhankelijk van de WOZ-waarde  van de huurwoningen ook in dat marktsegment in dezelfde mate zal 

manifesteren als bij de koopwoningen.
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6   Het is bekend dat de WOZ-waarde  niet hetzelfde is als de marktwaarde, maar het is de enige indicator voor de woningwaarde die 

voor alle 4 pc postcodegebieden in Nederland uit openbare statistieken  af te leiden is. Voor zover er sprake  is van systematische 

verschillen tussen WOZ-waarde en marktwaarde  mag worden aangenomen dat deze  zich in alle gebieden binnen de provincie 

Groningen in gelijke mate voordoen.

7  Zie Van der Heijden (2015) bijlage A, p. 43.

8   Koster had via OTB wel de beschikking gekregen over het schademeldingsbestand voor de gehele provincie, maar heeft geen toe-

stemming om dit breder te verspreiden.

9  Wanneer we het (bijvoorbeeld) vergelijken met de uitkomsten van onderzoek van Atlas voor gemeenten naar de prijseffecten van 

overstromingen en overstromingsrisico. (Bosker et al, 2014).

10   Daarom is het voor betrokkenen een stap vooruit dat de NAM per 1 april 2016 de bestaande  waardedalingsregeling (waarop gedu-

peerden een beroep kunnen doen die kun huis met verlies hebben moeten verkopen) heeft uitgebreid van 8 naar 11 gemeenten.

11  Zoals de verschillen  in aantrekkelijkheid van stad en ommeland die bijdragen aan groei dan wel krimp van deelgebieden.

12  Zie Bosker, M., et al. (2016a) en Marlet et al. (2016).

13  Zie ook: Jansen en  Boelhouwer (2016).

14  Zoals voorgesteld door Elhorst en Duran (zie Jansen, S., et al. (2016).
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