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Onderzoek woningmarkt
Gerdt van Hofslot
BEDUM De Dialoogtafel wil dat er

een onafhankelijk onderzoek komt
naar de woningmarkt in Groningen.
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door twee externe experts.
Dat verklaarden de beide voorzitters
van de Dialoogtafel, Jacques Wallage
en Jan Kamminga, gisteravond in Bedum.
Volgens hen zijn er nu te veel onduidelijkheden over de ontwikkelingen op de woningmarkt in Groningen. ,,Dit is een heel groot probleem’’, aldus Kamminga. De Dialoogtafel wil niet afhankelijk zijn
van de gegevens van de NAM en het
ministerie van Economische Zaken.
Het ministerie laat sinds vorig jaar
de Groninger woningmarkt door het
bureau Ortec in kaart brengen.
Minister Kamp van EZ liet gisteren
nog weten dat uit de jongste cijfers
van Ortec blijkt dat de huizenprijzen
in Groningen nauwelijks zijn gedaald. Die constatering wijkt af van
de beleving van de inwoners in het
gebied, constateert de Dialoogtafel.
Ook zijn er signalen van makelaars,
banken en de Vereniging Eigen Huis
die wijzen op een forse waardedaling.
Wallage gaat niet in op de uitspraak van Kamp. Maar zegt wel:
,,We willen niet in het Ortec-dossier
worden gezogen. We willen weten
wat er gebeurt met de waarde van de
woningen in Groningen.’’

Jan Kamminga van
de Dialoogtafel:
‘Dit is een heel
groot probleem’
Het tweetal maakte voorts bekend
dat de provincie gaat onderzoeken
wat de gevolgen zijn van het vergroten van het aardbevingsgebied. De
gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer maken nu geen
deel uit van de regeling voor de negen aardbevingsgemeenten.
Gisteren riep het provinciebestuur op de stad-Groningen en Hoogezand-Sappemeer officieel toe te
voegen aan het aardbevingsgebied.
Ook als dit ertoe leidt dat het kabinet
vele miljoenen extra op tafel moet
leggen.
De Tweede Kamerfractie van de
VVD heeft, vooruitlopend op het
aardgasdebat in de Tweede Kamer
vandaag, laten weten dat Groningen
niet de tiende aardbevingsgemeente
wordt. De financiële consequentie
van die eventuele status na de recente beving en het sterk toegenomen
aantal schademeldingen, zou te
groot zijn.
Wallage benadrukt dat alle schade
wordt vergoed, ook buiten het huidige ‘bevingsgebied’. ,,Al is het bij wijze van spreken in Amsterdam.’’
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