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Voorwoord

aswinning is heel normaal geworden in Nederland. Onder onze
voeten zit (zat) heel wat miljarden
kubieke meters gas. We verwarmen er
niet alleen onze huizen mee, maar het is
ook een rijke bron van inkomsten voor de
overheid. Naast de bodemdaling waren er
jarenlang nauwelijks nadelen. Dachten we.
Totdat in de provincie Groningen steeds
meer aardbevingen optraden. Schade aan
vastgoed was het gevolg. Maar daar bleefhet
niet bij. Anno 2016 kunnen we stellen dat
de aardbevingen het vastgoed niet alleen in
fysieke zin beïnvloeden, maar ook de vastgoedmarkt als geheel.

G

Dit themanummer van Real Estate Research Quarterly gaat over de effecten van
de aardbevingen op de Groninger woningmarkt. Hiermee spelen we niet alleen in op
de actualiteit, maar ook op een Nederlands
academisch debat. Algemeen wordt aangenomen dat aardbevingen een negatieve
invloed hebben op de woningwaarde. Maar
hoe meet je dat, en hoe groot is die invloed
dan? Op deze vragen wordt in twee artikelen in dit themanummer ingegaan. Marlet
et al. en Peeters presenteren in hun artikelen verschillende modellen waarmee ze de
woningwaarde en prijsontwikkeling analy-

seren. Omdat deze modellen verschillende
uitkomsten opleveren is er in de media,
maar ook in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten, een debat gestart over
de voor- en nadelen van de verschillende
modellen en methoden. In het artikel van
Jansen en Boelbouwer worden deze verschillen besproken.
Hoewel de discussie zich voornamelijk
richt op de woningprijzen zijn er ook andere, minstens zo belangrijke, effecten. Een
model dat de waarde van woningen probeert te verklaren is natuurlijk mooi, maar
wat als een woning door de aardbevingen
onverkoopbaar is? Of woningen veellanger
te koop staan dan 'normaal'? Dit zijn effecten van de aardbevingen die direct en indirect de omvang van verhuisbewegingen in
de regio beïnvloeden. Van der Heijden en
Boumeester gaan hier op in, maar ook op
mogelijk (neven)effecten van regelingen die
aardbevingsschade aan woningen vergoeden. Ook Peeters toon in haar artikel aan
dat prijseffecten maar een deel van de effecten vormen die aardbevingen op de woningmarkt hebben.

dr. Brik Louw, redactie Real Estate Research
Quarterly
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INLEIDING

Het Groningse aardbevingendebat in
perspectief
Groningen staat aan de vooravond van een versterkingsoperatie die zijn weerga in
de Nederlandse geschiedenis niet kent. Dit themanummer van RERQ brengt een
aantal actuele thema's uit het aardbevingsdossier in beeld. Daarbij wordt vooral
ingezoomd op effecten op de woningmarkt. In deze inleiding schetsen we een historisch kader en een algemeen beeld van wat er in het aardbevingendebat speelt.

door Jan Kleine en Marieke Harkink

Aardbevingen in Groningen

Op de laatste schooldag voor de zomervakantie van 2015 krijgen de ouders van
leerlingen van vier basisscholen in Bedum
te horen dat hun scholen versterkt moeten
worden om tegen een zware aardbeving bestand te zijn. Nu- bijna een jaar later- wordt
een tijdelijke school geplaatst, waarin de
leerlingen de komende drie jaar onderdak
krijgen. In die periode worden de bestaande
scholen versterkt of zelfs geheel gesloopt en
door nieuwbouw vervangen. Bedum is de
eerste gemeente in het Groninger aardbevingsgebied met een grootschalige verstevigingaanpak voor schoolgebouwen.
De plaatjes van gestutte boerderijen en woningen zijn inmiddels algemeen bekend.
Ze tonen de omvang van de actuele schade
en staan symbool voor de noodzaak vastgoed in het noordoostelijk deel van Groningen te versterken. Maar de gevolgen
voor het gebied en voor de bewoners en eigenaren van vastgoed gaan veel verder dan
dat. De huidige en vooral de te verwachten
aardbevingen treffen niet alleen woonhuizen en boerderijen, maar een heel scala aan
andere gebouwen en infrastructuur: scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, hoog-
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bouw, historisch erfgoed (o.a. Groninger
kerken), dijken en bruggen, industrie, etc.
Dat doet veel met de samenleving. Mensen
voelen zich niet meer veilig in eigen huis
en worden geconfronteerd met waardedaling en onverkoopbaarheid van de woning.
Op regionaal niveau gaat het om een grote
technische, financiële en logistieke operatie
om nieuw en vooral bestaand vastgoed aardbevingsbestendig te maken. Het is daarbij
de uitdaging om méér te bereiken dan alleen herstel en versterking en direct ook te
investeren in duurzaamheid, leefbaarheid
en economische ontwikkeling.
Ruim een halve eeuw gaswinning in Groningen

In 1959 wordt het gasveld in Groningen
ontdekt. Pas na een tijdje dringt door dat
dit niet zomaar een ontdekking is, maar dat
een uniek veld is aangeboord. 'Slochteren'
komt uiteindelijk in de top 20 van de grootste gasvelden ter wereld, met naar recente
inschattingen een oppervlakte van 900
km2 en een inhoud van ca. 2.8oo miljard
kuub aan aardgas (waarvan intussen ruim
6o% is gewonnen). Daarmee is het in WestEuropa het grootste gasveld.

In 1963 start de NAM met de gaswinning.
Twintig jaar later wordt door het KNMI de
eerste relatie gelegd tussen gaswinning en
aardbevingen in Noord-Nederland. De voornaamste conclusie: 'Gezien de resultaten
van het onderzoek naar de relatie tussen
gaswinning en aardbevingen komt de commissie tot de slotsom dat onder bepaalde
omstandigheden aardbevingen het gevolg
zijn van gaswinning. Het aantal aardbevingen en de sterkte ervan zijn in Noord- Nederland niet van dusdanige aard dat dit aanleiding hoeft te zijn tot enige verontrusting'
(Begeleidingscommissie onderzoek aardbevingen, 1993: 67).
In de jaren daarna gaat de gaswinning onverminderd door, terwijl het aantal aardbevingen en de sterkte ervan toeneemt. In
augustus 2012 maakt Groningen de tot dan
toe zwaarste aardbeving mee. De beving
bij Huizinge met een kracht van 3,6 op de
schaal van Richter wordt tot op achthonderd
kilometer afstand geregistreerd.
De impact van deze aardbeving is groot.
Niet alleen is er veel schade aan woningen en gebouwen, de beving werkt ook als
een 'wake-up call'. De ernst van de situatie
wordt indringend duidelijk. Negen gemeenten en de provincie luiden de noodklok en
doen een oproep tot handelen. Commissaris van de Koning Max van de Berg wil minimaal een miljard euro van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) ter compensatie van directe en indirecte schade door
aardbevingen. Door het provinciebestuur
wordt de 'Commissie Meijer' ingesteld, die
in november 2013 met haar advies komt:
'Vertrouwen in een duurzame toekomst,
een stevig perspectief voor Noordoost-Groningen' (Commissie Duurzame Toekomst
Noordoost-Groningen).
Uiteindelijk leidt dit advies in januari 2014
tot het bestuursakkoord 'Vertrouwen op
herstel en herstel van vertrouwen' , gesloten
tussen het Rijk, de provincie Groningen en

negen betrold<en gemeenten. Op hoofdlijnen wordt overeenstemming bereikt over
een programma dat naast schadeafhandeling en versterking ook inzet op verbetering
van leefbaarheid en het bieden van economisch perspectief.
Op 30 september 2014 is er weer een relatief krachtige aardbeving (2,8 op de schaal
van Richter), die ditmaal tot in de stad Groningen wordt gevoeld en ook daar tot schade leidt. Gevoegd bij grote onvrede over de
trage uitvoering van het eerste bestuursakkoord en de afhandeling van schade, leidt
deze gebeurtenis begin 2015 tot aanvullende
afspraken tussen dit keer twaalf gemeenten, provincie en Rijk. Nieuw is dat de tot
dan vooral pandgerichte aanpak, vervangen
wordt door een geïntegreerde gebiedsaanpak en dat publieke regie zal worden gevoerd door een in te stellen Nationaal Coordinator Groningen (NCG). Op 1 juni 2015
begint Hans Aiders aan de opbouw van
deze unieke organisatie. Taken van Rijk,
provincie en gemeenten worden ondergebracht in één publieke organisatie met als
enige opdracht te werken aan een 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' (de
titel van het 1e Meerjarenprogramma van januari 2016). Met de uitvoering van dat programma is intussen begonnen.
Groninger aardbevingen en potentiële effecten op gebouwen

De Groninger aardbevingen wijken wezenlijk af van de tektonische aardbevingen
die algemeen bekend zijn. Het zijn zogenaamde geïnduceerde bevingen. Dat zijn
bevingen veroorzaakt door menselijk ingrijpen, in dit geval de gaswinning. Het aardgas zit onder hoge druk opgesloten in een
poreuze zandsteenlaag op ongeveer 3 kilometer diepte. Boven de zandsteenlaag ligt
een dikke zoutlaag die het aardgas feitelijk
gevangen houdt. Met de winning van gas
uit de zandsteenlaag neemt de druk in die
laag af. Het gewicht van een 3 km dikke laag
gesteente drukt de laag ineen (compactie).
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CONTOUREN VAN DE MAXIMAAL TE VERWACHTEN VERSNELLING VAN
DE BODEM (DE PEAK GROUND ACCELERATION') IN GRONINGEN DIE EENS IN DE 475
JAAROVERSCHREDEN KAN WORDEN.
FIGUUR 1 ....
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Aan de oppervlakte manifesteert zich dat
als bodemdaling. Breuken in de zandsteenlaag zorgen er echter voor dat er ook binnen
die laag drukverschillen gaan ontstaan. Af
en toe leiden de drukverschillen langs zo'n
breuklijn tot een ondergrondse schoksgewijze grondverschuiving, de bron van een
aardbeving.
Richter heeft op basis van waarnemingen
bij tektonische aardbevingen de effecten
van bevingen ingedeeld in krachten van 1
tot 12 en hoger. Die indeling blijkt voor ondiepere bevingen niet adequaat te zijn en
de aanduiding van de effecten klopt in de
Noord-Nederlandse context dan ook niet.
Voor de Groningse situatie wordt daarom
gebruik gemaakt van de zogenaamde Peak
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Ground Acceleration (PGA). Als gevolg van
de verticale trillingen door de beving in de
ondergrond doen zich aan de oppervlakte
horizontale grondbewegingen voor. De
kracht van deze zijwaartse beweging, de
grondversnelling, wordt uitgedrukt in percentages van de zwaartekracht.
In 2015 heeft het KNMI (nieuwe )berekeningen laten uitvoeren naar de seismische
dreiging. Figuur 1 geeft de contouren weer
van de maximaal te verwachten versnelling
van de bodem (de PGA) in Groningen die
eens in de 475 jaar overschreden kan worden (Dost en Spetzler, 2015). Voor een beeld
van het potentiële effect op gebouwen: als
vuistregel kan worden gehanteerd dat de
windbelasting op een gebouw maximaal

10% van de zwaartekracht bedraagt. Een
PGA van bijvoorbeeld 0 ,3 (Op de kaart ligt
de 0,36 contour rondom Loppersum) houdt
in dat er rekening moet worden gehouden
met een grondversnelling van 30% van de
zwaartekracht.

De PGA contouren zeggen echter nog niet
alles over de effecten van een beving op
gebouwen. Ook de samenstelling van de
ondiepe ondergrond is belangrijk en die is
in Groningen van sterk wisselende samenstelling. 'Vooral in gebieden waar dikkere
afzettingen met slappe kleijveen en afzettingen met grote stijfheidcontrasten (veen
op zand) in de ondiepe ondergrond voorkomen, kan een versterking van het signaal
(de aardbeving) optreden. In deze gebieden
is de kans op schade aan gebouwen dan
ook groter' (De Lange, et al. 2011: 26).
De effecten van aardbevingen op gebouwen worden tenslotte mede bepaald door
de karakteristieken van het gebouw zelf: de
gebruikte materialen en de constructieve
eigenschappen. De traditionele Groninger
bouwwijze bijvoorbeeld is er een van ongewapend metselwerk van baksteen. Dit metselwerk kent geen flexibiliteit om trillingen
op te vangen en baksteen kan geen krimp
verdragen; het gevolg is scheuren in gevels
en binnenmuren. Daarnaast is er, vanwege
gebrek aan constructieve samenhang in
de gebouwen, gevaar voor het wijken van
gevels en daarmee het instorten van verdiepingsvloeren of daken. Rijtjeswoningen
worden in dit verband als meest kwets baar
aangemerkt.
Het schadeherstel heeft de laatste jaren de
nodige (ook publicitaire) aandacht gekregen. Daar komen nu preventieve maatregelen bij. Aardbevingsbestendig (ver)bouwen
is voor de Nederlandse bouwsector nieuw.
In de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor
aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998)
zijn hiervoor de technische regels uitgewerkt. Naar verwachting zal in 2016 de NPR
wettelijk verankerd worden.

Uitvoering van aardbevingsbestendige
maatregelen

Het herstel van de schade wordt uitgevoerd
door een privaat bedrijf, het Centrum voor
Veilig Wonen. De NAM is verantwoordelijk
voor de financiering. Complexe gevallen
worden overgenomen door de NCG.
Naast het doorlopende schadeherstel is er
een omvangrijke versterkingsopgave, waarbij een gebiedsgerichte aanpak wordt gevolgd onder publieke regie van de NCG. De
gebieden met het hoogste seismische risico
komen daarbij als eerste aan bod. Daarbinnen worden de meest kwetsbare gebouwen
en schoolgebouwen met voorrang aangepakt. Waar mogelijk wordt de versterking
op een dorpsvernieuwingsachtige wijze
uitgevoerd. Als gevolg van krimp moeten
bijvoorbeeld woningen aan de woningvoorraad worden onttrokken en dat vraagt om
een afweging tussen enerzijds versterkingsmaatregelen en anderzijds sloop en versterking van de openbare ruimte. Met het
oog op vergrijzing wordt ook gekeken naar
kansen om woningen levensloopbestendig
te maken. Speerpunt is verder het versneld
energiezuinig of -neutraal maken van de
gebouwenvoorraad. Daarnaast lopen er programma's ter versterking van leefbaarheid
en economische ontwikkeling.
Kwaliteit van leven en wonen

Naast fysieke schade aan gebouwen, veroorzaken de aardbevingen ook op een andere manier schade bij de inwoners van
het gebied. De Rijksuniversiteit Groningen doet een langlopend onderzoek naar
de sociale, psychologische en lichamelijke
gevolgen van aardbevingen (Postmes en
Stroebe, 2016). Hieruit blijkt dat 83% van
de Groningers nog zeer tevreden is met hun
woonomgeving, maar dat vooral bewoners
die meerdere malen te maken hebben gehad met bevingschade vaker gezondheidsIdachten hebben. Ze zijn prikkelbaar, moe
en hebben last van concentratie- en slaapproblemen. Ook gevoelens van onveiligheid
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komen vaker voor bij deze groep. 6o% van
de groep die vaker schade heeft gehad voelt
zich onveilig tegenover 17% bij mensen
zonder schade. Ze zijn boos en hebben het
gevoel controle te verliezen.Volgens onderzoek van Boelhouwer et al. (2016) kampen
bijna 4.ooo huishoudens met psychische
problemen als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Daarnaast speelt ook het
gevoel geen kant op te kunnen. Van de woningeigenaren die een verhuizing overwegen, vraagt bijna de helft zich af of men de
woning wel binnen twee jaar kan verkopen.
Verder hebben veel bewoners te maken met
een waardedaling van hun woning. De uitkomsten van onderzoeken daarover lopen
uiteen met berekende waardedalingen van
gemiddeld 2% tot 6,8%, met uitschieters
tot 10>4% in de gemeente Loppersum. Bepaling van deze schade is één, maar daadwerkelijke uitbetaling is wat anders, getuige
de rechtszaken die tegen de NAM worden
aangespannen.
In dit themanummer wordt dieper ingegaan op de moeilijke verkoopbaarheid en de
waardedaling van woningen en de verschillende methoden om die waardedaling te
berekenen. Vakmatig relevante, interessante
en uitdagende kost. Voor de bewoners van
het gebied telt maar één ding: wat wordt
er gedaan om hen in deze situatie terzijde

te staan. Wellicht zal daarover op korte termijn duidelijkheid ontstaan.

OVER DE AUTEURS
Jan Kleine (1956) is directeur van
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PRIJSONTWIKKELING EN VERKOOPBAARHEID WONINGEN

CBS onderzoekt gevolgen aardbevingen
voor woningmarkt Groningenveld
Woningen in het gebied rondom het Groningenveld blijken sinds de aardbeving
bij Huizinge minder goed verkoopbaar. Of ook de prijzen van verkochte woningen
achterblijven, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Dat blijkt uit een
onderzoek van CBS naar de ontwikkeling van de woningmarkt in het gebied
rondom het Groningenveld. Dit artikel beschrijft de gemaakte keuzes en resultaten.
Er is gekozen voor een onderzoeksopzet waarin het aardbevingsgebied wordt
vergeleken met een soortgelijk gebied in de omgeving. Zowel de prijsontwikkeling
als de ontwikkeling van de verkoopbaarheid van woningen, worden in dit onderzoek
vergeleken.

door Britt Peeters MSc

n Noordoost-Groningen vinden al jarenlang aardbevingen plaats als gevolg
van de gaswinning in het Groningenveld. De zwaarste aardbeving tot nu toe was
op 16 augustus 2012 bij het dorp Huizinge
en had een kracht van 3-6 op de schaal van
Richter.
De aardbevingen waren aanleiding voor de
Nationaal Coördinator Groningen- een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie
Groningen en de Rijksoverheid - om CBS
onderzoek te laten uitvoeren naar de woningmarkt in dit gebied.
Het doel van het onderzoek is om de woningmarktontwikkelingen in het gebied op
hoofdlijnen in kaart te brengen. Hiertoe
heeft CBS de ontwikkeling van de woningmarkt in het aardbevingsgebied vergeleken met die in een vergelijkbaar gebied in
de omgeving.' In beide gebieden worden
de ontwikkelingen van de woningprijzen

I

beschreven en die van een vijftal indicatoren, dat de verkoopbaarheid van woningen
meet. Door zowel de prijsontwikkeling als
de verkoopbaarheid van woningen te analyseren, kan een conclusie worden getrokken
over de ontwikkeling van de woningmarkt
in het risicogebied als geheel. Dit artikel beschrijft de opzet van het CBS-onderzoek en
de gemaakte keuzes. Ook worden de resultaten kort beschreven.
Onderzoeksopzet

In het CBS-onderzoek worden zowel de
prijsontwikkeling van verkochte woningen
als de verkoopbaarheid van woningen gemeten. De prijsontwikkeling wordt gemeten aan de hand van een prijsindex, berekend met een hedonisch regressiemodeL
De verkoopbaarheid van woningen wordt
gemeten aan de hand van een vijftal indicatoren. De prijsontwikkeling van woningen
heeft alleen betrekking op verkochte wonin-
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FIGUUR 1 ~ INDELING VAN GEMEENTEN NAAR ONDERZOEKSGEBIED
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gen, omdat pas na verkoop van een woning
definitief een prijs kan worden vastgesteld.
De verkoopbaarheidindicatoren hebben ook
betrekking op te koop staande woningen.
Door zowel de prijsontwikkeling van verkochte woningen als de verkoopbaarheid
van te koop staande woningen te meten,
wordt een breder beeld van de woningmarkt
geschetst, waar zowel verkochte woningen
als niet verkochte woningen in worden
meegenomen.
Om de ontwikkelingen op de woningmarkt
vast te stellen, wordt het aardbevingsgebied
(hierna het risicogebied) vergeleken met
een overeenkomstig gebied in de omgeving
(hierna het referentiegebied). Het risicogebied is bepaald op basis van het aandeel
woningen met aardbevingsschade, zoals
vastgesteld door het Centrum Veilig Wonen
(CVW). Het CVW is de uitvoeringsinstantie voor herstelwerkzaamheden van schade,
veroorzaakt door aardbevingen in het gebied rondom het Groningenveld. Bewo-
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ners in de regio moeten aardbevingsschade
melden bij het CVW om in aanmerking te
komen voor schadeherstel of een vergoeding waarmee de bewoner zelf de schade
kan herstellen. Na melding van de schade
stelt een schade-expert vast of het gaat om
schade veroorzaakt door aardbevingen. Op
deze manier beschikt het CVW over een
overzicht van woningen met aardbevingsschade. Gemeenten waar bij ten minste
s% van de woningen aardbevingsschade is
vastgesteld in de periode tussen de beving
bij Huizinge en het tweede kwartaal van
2015, rekenen we tot het risicogebied. Het
risicogebied bestaat uit elf gemeenten in
Noordoost-Groningen (zie Figuur 1).
De gebiedsindeling is gebaseerd op gemeenten. Hiervoor is gekozen omdat de woningmarktontwikkelingen in het aardbevingsgebied op macroniveau worden geanalyseerd,
en dus niet op een laag schaalniveau als
postcodegebieden. Door uit te gaan van gemeenten wordt verder niet alleen rekening

gehouden met het directe effect van fYsieke
schade, maar ook met een imago-effect. Immers, ook als slechts een klein aandeel huizen in een gemeente schade heeft, kan dit al
een effect hebben op de vraag naar woningen in dat gebied. Potentiële kopers mijden
het gebied mogelijk als geheel, vanwege de
kans op aardbevingen. Dit is eveneens de
reden dat de grenswaarde voor het aandeel
woningen met schade relatief laag is gesteld. Ook als een klein aandeel woningen
in een gebied schade heeft, kan dit gebied
als risicogebied bekend staan.
Het referentiegebied bestaat uit 21 gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe.
De samenstelling van het referentiegebied
is grotendeels gelijk aan het referentiegebied zoals eerder vastgesteld door Francke
en Lee (2013) . De gemeenten in het referentiegebied zijn in sociaaleconomisch en
demografisch opzicht vergelijkbaar met het
risicogebied. Voorbeelden van sociaaleconomische en demografische indicatoren
die gebruikt zijn voor het selecteren van het
referentiegebied zijn bevolkingsgroei, mate
van stedelijkheid, aantal koopwoningen,
werkloosheid en inkomen. De gemeenten
Groningen en Assen zijn uitgesloten omdat
dit stedelijke gemeenten zijn. De gemeente
Haren is uitgesloten omdat inwoners van
de gemeente Haren een relatief hoog inkomen hebben ten opzichte van inwoners van
het risicogebied. Tot slot is de gemeente Aa
en Hunze uitgesloten van het referentiegebied omdat in deze gemeente zelf gaswinning plaatsvindt. Als gevolg daarvan hebben
er enkele aardbevingen plaatsgevonden.
(Francke en Lee, 2013). Deze gemeente behoort ook niet tot het risicogebied omdat dit
gebied niet grenst aan het Groningenveld.
Bovendien heeft minder dan 5% van de woningen schade opgelopen.
Prijsmodel
De ontwikkeling van de prijzen van verkochte woningen in beide gebieden, is in

kaart gebracht met een prijsindex die is
gebaseerd op een hedonisch model: een
regressiemodel dat de gemeten prijsontwikkeling corrigeert voor veranderingen in de
kenmerken van de verkochte woningen. Er
is gebruik gemaakt van data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
Deze dataset bevat naast transactiegegevens
ook een groot aantal woningkenmerken en
dekt sinds 2012 circa 90% van de transacties in het onderzoeksgebied.
Vanwege de kleine omvang van het risicogebied en het referentiegebied en omdat de
prijsontwikkeling op kwartaalbasis wordt
geanalyseerd, zijn relatief weinig data beschikbaar. Dat bemoeilijkt het nauwkeurig
meten van prijsontwikkelingen. De prijsindices zijn daarom berekend met een standaard hedonisch time dummy model (De
Haan en Diewert, 2013) . Dit betekent dat er
een regressieanalyse wordt uitgevoerd voor
alle onderzoeksperiaden samen, waarbij de
perioden in het model als variabelen zijn
opgenomen. Hierdoor is er meer data beschikbaar voor de regressieanalyse dan bij
een model waar per onderzoeksperiade een
regressie wordt uitgevoerd.
Het time dummy model van CBS verklaart
de logaritme van de transactieprijs aan de
hand van de tijd en een set woningkenmerken. Nagegaan is welke set woningkenmerken de logaritme van de transactieprijs zo
goed mogelijk verklaart. Dit heeft tot de
volgende selectie van woningkenmerken
geleid: (1) de inhoud van de woning; (2) het
woningtype; (3) het bouwjaar van de woning; (4) het perceeloppervlak behorend bij
de woning; (5) de gemeente waarin de woning staat; (6) de staat van het onderhoud
binnen; (7) de staat van het onderhoud
buiten. De kenmerken 1 tjm 5 behoren volgens eerder onderzoek tot de belangrijkste
prijsverklaren de woningkenroerken (Diewert, 2013). De staat van onderhoud van
de woning is enerzijds opgenomen in het
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model omdat dit een prijsverklarende variabele is, anderzijds omdat we aannemen dat
schade aan een woning op het moment van
verkoop tot uitdrukking zal komen in deze
variabele. De staat van de woning wordt bepaald op het moment dat de woning te koop
wordt gezet. Hoewel dit een subjectieve beoordeling is door de makelaar, wordt aangenomen dat wanneer er zichtbaar schade
is aan de woning, het oordeel over de staat
van de woning lager zal uitvallen dan wanneer er geen schade zou zijn geweest. Omdat er geen informatie beschikbaar is over
schade aan een woning op het moment van
verkoop, is de staat van het onderhoud opgenomen als benadering hiervan.
Er is nagegaan of en hoe het effect van de
aardbevingsschade in het model kan worden meegenomen. Dit is allereerst gedaan
door te onderzoeken of de schademeldingen, zoals die geregistreerd worden door het
CVW, opgenomen kunnen worden in het
model. Deze registratie bevat echter geen
informatie over de staat van de woning op
het moment van verkoop. Daarom is ervoor
gekozen schademeldingen niet als variabele
op te nemen in het kenmerkenmodeL
Koster en Van Omroeren (2015) beschrijven
in hun artikel een methode waarmee op
basis van de bewegingssnelheid van trillingen in de grond, het aantal doorgemaakte
aardbevingen per woning kan worden berekend. Er is nagegaan of het zinvol is om het
aantal aardbevingen dat een woning heeft
doorgemaakt op te nemen als variabele in
het CBS-model. Dit blijkt niet het geval. De
verklaarkracht van het model neemt nauwelijks toe na de toevoeging van deze variabele. Dat komt door de macrobenadering
van het onderzoek, waarbij gemeenten die
in het aardbevingsgebied liggen worden samengevoegd tot het risicogebied. Voor het
risicogebied als geheel is het aantal doorgemaakte aardbevingen geen onderscheidend
kenmerk voor het verklaren van de transac-
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tieprijs. Hoewel in sommige delen van het
risicogebied meer aardbevingen voorkomen
dan in andere delen, hebben alle woningen
in dit gebied aardbevingen doorgemaakt.
Het verschil in het aantal doorgemaakte
aardbevingen tussen de woningen binnen
het risicogebied, bleek geen extra verklaarkracht aan het model toe te voegen.
Uit de berekende prijsindices zijn trendlijnen afgeleid. Trendlijnen scheiden trendmatige ontwikkelingen van toevallige fluctuaties van de index en maken het mogelijk
een goede vergelijking tussen de gebieden
te maken. Toevallige fluctuaties kunnen bijvoorbeeld ontstaan door seizoeneffecten of
door het voorkomen van extreme waarden
in een periode. De trendlijnen zijn afgeleid
met behulp van statespace modellen en bijbehorende schattingstechnieken (Durbin
en Koopman, 2012; Harvey, 1989; Koopman
et al., 2oo8). De modellering is per reeks
geoptimaliseerd. Er is rekening gehouden
met het niveau waarop de index ligt (niveaucomponent), seizoeneffecten, extreme
waarden (uitbijters) en plotselinge verschuivingen van het niveau (trendbreuken) van
de reeks. De onzekerheid van de geschatte
trendlijnen is met marges weergegeven. De
marges zijn 95%-betrouwbaarheidsintervallen. Dit betekent dat het cijfer met 95%
zekerheid binnen de marge valt, waarbij de
trendlijn de beste schatting van het cijfer is.
Bij de berekening van de trendlijnen van de
prijsindexreeks is ook de variantie van die
reeks meegenomen, zodat de marges op
de trendlijnen de modelonzekerheid van
het state space model samen met de onzekerheid van de bronreeks weergeven. De
variantie van de hedonische prijsindex is
berekend met behulp van de zogenoemde
bootstrapping techniek (Efron en Tibshirani, 1993). Uit het bestand met woningtransacties is een steekproef getrokken die even
groot is als het oorspronkelijke bestand,
waarmee vervolgens opnieuw een index is
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Resultaten prijsmodel

Uit de analyse blijkt dat de prijsontwikkeling
van verkochte woningen in het risicogebied
tussen het derde kwartaal van 2012 en eind
2015 iets achterblijft bij de prijsontwikkeling van woningen in het referentiegebied.
Sinds de zware beving in Huizinge daalden
de prijzen van woningen in het risicogebied
met 1,4%. In het referentiegebied stegen de
prijzen in dezelfde periode met 0,2% (zie tabel 1). Zoals te zien in figuur 2 verschilt de
prijsontwikkeling echter niet significant tussen beide gebieden. In zowel het ene als het
andere gebied dalen de prijzen in de periode

Om te bepalen ofhet risico- en referentiegebied zich anders ontwikkelen, zijn de trendlijnen met elkaar vergeleken. Dit is gedaan
voor de periode tussen het derde kwartaal
van 2012 - het kwartaal waarin de aardbeving bij Huizinge plaatsvond- en het laatste
kwartaal van 2015. De trendlijnen in de twee
gebieden verschillen significant wanneer de
marges rondom de trendlijnen elkaar niet
overlappen.

TABEL 1 ...,_ PROCENTUELE ONTWIKKELING PRIJZEN VAN VERKOCHTE WONINGEN

J
I

ontwikkeling %

Betrouwbaarheidsmarge

I

ondermarge

I

bovenmarge

3e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2015
risicogebied

I

-1 ,4

I

-3,5

I

0,7

referent iegebied

I

0,2

I

-1,6

I

2

2,2

I
I

0

I
I

4,4

4e kwartaal 2014 - 4e kwartaal 2015
risicogebied
referentiegebied

I
I

2,1

0,4

3,7
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TABEL 2

~

MARKTINDICATOREN EN OPERATIONALISERING

Indicator

Operationalisering

Aan dee l ve rkochte wo nin ge n

Het aa ntal ve rkochte wo nin gen in een kwarta al als
perce ntage va n de wo ningvoorraad .

Aandeel te koo p staa nde won ingen

Het aan tal te koop staan de woni ngen aan het einde
va n ee n kwartaa l als percentage van de wo ningvoo rraad.

Ve rkoopduur

De medi ane verkoo pduur va n alle wo nin ge n
verkocht in een bepaald kwa rtaal.

Te-koopd uur

De medi ane te-koopduur va n alle wo ningen die aa n
het eind va n ee n kwartaal te koo p staa n.

Verhoudi ng verkoopprijs-vraagprijs

De med iane verho uding tussen verkoo pprijs en
vraagprijs , waa rbij de verkoo ppri js als perce ntage
van de vraagprij s wo rd t genomen.

na het derde kwartaal van 2012. De prijzen in
het referentiegebied bereiken in het tweede
kwartaal van 2013 een dieptepunt en nemen
daarna weer geleidelijk toe. In het risicogebied wordt het dieptepunt pas in het eerste
kwartaal van 2014 bereikt. Sindsdien nemen
ook de prijzen in het risicogebied weer geleidelijk toe. Het afgelopen jaar stegen de prijzen in beide gebieden met ongeveer 2%.
Woningmarkt indicatoren

Naast de prijsontwikkeling zijn vijf woningmarktindicatoren samengesteld, die de verkoopbaarheid van woningen meten (zie Tabel
2) . Met uitzondering van het aandeel verkochte woningen, is er gebruik gemaakt van
de NVM dataset. In tegenstelling tot andere
datasets bevat deze dataset naast verkochte
woningen ook te koop staande woningen.
Omdat het Kadaster alle woningverkopen in
Nederland registreert, en daarmee completer
is dan de NVM dataset, is het aandeel verkochte woningen bepaald op basis van data
van het Kadaster. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is gebruikt om het
aandeel verkochte en te koop staande woningen te bepalen.
Er is gekozen om de indicatoren 'aantal te
koop staande woningen' en 'aantal verkochte
woningen' te relateren aan de totale woning-
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voorraad per gebied. Op deze manier kan
een vergelijking worden gemaakt tussen het
risico- en het referentiegebied en verschillende perioden. Bij de indicatoren over verkoopduur, te-koopduur en de verhouding
tussen vraagprijs en verkoopprijs is gebruik
gemaakt van de mediaan. Er is niet voor het
rekenkundige gemiddelde gekozen omdat
dat gevoelig is voor uitschieters in de data.
Met de mediaan kunnen beter vergelijkingen
worden gemaakt.
Net als de prijsindex zijn ook de verkoopbaarheidindicatoren op kwartaalbasis berekend
en geïndexeerd met 2012Q3=100. Voor de
woningmarktindicatoren zijn geen varianties rondom de indices bepaald. Wel bevat
het model waarmee de trendlijnen worden
afgeleid, onzekerheid. De marges rondom de
woningmarktindicatoren zijn de marges die
voortkomen uit het afleiden van de trendlijnen. Net als bij de prijsindex zijn dit 95%-betrouwbaarheidsintervallen en verschillen beide gebieden statistisch significant van elkaar
wanneer beide marges niet overlappen.
Resultaten verkoopbaarheidindicatoren

Uit de analyse van verkoopbaarheidsindicatoren blijkt dat de woningmarkt in het risicogebied zich tussen het derde kwartaal van 2012
en eind 2015 statistisch significant minder

TABEL 3 ~ PROCENTUELE ONTWIKKELING VERKOOPBAARHEIDINDICATOREN IN 4E
KWARTAAL 2015 TEN OPZICHTE VAN 3E KWARTAAL 2012.
Betrouwbaarheidsmarge

Aandeel verkochte won1ngen
Ontwikkeling%

Ondermarge%

Bovenmarge%

Risicogebied

38,3

18,6

58,0

Referentiegebied

75,3

58,7

91,8

Aandeel te koop staande woningen

Risicogebied
Referentiegebied

Betrouwbaarheidsmarge

Ontwikkeling%

Ondermarge%

Bovenmarge%

2,0

-5,6

9,6

-13,2

-18,3

-8,0

Betrouwbaarhe1dsmarge

Verkoopduur
Ontwikkeling%

Ondermarge %

Bovenmarge%

Risicogebied

10,0

-13,5

33,4

Referentiegebied

-38,0

-50,4

-25,7

Betrouwbaarhe1dsmarge

Te-koopduur
Ontwikkeling%

Ondermarge%

Bovenmarge%

Risicogebied

24,1

8,8

39,4

Referentiegebied

-8,0

-14,1

-1,8

Betrouwbaarheld smarge

Verhouding verkoopprijs-vraagpnjs
Ontwikkeling%

Ondermarge %

Bovenmarge%

Risicogebied

2,5

1,3

3,6

Referentiegebied

7,1

6,3

8,0

gunstig heeft ontwikkeld dan in het referentiegebied. In tabel 3 is te zien dat het cijfer
van het risicogebied voor alle indicatoren
minder gunstig is dan dat van het referentiegebied. Waar in het referentiegebied sprake
is van een sterke toename van het aantal
verkochte woningen, neemt dit in het risicogebied minder snel toe. Het aandeel te koop
staande woningen in het risicogebied neemt
wel af, maar ligt nog boven het aandeel te
koop staande woningen op het moment van
de beving bij Huizinge. In het referentiegebied ligt dit al ruim onder het aandeel te
koop staande woningen op dat moment. Ten
opzichte van de beving bij Huizinge is het

aantal dagen dat een woning te koop staat en
het aantal dagen totdat een woning verkocht
wordt, toegenomen in het risicogebied. In
het referentiegebied is dit juist afgenomen.
Tot slot worden woningen in het referentiegebied verkocht voor een verkoopprijs die
dichter bij de vraagprijs ligt dan in het risicogebied het geval is. In het risicogebied is
het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs
ook kleiner geworden, maar deze verhouding
verbetert minder snel dan in het referentiegebied. Aan de onder- en bovenmarges in
tabel 3 is te zien dat het gaat om statistisch
significante verschillen: de marges rondom
de cijfers overlappen niet.
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Conclusie

In dit onderzoek is de ontwikkeling van de
woningmarkt in het aardbevingsgebied in
Noordoost-Groningen vergeleken met een
referentiegebied. Hieruit blijkt dat woningen in het risicogebied duidelijk moeilijker
verkoopbaar zijn dan in het referentiegebied. Tegelijkertijd lijkt de prijsontwikkeling van woningen in het risicogebied licht
achter te blijven bij die van woningen in het
referentiegebied, al kan dit niet met zekerheid vastgesteld worden. Opvallend, want
wanneer de verkoopbaarheid van woningen zich minder gunstig ontwikkelt, is dit
meestal ook terug te zien in de prijsontwikkeling.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van
de methode het methoderapport:<https:j /
www.cbs.nljnl-nljonze-dienstenjmethodenjonderzoeksomschrijvingenjaanvullende % 2 oonderzoeks beschrijvingen;
woningmarktontwikkelingen-rondom-hetgroningerveld-1995-2015-methoderapport>

OVER DE AUTEUR
Britt Peeters MSc is statistisch onderzoeker bi j het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

VOETNOTEN

Hiermee wordt de meerwaarde van een
brede benadering van de WOningmarkt
-waarbij zowel naar de prijsontwikkeling
van verkochte woningen als naar de verkoopbaarheid van WOningen WOrdt gekeken
- zichtbaar. Bij een analyse die alleen is gebaseerdop de prijsontwikkeling Van WOningen, ZOU geconcludeerd WOrden dat er geen
sprake is Van een Statistisch significant Verschil tussen het risico- en referentiegebied.
Wanneer echter ook naar de verkoopbaarheid van WOningen gekeken WOrdt, Ontstaat
een ander beeld. De verkoopbaarheidsindiCatoren en prijsindex vullen elkaar dus aan
en zijn beide noodzakelijk Om een conclusie
OVer de Ontwikkeling Van de WOningmarkt
te trekken. Omdat de kans op aardbevingen aanwezig blijft, moet de komende tijd
onderzocht WOrden hoe de WOningmarkt
rondom het Groningenveld zich verder ontwikkelt. Dit onderzoek zal daarom in het
najaar Van 2016 WOrden herhaald VOOr de
periode tot en met het tweede kwartaal van
2016.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van
de resultaten het CBS-rapport: <https:j /
www.cbs.nljnl-nljmaatwerkj 2016/14/
woningmarktontwikkelingen-rondom-hetgroningenveld-2>
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De opzet vanhet CBS-onderzoekbouwt voort ophet onderzoek
vanOrtec Finance (Franckeen Lee, 2015).
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PRIJSEFFECT

Waardedaling door aardbevingen
Dit artikel gaat in op onderzoek dat meet of de huizenprijzen sinds de zware aardbeving in 2012 in Huizinge, Noordoost-Groningen, inderdaad lager zijn geworden
in het risicogebied als gevolg van aardbevingen en het aardbevingsrisico. Ook is
onderzocht welke gebeurtenissen verantwoordelijk zijn voor een eventueel prijseffect: de feitelijke bevingen, de schade of het verslechterde imago van de regio als
geheel. Daarmee moet duidelijk worden hoe groot het prijseffect is geweest als
gevolg van aardbevingen en het aardbevingsrisico en welke mechanismen daaraan
ten grondslag liggen.
door Ge rard M arlet, Rode rik Pond s, Joost Poort, Cl emen s van Woe rk ens

p 16 augustus 2012 vond bij het
Groningse dorp Huizinge in de
gemeente Loppersum een aardbeving plaats van 3,6 op de schaal van Richter (Dost en Kraaijpoel, 2013). Het was niet
de eerste aardbeving in dit gebied. Al op
26 december 1986 registreerde het KNMI
daar een eerste aardbeving.' En in 2oo6
vond er een beving plaats van vergelijkbare zwaarte als die bij Huizinge. Toch
geldt 'Huizinge' als hét moment waarop
de woningprijzen in het gebied als gevolg van aardbevingen en het toekomstige
aardbevingsrisico onder druk zijn komen
te staan. Voor die tijd waren er weliswaar
regelmatig bevingen, maar daar was relatief weinig aandacht voor.

0

De beving in Huizinge gebeurde vijftig
jaar nadat de gaswinning in 1963 was
begonnen. Aanvankelijk werd de gaswinning niet in verband gebracht met aardbevingen. Integendeel, aanvankelijk was
er vooral aandacht voor de verwachte
positieve gevolgen, toen de NAM na de
vondst van gas in 1959 in de bodem van

Groningen in 1963 tot winning overging.
Zo meldde het Nieuwsblad van het Noorden
op 22 mei van dat jaar dat burgemeester
en wethouders van Slochteren het hoofdkantoor van de Gasunie graag in hun gemeente gevestigd zouden zien. En als dat
niet mogelijk mocht zijn, dan toch minstens de vestiging van personeel en nevenkantoren. Deze focus op de gunstige economische effecten bleef in de jaren daarna
bestaan.
2

Pas in januari 1972 drong het in het Noorden door dat de gaswinning zorgde voor
een geleidelijke daling van de bodem.
Op 30 maart 1976 werd het gebied voor
het eerst opgeschrikt door 'trillingen' . De
schade bleef beperkt tot 'enkele gesprongen ruiten en gevallen bloempotten' .3 In
november 1992 wees wetenschappelijk
onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uit, dat vijf
aardbevingen sinds april 1991 waren veroorzaakt door gaswinning.4 Medio jaren
negentig riep de NAM een regeling voor
schadeherstel in het leven.
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FIGUUR 1 ~ ONTWIKKELING VAN DE MEDIANE HUIZENPRIJZEN PER VIERKANTE
METER IN HET RISICOGEBIED (DE ACHT GEMEENTEN), 1975-2015 9
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De beving bij Huizingewas aanleiding voor
nieuw onderzoek van het KNMI naar de toekomstige risico's voor het gebied. De resultaten van dat onderzoek kwamen op 25 januari 2013 naar buiten: in Groningen moest
in de toekomst rekening worden gehouden
met aardschokken tot een kracht van 5 op de
schaal van Richter (Dost et al., 2013) .
Op basis van deze uitkomst nam de regering op 17 januari 2014 het besluit om de
gaswinning flink terug te schroeven. Daarnaast werd een compensatiebedrag van € 1,2
miljard vrijgemaakt voor versterking van
woningen, verbetering van de leefbaarheid
en investeringen in de regionale economie.S
NAM introduceerde tegelijkertijd een compensatieregeling voor de eventuele waardedaling van de woningen. 6 Want dat er
sprake was van waardedaling, werd inmiddels in brede kring aangenomen. Een lokale
Rabobankdirecteur sprak zelfs van tien tot
dertig procent waardedaling als gevolg van
de aardbevingen in het gebied. 7
Prijsontwikkeling in het risicogebied
Sinds 2006 zijn de huizenprijzen in het risicogebied8 gedaald (zie figuur 1). In 2007
(gemiddeld) of 2oo8 (mediaan) was er nog
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een opleving en bereikten de prijzen het
hoogste punt ooit; gemiddeld ruim 1500
euro per vierkante meter woonoppervlakte.
Daarna zette de daling door. In 2013 werd
het dieptepunt bereikt; woningen in het risicogebied waren toen circa tweehonderd
euro per vierkante meter woonoppervlakte
minder waard ten opzichte van het hoogtepunt in 2008 .
De gemiddelde prijsdaling van de laatste jaren wordt al snel in verband gebracht met
de aardbevingen in het gebied. Er kunnen
echter nog allerlei andere redenen worden
aangedragen waardoor de prijzen in het
gebied zijn gedaald. Allereerst begon in
2008 een economische crisis van- sinds de
Tweede Wereldoorlog - ongekende omvang.
Dat had ook consequenties voor de woningmarkt. Landelijk gezien daalden de prijzen
tussen 2008 en 2013 met ruim tien procent.
Bovendien is het onderzoeksgebied behalve
een risicogebied ook een krimpgebied (zie
figuur 2). 10 Bevolkingskrimp heeft allerlei
consequenties voor een gebied. Bedrijven
zien de beste arbeidskrachten verdwijnen

FIGUUR 2 ~ BEVOLKINGSONTWIKKELING VAN DE RISICOGEMEENTEN, T.O.V. DE
OVERIGE KRIMPGEBIEDEN, GRONINGEN EN NEDERLAND (INDEX, 1960=100)
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(brain drain) en de benodigde kritische
massa voor het in stand houden van een
acceptabel voorzieningenniveau verdwijnt.
Daardoor zal de werkgelegenheid in krimpgebieden afnemen (werken volgt wonen) en
het voorzieningenniveau verschralen (Glaeser & Gyourko, 2005; Marlet et al., 2014;
Vermeulen et al. , 2016) .
De relatieve prijsdaling in het gebied kan
dus behalve door aardbevingen en aardbevingsrisico ook komen door de afname van
werkgelegenheid of de verschraling van het
voorzieningenniveau. Daar is in dit onderzoek zo goed mogelijk rekening mee gehouden.
Effecten en indicatoren

Als er ergens een aardbeving plaatsvindt,
kunnen bewoners van het getroffen gebied
daar van schrikken, wellicht angstig worden enjof zich irriteren. Dat is het eerste
moment waarop mensen zouden kunnen
besluiten het gebied te verlaten. Hierdoor
zou het aanbod aan woningen kunnen
toenemen, en zouden de prijzen kunnen
dalen. Ook kan door de beving schade aan

de woning ontstaan. Een eventuele koper
zal minder bereid zijn om te betalen voor
een huis met schade, waardoor de vraag afneemt en de prijs daalt. Of die prijsdaling
per saldo ook echt optreedt, hangt af van
de wijze waarop die schade is hersteld en
of de koper erop kan vertrouwen dat eventuele toekomstige schade wordt hersteld of
gecompenseerd (zie ook: Francke en Lee,
2013 ; Koster en Van Ommeren, 2015). Bij de
bewoner zal angst blijven bestaan voor een
nieuwe beving. Bovendien kunnen de bevingen het imago van het gebied als geheel
verslechteren, waardoor minder mensen er
willen gaan wonen, de vraag naar woningen
afneemt en de woningwaarde daalt.
Er zijn in theorie dus drie typen effecten van
aardbevingen op huizenprijzen te verwachten. Die drie mogelijke effecten zijn tevens
de drie hypotheses die in dit onderzoek worden onderzocht. Bij iedere hypothese is de
juiste indicator gezocht. Allereerst een eenvoudige dummyvariabele, die een waarde o
of 1 heeft, en daarmee aangeeft of een bepaalde woning zich al dan niet in het risicogebied bevindt.

I
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Voor de bevinghistorie van een woning is
per woning een inschatting gemaakt van het
aantal 'voelbare aardbevingen' dat zich daar
in het verleden (sinds 1991) tot het moment
van verkoop heeft voorgedaan. Daarvoor
zijn gegevens van het KNMI gebruikt.' Die
zijn vervolgens verwerkt in een formule om
per locatie te berekenen of een bepaalde beving voelbaar is geweest.'3 Figuur 3 laat het
resultaat zien per 6-positie-postcodegebied.
2

Voor de schadehistorie zijn op basis van de
schadedatabase van de NAM per woning
een aantal gegevens verzameld. Zo is voor
alle verkochte woningen tussen 16 augustus 2012 en 30 september 2015 bepaald of
er op het moment van verkoop een schade
was gemeld. Ook is gekeken of die schademelding op het moment van verkoop al
was toegekend en zo ja: welk bedrag voor
schadeherstel er daarbij was toegezegd enj
of uitbetaald.
De eerste schade-indicator is de best mogelijke benadering voor de vraag of een
pand schade heeft opgelopen. De tweede
indicator is de best mogelijke indicatie van
de vraag of die schade is hersteld. De verwachting is dan ook dat de eerste indicator
negatief samenhangt met huizenprijzen, en
de tweede positief, zodat het effect per saldo
weer nul is. Figuur 4laat de regionale spreiding zien van het totale toegekende budget
voor schadeherstel, gedeeld door het aantal
woningen per 4-positie-postcodegebied.
Opvallend is dat de kaart voor voelbare bevingen er anders uitziet dan de kaart voor
het aantal toegekende schadegevallen. Er
bestaat dus geen één-op-één-relatie tussen
de (op deze manier berekende) feitelijk
plaatsgevonden voelbare aardbevingen en
de toegekende schade aan woningen. Dat
kan te maken hebben met de verruiming
van de schaderegeling in 2012.'4
De schade-indicatoren zijn behalve voor de
woning zelf, ook voor de omgeving bere-
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kend. Dat is gedaan door voor alle woningen in een straal van tweehonderd meter
rond de verkochte woning, te bepalen of
die op het moment van verkoop schade
hebben gemeld en een budget toegezegd
hebben gekregen voor schadehersteL Die
zogenoemde 'ruimtelijke gemiddelden' geven aan of er in de buurt van de verkochte
woning andere woningen waren met (al dan
niet herstelde) schade. Op die manier is een
poging gedaan om het eventuele effect van
omgevingsschade op de waarde van de betreffende woning te meten. Het is immers
denkbaar dat een potentiële koper minder
bereid is om te betalen voor een woning die
in een buurt staat met woningen met veel
zichtbare schade of zichtbaar schadeherstel (steigers of niet onzichtbaar herstelde
schade).
De methode

Vervolgens is getoetst of bovenstaande
indicatoren statistisch significant samenhangen met de ontwikkeling van de woningprijzen. Daarvoor is gebruikgemaakt
van de hedonische prijsmethode. Met die
methode kan de (positieve of negatieve)
waarde van een bepaald verschijnsel (zoals aardbevingen) worden ingeschat, als
daarvoor geen eigen markt bestaat waarop
een prijs tot stand komt. De hedonische
prijsmethode gaat ervan uit dat mensen de
voor- en nadelen van een bepaalde woonlocatie meewegen in hun bereidheid om
te betalen voor een woning op zo'n locatie
(Rosen, 1974). Veiligheid in de woonomgeving is zo'n factor die de woningprijzen beïnvloedt. Met de hedonische prijsmethode
kan zo goed mogelijk het effect van aardbevingen op de prijs van woningen worden
geïsoleerd van andere effecten. Een eenvoudige prijsvergelijking is namelijk niet
voldoende om uitspraken te kunnen doen
over het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op huizenprijzen. Daarvoor
is het nodig om de prijsontwikkeling te
vergelijken met vergelijkbare locaties, en te

FIGUUR 3 ~ HET AANTAL GEÏNDUCEERDE BEVINGEN MET EEN SNELHEID VAN
MEER DAN VIJF MILLIMETER PER SECONDE SINDS 1991 , PER 6-PPC-GEBIED
AANTAL BEVIN GEN(> 0,5 CMfS)
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Aangenomen dat bevingen op twee kilometer diepte plaatsvinden. De contour geeft de acht gemeenten aan die in dit
artikel als risicogebied worden gezien.

Bron: KNMI

FIGUUR 4 ~ TOTAAL TOEGEKEND BUDGET VOOR SCHADEHERSTEL SINDS
'HUIZINGE', GEMIDDELD PER WONING IN HET 4-PPC-GEBIED
TOEGEKEND BUDGET (EPER WON IN G)
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De contour geeft de acht gemeenten aan die in dit artikel als risicogebied worden gezien.

Bron: NAM
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FIGUUR 5 ~ OVERZICHT VAN DE TRANSACTIELOCATIES IN HET RISICOGEBIED

(ORANJE STIPPEN) EN DE REFERENTIELOCATIES (BLAUWE STIPPEN).
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corrigeren voor andere ontwikkelingen die
van invloed kunnen zijn geweest.
Voor het onderzoek zijn daarom referentielocaties gebruikt die vergelijkbaar zijn
op alle meetbare kenmerken die invloed
hebben op de woningprijzen, met uitzondering van het optreden van aardbevingen
en aardbevingsrisico. De referentielocaties
zijn bepaald op basis van de locatiekenmer-
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ken die significant samenhangen met de
prijs van (de grond onder) de woningen.
Daarbij zijn de huizenprijsverschillen vóór
de Huizingebeving (2012) gebruikt als afhankelijke variabele om te voorkomen dat
er al een prijseffect van aardbevingen is opgetreden. De gebruikte indicatoren voor de
selectie van referentielocaties hebben betrekking op de bereikbaarheid en nabijheid
van werk en voorzieningen, de leefbaarheid

in de directe woonomgeving, de nabijheid
van groen en water, het uitzicht op parken,
vuilstortplaatsen, etc. Om de referentielocaties te bepalen zijn locatiekenmerken gebruikt op het 6-positie-postcodeniveau (dus
1234 AB) , waardoor rekening kon worden
gehouden met de kwaliteit van de directe
omgeving van de woningen. De gebruikte
indicatoren zijn gebaseerd op onderzoek
naar de waarde van woonlocaties in Nederland (Marlet, 2009; Garretsen en Marlet,
2016). Elk verkocht huis in het risicogebied
is gekoppeld aan een zo vergelijkbaar mogelijk huis op een locatie zonder aardbevingsrisico. Dit is gedaan met behulp van
'propensity score matching' (zie bijvoorbeeld:
Imbens, 2004; Imbens en Wooldridge,
2009). Bij de 1949locaties van die verkochte woningen in het risicogebied sinds Huizinge (en tot en met 30 september 2015) is
steeds één specifieke referentielocatie geselecteerd waarop in dezelfde periode ook een
woning is verkocht. Dat is de locatie met
een zo goed mogelijk vergelijkbare combinatie van locatiekenmerken, die significant samenhangt met huizenprijzen. Dat
leverde de set met referentielocaties op die
in figuur 5 is weergegeven met blauwe stippen. De oranje stippen geven de locaties
weer van alle transacties in het risicogebied
sinds 16 augustus 2012 .'s
Uitkomsten

Om het prijseffect van aardbevingen en
aardbevingsrisico geïsoleerd te kunnen
onderzoeken, is de ontwikkeling van de
transactieprijzen van woningen in het risicogebied en de referentielocaties vanaf
16 augustus 2012 (na de Huizingebeving)
tot en met 30 september 2015 in verband
gebracht met allerlei kenmerken van de
woning en woonomgeving. Het betreft kenmerken die daar in theorie op van invloed
zouden kunnen zijn. Er is ondermeer gekeken naar een indicator die aangeeft of de
woning in het risicogebied ligt en wat de bevings- en schadehistorie van die woning is.

Van alle verkochte woningen zijn zoveel
mogelijk bruikbare woningkenmerken
uit de NVM-database meegenomen. Bovendien zijn - ter controle op andere ontwikkelingen met mogelijke invloed op de
prijsontwikkeling - kenmerken van de
woonlocatie meegenomen die variëren in
de tijd. En tot slot is in de analyse gecorrigeerd voor macro-ontwikkelingen op de woningmarkt, door in het model een indicator
mee te nemen die aangeeft in welk kwartaal
de woning is verkocht.
De resultaten uit de regressieanalyses zijn
weergegeven in tabel 1. De tabel toont de
coëfficiënten en de t-waarden van de schattingen van de afwijking (in%) van transactieprijzen per vierkante meter in het risicogebied ten opzichte van de gemiddelde
transactieprijzen op de referentielocaties,
gecorrigeerd voor het effect van woningkenmerken, locatiekenmerken en macroontwikkelingen.
Model1 in tabelilaat allereerst het resultaat
zien als alleen de indicator voor ligging in
het risicogebied plus de controlevariabelen
worden meegenomen. De coëfficiënt toont
de meest waarschijnlijke afwijking van de
transactieprijzen van woningen in het risicogebied, ten opzichte van de gemiddelde
transactieprijzen op de referentielocaties.
Die afwijking ligt rond de -1,6% en is net
niet significant.
Naast de indicator voor ligging in het risicogebied, is ook de indicator voor de omvang
van een toegekend budget voor schadeherstel aan het model toegevoegd (zie model 2
in tabel1). Die blijkt positief te zijn. Dat betekent dat woningen met compensatie voor
schadeherstel voor het moment van verkoop
gemiddeld een hogere verkoopprijs hadden
dan woningen in het risicogebied zonder
toegekende schade-uitkering. De coëfficiënt
voor ligging in het risicogebied wordt hoger
door toevoeging van deze indicator. De coëf-
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TABEL 1 .... RESULTATEN UIT DE REGRESSIEANALYSES

Geschat met robuuste standaardfouten. Coëfficiënten bij kwartaaldummy's (correctie voor macrotrend op de
woningmarkt' 6 ) en overige controlevariabelen (woning- en locatiekenmerken) niet gerapporteerd, maar op aanvraag
beschikbaar.
,., Significant met go% waarschijnlijkheid ,." .,Significant met 95% waarschijnlijkheid

,·, ~"·,Significant

met 99% waar-

schijnlijkheid

ficiënt in de analyse zonder toevoeging van
deze indicator (model 1) werd dus onderschat, doordat de indicator voor schadecompensatie tegengesteld werkt.
In model3 is de indicator voor schadeclaims
toegevoegd. De bijbehorende coëfficiënt is
niet significant. Dat betekent dat een woning met schademelding (maar nog geen
toegekend budget) niet zoals werd verwacht
voor significant lagere prijzen zijn verkocht
dan woningen waarvoor geen schademelding is gedaan of waarvoor al een budget is
toegekend.
In model 4 wordt daaraan de indicator voor
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voelbare bevingen toegevoegd. Die indicator draagt wel significant bij aan de verIdaring voor lagere huizenprijzen. De coëf.
ficiënt van de indicator die aangeeft of een
woning in het risicogebied ligt, wordt door
de toevoeging van voelbare aardbevingen
iets lager; -2,0% in plaats van -2,6%. Dat
betekent dat een deel van het totale effect
werd veroorzaakt door de bevinghistorie op
de plek van de verkochte woning.
In model 5 is de indicator voor schade in de
omgeving van de verkochte woning toegevoegd. De coëfficiënt bij die indicator is niet
significant. Al dan niet herstelde schade in de
omgeving van de verkochte woning heeft dus

geen additioneel effect gehad op de prijs van
de betreffende woning. Er is dan ook geen
aanwijzing voor het bestaan van zogenoemde stigmaschade als gevolg van nog zichtbare
herstelde schade (een stigma) in de buurt.
Model 6 toont het gereduceerde model, waar
de insignificante indicatoren zijn weggelaten. Naast ligging in het gebied, biedt daarin
ook het aantal voelbare bevingen tot het moment van verkoop een significante verklaring
voor een lagere verkoopprijs. Daar staat een
gemiddeld positief effect tegenover van het
gemiddelde toegekende budget voor schadeherstel op het moment van verkoop. Per
saldo komt het netto prijseffect van aardbevingen en aardbevingsrisico dan uit op circa
twee procent.
Een belangrijke aanname bij deze analyse
was dat er geen prijseffect is geweest vóór
'Huizinge'. Daarom is tot slot getest of die
aanname stand kan houden. Daarvoor zijn er
allereerst voor alle transacties tussen 1 januari 2011 en 15 augustus 2012 (vóór 'Huizinge'
dus) opnieuw referentiewoningen bepaald.
Vervolgens zijn regressieanalyses uitgevoerd,
op exact dezelfde wijze en met exact dezelfde
indicatoren als in de analyses in tabel 1. Uit
die test blijkt dat huizenprijzen in het risicogebied vóór 'Huizinge' niet significant lager
waren dan in vergelijkbare gebieden die niet
te maken hebben (gehad) met aardbevingen,
maar voor het overige goed vergelijkbaar
zijn.I? Dat is op zich een opmerkelijk resultaat, omdat veel bevingen juist voor 'Huizinge' plaatsvonden. De reden kan zijn dat er
voor die tijd duidelijk veel minder (media-)
aandacht voor dit probleem was (zie sectie 1).
Nader onderzoek moet dat uitwijzen.
Conclusie

In het Groningse dorp Huizinge in de gemeente Loppersum, vond op 16 augustus
2012 een relatief zware aardbeving plaats.
In dit onderzoek is gekeken naar het effect
van aardbevingen en aardbevingsrisico op de
prijs van de verkochte woningen direct voor

en na 'Huizinge'. Het gemiddelde effect lag
per saldo rond de twee procent, en is groter
op plekken waar zich in het verleden feitelijk
bevingen hebben voorgedaan en kleiner als
er al een bedrag voor schadeherstel is toegekend.
Een tweetal kanttekeningen is daarbij op zijn
plaats. Ten eerste zijn de uitkomsten gebaseerd op het gemiddelde van alle verkochte
woningen. Uitspraken op basis van dit soort
onderzoek gaan altijd over gemiddelden en
kunnen niet één op één worden doorvertaald
naar individuele woningen. Ten tweede is
deze effectmeting gebaseerd op transacties
uit het verleden. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook een momentopname. Of
er over vijf of tien jaar nog steeds een gemiddeld negatief prijseffect is, en zo ja, of dat
groter ofkleiner is, is op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Daarvoor is te zijner tijd
nieuw onderzoek nodig.

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op: M.
Bosker, H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds,
]. Poort, R. van Dooren, C. van Woerkens,
2016: Met angst en beven. Verklaringen voor
dalende huizenprijzen in het Groningse
aardbevingsgebied (Atlas voor gemeenten/
Rijksuniversiteit Groningen). Download via
www.atlasvoorgemeenten. nl.
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VOETNOTEN
1 Nieuwsblad van het Noorden, 29 december 1986, P·3·
2 Nieuwsblad van het Noorden, 22 mei 1963, P·5· Het hoofdkantoor kwam overigens uiteindelijk in Assen, waar het nog steeds is gevestigd.
Het Volk, 31 maart 1976, p.1; Leeuwarder Courant, 31 maart 1976, p.1 en 8 april1976, p.7.
4 Leeuwarder Courant, 13 november 1992, P·3· N.B. de beslissing om onderzoek uit te laten voeren valt begin 1990, zie onder meer Nederlands Dagblad, 19 januari 1990, P·3· De onderzoekscommissie houdt in 1993 in haar definitieve rapport vast aan het oorzakelijke
verband tussen gaswinning en aardbevingen, maar meldt er nadrukkelijk bij dat ernstige schade niet te verwachten is (Nederlands
Dagblad, 22 december 1993, p.3).
Kamerbrief minister Kamp van Economische Zaken, 17 januari 2014.
Regeling Waardedaling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Versie 29 april 2014. http:j jwww.namplatform.nljwp-contentj
uploadsj2014/04/Regeling-waardedaling1.pdf.
Dagblad van het Noorden, 23 september 2014.
In dit onderzoek is het risicogebied gedefinieerd als de acht gemeenten waarvoor de Waarderegeling geldt: Eemsmond, Loppersum,
Appingedam, Delfzijl, Slochteren, Winsum, Bedum en Ten Boer.
Op basis van transacties tot en met het derde kwartaal van 2015.
10

Alle acht gemeenten in het risicogebied zijn gemeenten die de laatste tijd bevolking verliezen. Voor de gemeenten Appingedam en
Delfzijl geldt dat al sinds het einde van de jaren zeventig. In andere gemeenten is de krimp pas later ingezet.

11

De bewerking bestaat uit het doorvoeren van alle historische gemeentegrenscorrecties. De gemeente Eemsmond is bijvoorbeeld het
grondgebied van de huidige gemeente Eemsmond, de data zijn met terugwerkende kracht aangepast aan de gemeentegrenscorrecties.

12 Alleen de 'geïnduceerde bevingen' zijn meegeteld, niet de zogenoemde 'tektonische bevingen'.
13 Gebaseerd op: H. Koster,

J. van Ommeren, 2015:

Natura! Gas Extraction, Earthquakes and House Prices (Tinbergen lnstitute Discus-

sion Paper). In dat paper werd op basis van onderzoek van Dost et al. (2004) en van de NAM ervan uitgegaan dat de aardbevingen
gemiddeld op een diepte van twee kilometer plaatsvonden. Inmiddels is dit paper gepubliceerd als: H. Koster &

J. van Ommeren,

2015: A shaky business: Natura! gas extraction, earthquakes and house prices, European Economie Review 8o, pp. 120-139. In dat
artikel is met een andere indicator voor voelbare bevingen gerekend, die er onder verwijzing naar het

I<N M 1 vanuit

gaat dat de aard-

bevingen gemiddeld genomen niet op twee kilometer maar op drie kilometer diepte plaatsvonden. In dit onderzoek is net als in het
eerste VU-paper gerekend met de indicator voor voelbare bevingen die uitgaat van een diepte van twee kilometer. Recente inzichten
laten overigens zien dat de formule om de grondsnelheden te berekenen niet optimaal is en hoogstwaarschijnlijk tot overschattingen
leidt, maar op het moment dat dit onderzoek werd uitgevoerd was er nog geen beter alternatief voorhanden. Nader onderzoek moet
uitwijzen welke indicator voor voelbare bevingen het beste is.
14 Zie: Dagblad van het Noorden, 15 september 2012, p.1}
15 Bij de selectie van referentielocaties zijn de locaties in het risicogebied zelf uitgesloten (de rode contour in figuur 5). Die contour is
ruimer dan de grenzen van de acht gemeenten die onder de Waarderegeling vallen en die in dit onderzoek tot het risicogebied worden
gerekend en is gebaseerd op een risico-inschatting van het KNMI, waarbij een extra bufferzone van vijftien kilometer is aangehouden.
Op die manier is geprobeerd om te voorkomen dat ook in de prijsontwikkeling van huizen op de referentielocaties een effect van aardbevingen of aardbevingsrisico is geslopen, zonder dat er locaties worden uitgesloten die voor het overige juist erg goed vergelijkbaar
zijn.
16 Als die kwartaaldummy's uit het model worden gelaten worden de coëfficiënten voor de bevingindicatoren lager.
17 Zie: M. Bosker et al., (2016) hoofdstuk 7.
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BEOORDELING WONINGMARKTMODELLEN AARDBEVINGSGEBIED

Aanbevelingen voor een optimale
compensatieregeling
Het optreden van aardbevingen kan leiden tot een waardevermindering van woningen in een gebied. Maar hoe groot is deze waardevermindering precies? En hoe
kan zij het beste worden vastgesteld? Recentelijk zijn negen modellen, methoden
en voorstellen voor compensatie geëvalueerd op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Het huidige artikel beschrijft een aantal discussiepunten die uit dit
onderzoek naar voren zijn gekomen, alsmede aanbevelingen om te komen tot een
zo optimaal mogelijke compensatieregeling.
door Sylvia J.T. Jansen, Peter J. Boelhouwer

D

e winning van aardgas uit het aardgasveld bij Slochteren heeft recentelijk geleid tot het optreden van
meer en zwaardere aardbevingen. De bevingen leiden tot een directe fysieke schade
aan gebouwen en infrastructuur, die kan
worden gecompenseerd via een schaderegeling. Maar naast de directe schade aan woningen kunnen ook andere negatieve effecten optreden, zoals schade aan persoonlijke
bezittingen, een afname van het woongenot
en lichamelijke en psychische problemen.
Zowel de directe fysieke woningschade als
de andere effecten kunnen ertoe leiden dat
woningeigenaren uit het risicogebied willen
verhuizen. Er komt dus meer aanbod van
woningen, terwijl er tegelijkertijd een daling van de vraag plaatsvindt doordat nieuwe kopers het risicogebied mogelijk zullen
mijden. Deze onevenwichtigheid tussen
vraag en aanbod in het aardbevingsgebied
kan leiden tot een waardedaling van de woningen (economische schade). Dit roept de
vraag op of huizenbezitters in het betref.
fende gebied bij verkoop van hun woning
gecompenseerd zouden moeten worden

I
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voor deze waardedaling, en zo ja, hoe groot
de compensatie dan zou moeten zijn. Onderzoek naar het effect van de aardbevingen
op de prijsontwikkeling van koopwoningen
in de regio Noordoost-Groningen is noodzakelijk om deze vraag te kunnen beantwoorden.
Diverse onderzoekers hebben zich hiermee
bezig gehouden. De huidige compensatieregeling wordt uitgevoerd door Momenturn
Technologies & Atlas voor Gemeenten' in
opdracht van de NAM. Tot en met 1 mei
2016 zijn s82 compensatieaanvragen in
behandeling genomen. In 81% van deze
gevallen is een financiële compensatie voor
economische schade (waardedaling) aangeboden en in 19% nieP. Zeventig procent van
de toegekende waardedalingen ligt tussen
1% en 5%. Van de resterende dertig procent
is de helft lager dan 1% en de andere helft
hoger dan s%.
In ander modelmatig onderzoek vinden
Francke en Lee (2015) met behulp van een
hedonisch prijsmodel een prijsdaling van
3,7% in het risicogebied in de periode tus-

sen het derde kwartaal 2012 en het vierde
kwartaal 2014. Deze prijsdaling verschilt
echter niet statistisch significant van de
prijsdalingen van 2,8% en 4,1% in de twee
referentiegebieden. Met een andere methode (het Repeat sales model) wordt wel een
statistisch significant verschil gevonden. De
prijsontwikkeling in het risicogebied van
-8,7% blijft in de genoemde periode met
zo'n 4 procentpunt achter op de twee referentiegebieden (-5,2% en -3,5%).
Onderzoek van CBS (2015a) met een hedonisch prijsmodel, dat voortbouwt op het
model van Franckeen Lee, laat zien dat de
prijzen sinds het derde kwartaal van 2012
tot en met het tweede kwartaal van 2015 met
2>4% zijn gedaald in het risicogebied en
met 0,5% in het referentiegebied. Dit verschil (1,9%) is echter eveneens niet statistisch significant. Ook de andere analysemethode die CBS hanteert (de SPAR methode)
laat geen statistisch significant verschil zien
tussen risicogebied en referentiegebied.
Bosker et al (2015) vinden met een hedonische regressieanalyse een statistisch significant verschil in de prij sontwikkeling tussen
17 augustus 2012 en 16 januari 2014 van ongeveer 2% tussen het risicogebied en referentielocaties.
Tot slot hebben Koster en van Ommeren
(2015) , eveneens met een hedonisch regressiemodel, gevonden dat elke 'voelbare'
aardbeving die een woning in de provincie
Groningen getroffen heeft, leidt tot een
prijsdaling van 1,2%.
Behalve de hierboven genoemde vijf onderzoeken zijn er ook twee methoden ontwikkeld om de waardedaling te kwantificeren
(methode Schokker en methode Tebbens
Torringa) en zijn er twee voorstellen gedaan
(van Garretsen en van Elhorst) voor nog
uit te voeren onderzoek. · Deze methoden
en voorstellen, samen met de vijf hiervoor
besproken onderzoeken, zijn door Jansen et
al. (2016) op een aantal vooraf vastgestelde
criteria beoordeeld op hun geschiktheid om
de effecten van aardbevingen op de prijs-

ontwikkeling in de koopwoningsector in
Noordoost-Groningen in te schatten. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste discussiepunten die uit het onderzoek
naar voren zijn gekomen. Het eindigt met
een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op basis waarvan een
zo geschikt mogelijke compensatieregeling
kan worden opgesteld.
Effect van de aardbevingen op de woningprijs

Het eerste discussiepunt betreft de wijze
waarop het effect van de aardbevingen op
de woningprijs gemeten wordt. In grote
lijnen komt dit erop neer dat de verkoopprijzen van woningen met een risico op een
"voelbare" aardbeving ("risicowoningen")
worden vergeleken met de verkoopprijzen
van woningen zonder dit risico ("referentiewoningen"). Na correctie voor woningkenmerken en woonomgevingkenmerken, zou
een eventueel verschil in de verkoopprijzen
dan toegeschreven kunnen worden aan het
aardbevingsrisico.
Uit het onderzoek blijkt dat er over het algemeen twee manieren worden gebruikt om
"risicowoningen" te onderscheiden van "referentiewoningen". Bij de eerste methode
wordt een onderscheid gemaakt tussen een
risicogebied en één of meerdere referentiegebieden. Deze methode wordt gebruikt in
de onderzoeken vanFranckeen Lee (2015),
CBS (2015a, 2015b), Momenturn Technologies & Atlas voor Gemeenten en Bosker et
al (2015). Een voordeel van een indeling in
risicogebied en referentiegebied(en) is dat
ook rekening wordt gehouden met "imagoschade". Potentiële kopers kunnen bepaalde
gebieden of gemeenten als geheel mijden,
omdat deze bekend staan als risicogebied.
Als dit een rol speelt, is de directe link tussen een woning en een aardbevingshistorie
of -risico van minder belang. Ligging in één
van de risicogemeenten-ongeacht het individuele risico van een bepaalde woning
- is voor een consument dan al voldoende
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reden om van de koop van een woning af
te zien. Een nadeel van deze methode is dat
woningen als risicovol worden verklaard
enkel en alleen omdat ze in een bepaalde
gemeente liggen. Deze gemeenten zijn over
het algemeen tamelijk uitgestrekt en het
lijkt niet aannemelijk dat alle woningen in
een gemeente hetzelfde risico lopen. Dit
hangt onder meer af van het epicentrum
van de aardbeving, de bodemsamenstelling
en het bouwjaar van de woning. De NAM
houdt een overzicht bij van ingediende
schadeclaims voor schade aan woningen.
Met behulp van deze gegevens kan worden
vastgesteld hoe groot het aandeel woningen
binnen een bepaalde postcode is dat tenminste eenmaal aardbevingsschade heeft
opgelopen. Onderzoek naar het percentage
woningen met schade per postcode laat zien
dat er binnen dezelfde gemeente postcodes
kunnen zijn met relatief weinig schade (539%) en postcodes met veel schade (> 6o%)
(Boelhouwer et al, 2016, p.25). Een ander
nadeel van deze methode is dat het gemeten
effect van de aardbevingen op de woningprijsontwikkeling sterk afhankelijk is van
de keuze van risico- en referentiegebied.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan het op de juiste manier onderscheiden
van krimpgebieden binnen zowel het risicoals het referentiegebied, waarmee wordt
voorkomen dat een mogelijk effect van
krimp als een aardbevingseffect wordt beschouwd. Een gerelateerd punt betreft het
feit dat aardbevingen zich niet aan gemeentegrenzen houden. Zo laat onderzoek naar
het percentage woningen met schade per
postcode zien dat er schademeldingen zijn
buiten de vastgestelde risicogemeenten. Als
een dergelijke woning in het referentiegebied gelegen is, zou dit kunnen leiden tot
een prijsdaling in het referentiegebied. Een
correcte vergelijking in prijsontwikkeling
tussen het risico- en het referentiegebied
is dan niet meer mogelijk. Ook kunnen er
effecten ontstaan tussen gebieden, bv. een
uitstroom uit het risicogebied naar het aan-
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grenzende referentiegebied. Hierdoor zou
er meer vraag naar woningen kunnen optreden in de referentiegebieden, wat met
een prijsstijging in deze gebieden gepaard
zou kunnen gaan. Het verschil in prijsontwikkeling tussen risicogebied en referentiegebied wordt daardoor groter. Als oplossing
voor laatstgenoemde problemen zouden
referentiegebieden buiten Groningen gekozen kunnen worden, zoals Momenturn &
Atlas voor Gemeenten en Bosker et al (2015)
doen. Die procedure heeft echter weer als
nadeel dat de gekozen referentielocaties
mogelijk minder vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de woningmarktontwikkeling.
De tweede methode die wordt gebruikt om
"risicowoningen" te onderscheiden van "referentiewoningen" gaat uit van een maat die
verband houdt met de sterkte en de locatie
van aardbevingen die daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden. Het belangrijkste voorbeeld hiervan zien we in de studie van Koster en van Ommeren (2015). Dit model bevat
een parameter voor het aantal maal dat een
woning op een bepaald moment is getroffen
door een aardbeving met een PiekGrondSnelheid (PGV) > 0,5 cmjs. Het voordeel
van deze methode is dat de waardedaling
voor elke woning berekend kan worden op
basis van het aantal voelbare aardbevingen
dat de woning getroffen heeft en dus niet
verbonden is aan gemeentegrenzen. Een
ander voordeel betreft het onderzoeken van
de directe (causale) relatie tussen het optreden van aardbevingen en prijsdalingen als
gevolg daarvan. Een nadeel van deze methode is echter dat het mogelijk niet overeenkomt met de perceptie van de potentiële koper van wat een risicowoning is en wat niet.
De potentiële koper zal over het algemeen
niet op de hoogte zijn van het aantal maal
dat een bepaalde woning is getroffen door
een aardbeving met een PGV > 0,5 cmjs.
Er wordt dan ook geen rekening gehouden
met "imagoschade", zoals hiervoor beschreven. Een ander nadeel is dat deze methode

afhankelijk is van de correctheid van de gebruikte formule voor het berekenen van de
"impact" van een aardbeving. Bij de berekening van de PGV wordt bijvoorbeeld de aanname gedaan dat de aardbevingen plaatsvinden op een diepte van 3 km. Bovendien
wordt een grenswaarde van PGV > 0,5 cmjs
gekozen om te bepalen of de woning is getroffen door een "voelbare" aardbeving. Van
een aardbeving met een lagere PGV wordt
dan aangenomen dat er geen effect is op de
waardevermindering van de woning. Toch
zouden ook meerdere zwakkere aardbevingen tot fysieke of economische schade
kunnen leiden. Tot slot kan nog als nadeel
genoemd worden dat de methode uitgaat
van een lineaire relatie. Het is de vraag of,
zoals het model veronderstelt, een woning
inderdaad bij iedere (additionele) "voelbare"
aardbeving met 1,2% in waarde daalt.
Samengevat zijn er twee methoden om "risicowoningen" te onderscheiden van "referentiewoningen" die beiden zowel voor- als
nadelen kennen. De keuze voor de methode
waaraan de voorkeur wordt gegeven hangt
dan ook af van het belang dat aan deze
voor- en nadelen wordt toegekend. Een door
Jansen et al (2016) voorgesteld alternatief is
om een indeling te gebruiken die gebaseerd
is op het percentage beschadigde woningen per postcode. Inmiddels is door Koster (2016) onderzoek uitgevoerd met deze
schadevariabele. De resultaten van dat onderzoek laten zien dat wanneer het aandeel
woningen met schade in een postcode met
één procentpunt stijgt, de woningprijzen
met ongeveer 0 ,2% dalen. Er is dus een samenhang tussen het aandeel woningen met
schade en de grootte van de waardedaling.
Overigens lijkt het ook bij deze methode
niet reëel om te veronderstellen dat de relatie lineair is. Daarnaast is de schadevariabele afhankelijk van de rapportage van schade
door bewoners, maar het lijkt aannemelijk
dat bewoners hun schade zullen proberen
te compenseren. Tot slot geeft de methode
een schatting op postcode niveau, waarbij

voorbijgegaan wordt aan mogelijke verschillen tussen woningen binnen een postcode.
Afhankelijk van datasets van verkochte woningen

Het tweede discussiepunt betreft de afhankelijkheid van de voor de analyses gebruikte
datasets. Bijna alle geëvalueerde modellen
en methoden maken voor het schatten van
de waardevermindering gebruik van een dataset van verkochte woningen (een transactiebestand). Daar is een aantal nadelen aan
verbonden.
Het eerste nadeel betreft het effect van "tijd"
op een transactie bestand. Het kopen of verkopen van een woning is over het algemeen
geen eenvoudige beslissing. Er gaat tijd overheen om de beslissing te nemen, maar ook
om zaken te regelen zoals het aangaan van
een hypotheek en de taxatie van een woning.
Dat betekent dat gebeurtenissen die van invloed zijn op de woningmarkt met vertraging
tot uiting zullen komen in de transactieprijzen van verkochte woningen. Indien - zoals
men vaak veronderstelt - de aardbeving in
Huizinge in augustus 2012 enjof de brief
van minister Kamp in januari 2013 de aanleiding is geweest tot alle commotie rondom
de woningmarkt in Noordoost-Groningen,
dan zullen effecten vermoedelijk pas enige
tijd na deze datum merkbaar zijn. Daarnaast
laat onderzoek van CBS (2015a) en Francke
en Lee (2015) zien dat het aantal dagen dat
verkochte woningen te koop hebben gestaan
(verkoopduur) sinds het derde kwartaal van
2012 in het risicogebied flink is opgelopen,
terwijl deze in het referentiegebied is gedaald. Ook dit zorgt voor vertraging van het
effect in het risicogebied. Tot slot is het zelfs
mogelijk dat bewoners in het risicogebied
een woningverkoop uitstellen en wachten
op betere tijden. Dit effect is echter lastig te
onderzoeken.
Een gerelateerd probleem betreft de representativiteit van de verkochte woningen.
Een transactiebestand is mogelijk niet representatief voor de gehele koopwoning-
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voorraad in het gebied (en zeker niet voor
de gehele voorraad, inclusief huur). Zo laat
onderzoek van CBS (2014) bijvoorbeeld zien
dat- voor heel Nederland- appartementen
relatief veel worden verkocht en vrijstaande
woningen juist minder worden verhandeld
dan op basis van de woningvoorraad verondersteld zou kunnen worden. Daar is een
aantal redenen voor. Ten eerste is uit de literatuur bekend dat goedkopere en kleinere
woningen vaker worden verkocht, omdat de
eigenaars hun best doen om door te stromen naar een duurdere en kwalitatiefbetere
woning (''starter home hypothesis", Costello
and Watkins 2002). Deze woningen zullen
dus oververtegenwoordigd zijn in een transactiebestand. Een ander effect is dat duurdere woningen (die vaker vrijstaand zijn)
in een tijd van crisis minder snel verkocht
worden. Tot slot worden in een crisis - en
waarom niet in een "aardbevingscrisis"? - de
meest aantrekkelijke woningen het eerste
verkocht. De minder aantrekkelijke woningen worden pas later verkocht en voor een
relatief lagere prijs. Het is mogelijk dat in
Noordoost-Groningen de minder aantrekkelijke woningen (bijvoorbeeld door fysieke
schade) nog niet verkocht zijn en dat het
negatieve effect van de aardbevingen op de
waardevermindering hierdoor wordt uitgesteld. De huidige schattingen op basis van
verkochte woningen leveren daardoor mogelijk een onderschatting op van het effect
van aardbevingen op de waardedaling van
woningen. Vaak worden bovengenoemde
effecten opgevangen door controle variabelen mee te nemen in de analyse en bijvoorbeeld een analyse per woningtype te doen.
Maar controleren voor het effect van nietverkochte "onaantrekkelijke" woningen lijkt
tamelijk lastig.
Als laatste willen we een mogelijk effect
noemen van het feit dat het NVM-bestandwaar veel onderzoekers mee werken - maar
een deel van alle verkochte woningen in een
bepaald gebied bevat. CBS (2015b) geeft aan
dat de dekking van het NVM-bestand in de
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jaren voor 2000 ongeveer so% van de markt
bedroeg en daarna steeds verder toeneemt.
Voor de jaren vanaf 2010 bevat het NVMbestand ongeveer 90% van alle verkochte
woningen in het onderzoeksgebied. Het is
niet bekend of de ontbrekende woningen
een "random selectie" van woningen zijn
of dat zij afwijken van de woningen waarvan wel kenmerken bekend zijn. Mogelijk
verklaart dit waaromFranckeen Lee (2015)
geen statistisch significant verschil in prijsontwikkeling tussen risico- en referentiegebied vinden met behulp van een hedonische regressieanalyse op een NVM bestand,
maar wel met een Repeat Sales analyse op
een Kadasterbestand.
Betrouwbaarheid van de geschatte waardevermindering

Als derde punt noemen we de betrouwbaarheid van de geschatte waardevermindering.
Bij de betrouwbaarheid gaat het erom of nagenoeg dezelfde uitkomst zou worden gevonden indien het onderzoek onder dezelfde omstandigheden zou worden herhaald
door dezelfde of andere onderzoekers. Er
zijn verschillende aspecten die van invloed
zijn op de betrouwbaarheid. Welke aspecten
dat zijn is afhankelijk van de methode die is
gebruikt voor het bepalen van de compensatie. De huidige compensatieregeling werkt
bijvoorbeeld onder meer met taxateurs
(naast een modelmatige bepaling) en dan
is het van belang of hetzelfde resultaat zou
zijn gevonden indien een ander team van
taxateurs de hoogte van de compensatie zou
hebben bepaald.
De statistische betrouwbaarheid is ook een
aspect van betrouwbaarheid. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om de betrouwbaarheid
van een regressiecoëfficiënt die het effect
van de aardbevingen op de waardevermindering aangeeft. De betrouwbaarheid rondom een regressiecoëfficiënt kan onderzocht
worden met behulp van een betrouwbaarheidsinterval. Dit zegt iets over het waarschijnlijke bereik van de werkelijke waarde

van de coëfficiënt. Meestal wordt het 95%
betrouwbaarheidsinterval gebruikt; dit geeft
het bereik van waarden waar binnen de werkelijke waarde in 95% van de gevallen zal
liggen. In het onderzoek van Bosker et al
(2.015) wordt een betrouwbaarheidscoëfficient gegeven voor de variabele die het effect
aangeeft van ligging in het risicogebied ten
opzichte van ligging in het referentiegebied.
Voor het eerste model (van vier verschillende modellen) is deze coëfficiënt -0,019 (te
interpreteren als 1,9%) met een standaardfout van 0,012.. Het 95% betrouwbaarheidsintervalligt dan tussen ongeveer 0 ,4% en
4,5% waardevermindering. De modellen
van andere onderzoekers laten soortgelijke
resultaten zien. Zo rapporteren Koster en
van Ommeren (2.015) een standaardfout van
o,oo2.95 voor de coëfficiënt met een grootte
van -0,012.3 (te interpreteren als 1,2.%) voor
de invloed van een aardbeving met PGV >
0,5 cmjs op de woningprijs. In dit gevalligt
de waardevermindering met 95% zekerheid
tussen ongeveer o,6% en 1,8% per "voelbare" aardbeving. CBS (2.015a) rapporteert een
negatieve prijsontwild<eling in het risicogebied van 2.>4% met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen -4>4% en -0>4%. Het
referentiegebied laat een negatieve prijsontwikkeling zien van -0,5%, met een 95%
betrouwbaarheidsinterval tussen -2. ,1% en
1,1%. De betrouwbaarheidsmarges blijken
tamelijk ruim te zijn. Dit wordt veroorzaakt
doordat er veel differentiatie in het aantal
verkochte woningen voorkomt, het aantal
verkochte woningen voor een statistische
analyse beperkt is en er keuzen gemaakt
dienen te worden bij het selecteren van referentiege bieden.
Naast het probleem van betrouwbaarheid
is het ook de vraag of en hoe de gevonden
waardevermindering toegepast kan worden
op een individuele woning. In de analyses
wordt rekening gehouden met woning- en
woonomgevingkenmerken, zoals woningtype, staat van onderhoud, bouwjaar van de
woning en bevolkingskrimp. Voor dit soort

generieke kenmerken wordt dan "gecorrigeerd". Maar in Noordoost-Groningen liggen veel unieke woningen. De waarde van
deze woningen is heel moeilijk te schatten
omdat er niet of nauwelijks vergelijkbare
verkochte woningen zijn. Bovendien is een
dergelijke unieke woning vaak meer dan
een optelling van afzonderlijke woningkenmerken. Het is daarom aan te bevelen
om meer onderzoek uit te voeren naar de
betrouwbaarheid van puntschattingen op
basis van de resultaten van een hedonische
regressieanalyse.
Meer onderzoek nodig naar wisselwerking
fysieke en economische schade

Het vierde en laatste punt dat we noemen
betreft de invloed van woningen met fysieke schade. Het is nog onduidelijk wat
de effecten op de economische waarde
zijn voor individuele woningen die aardbevingsschade hebben (gehad). Franckeen
Lee (2.014) concluderen na onderzoek dat
er geen directe invloed van fYsieke aardbevingsschade kan worden aangetoond
op verkoopprijzen. Wel zien zij dat woningen met een schademelding langer te
koop staan en vaker uit de markt worden
teruggetrokken. Dit onderzoek wordt echter beperkt doordat het maar tot het tweede
kwartaal van 2.014 loopt en maar 165 schademeldingen op 11.493 verkopen bevat.
CBS (2.015b) geeft in haar rapport aan overwogen te hebben om schademeldingen
mee te nemen als predietor in de modellen. De onderzoekers hebben hier echter
vanaf gezien, omdat niet op grote schaal
achterhaald kan worden in hoeverre een
woning schade heeft op het moment van
verkoop (dus of de woning al dan niet is
hersteld ten tijde van de verkoop). De huidige compensatiemethode houdt wel rekening met eventuele schade aan de woning.
Taxateurs hebben de beschikking over
individuele schaderapporten en bekijken
eventuele schade ter plekke. Zij gaan na
of een schade waarvoor een schadevergoe-
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ding is uitgekeerd al dan niet is hersteld.
Daarnaast schatten zij in of er bovenop een
eventuele modelmatig berekende compensatie, ook een extra compensatie gegeven
zou moeten worden voor een economische
waardedaling van de woning op basis van
(al dan niet herstelde) schade. Nadeel van
deze methode is dat het erg arbeidsintensief is en daarnaast dat de aanvullende
schadecompensatie op een subjectieve
wijze wordt bepaald (zou een ander team
van taxateurs tot een andere inschatting
van het aanvullende compensatiebedrag
zijn gekomen?). Het onderzoek van Bosker
et al (2015) bevat een variabele die aangeeft
of er een schadebedrag is toegekend aan
de woning voorafgaande aan de verkoop.
De coëfficiënt van deze variabele is positief, wat aangeeft dat voor woningen met
erkende schade over het algemeen een hogere prijs geschat wordt. De onderzoekers
verklaren dit effect door ervan uit te gaan
dat de schade aan de woning klaarblijkelijk
hersteld is en dat de woning daardoor meer
waard is geworden.
Tot slot, zoals hierboven beschreven heeft
Koster (2016) laten zien dat wanneer het
aandeel woningen met schade in een postcode met één procentpunt stijgt, de woningprijzen met ongeveer 0,2% dalen. Dit
onderzoek heeft echter niet gekeken naar
het effect van individuele schade.
Samengevat laten de beschreven onderzoeken zien dat er geen eenduidig effect van
erkende (herstelde) schade op de geschatte
waarde van de woning gevonden wordt.
Verder onderzoek is daarom nodig naar de
wisselwerking op individueel niveau tussen fYsieke (al dan niet herstelde) schade
en economische schade. Daarbij zou ook
specifieker gekeken moeten worden naar
de omvang van de schade en niet alleen of
de woning schade heeft (gehad).
Conclusies en aanbevelingen

Het huidige artikel beschrijft vier discussiepunten die naar voren zijn gekomen bij
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onderzoek naar modellen en methoden om
economische schade van aardbevingen in
kaart te brengen. Op basis hiervan wordt
een aantal aanbevelingen gedaan voor
verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de representativiteit van een transactiebestand
en naar de perceptie van de consument
van wat een risicowoning is en wat niet.
Daarnaast kunnen aanbevelingen worden
gedaan voor de eisen waaraan een compensatiemethode voor economische schade
zou moeten voldoen, namelijk dat de (statistische) betrouwbaarheid van de methode
bekend moet zijn en dat de methode zou
moeten kunnen differentiëren tussen gebieden met meer en minder risico. Voor
de implementatie van een compensatiemethode voor economische schade is ook een
aantal meer praktische aspecten van belang (Boelhouwer et al 2016). De methode
moet inzichtelijk zijn voor de aanvragers
van de compensatie en de methode moet
rechtvaardig bevonden worden door alle
betrokkenen. Dit is van groot belang voor
de acceptatie van de gekozen methodiek
Gezien het grote aantal koopwoningen dat
in het aardbevingsgebied potentieel onder
een waardedalingregeling valt, verdient
het vanwege de uitvoeringskosten aanbeveling om voor een modelmatige benadering te kiezen. Zeker wanneer conform de
uitspraak van de rechter in Assen alle woningeigenaren in het aardbevingsgebied
eenmalig een compensatie kunnen aanvragen, ligt een modelmatige benadering
voor de hand. Tot slot zou de methode er
niet op gericht moeten zijn om het verschil
tussen de transactieprijs en een bepaalde
geschatte waarde te compenseren. Hiermee wordt voorkomen dat verkopers anticiperen op een hoge compensatie bij een (te)
lage transactieprijs waardoor de prijsvorming op de woningmarkt wordt verstoord
en er ook geen marktconforme compensatie wordt uitgekeerd. Samengevat leiden
deze punten tot de volgende aanbevelingen
waaraan een methode voor het bepalen van

de compensatie voor economische schade
zou moeten voldoen:
De (statistische) betrouwbaarheid van
de methode moet bekend zijn;
De methode moet kunnen differentiëren tussen gebieden met meer en minder risico.
De methode moet inzichtelijk zijn;
De methode moet rechtvaardig gevonden worden door alle betrokkenen;
De methode moet op grote schaal toe
te passen zijn;
De uitvoeringskosten van de regeling

dienen in een redelijke verhouding te
staan tot de uitgekeerde bedragen;
De compensatie mag niet van invloed
zijn op de transactieprijs.
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VOETNOTEN
1 Voor een beschrijving van deze methode, zie jansen et al (2016, hoofdstuk 8) .
2 http:f fwww. namplatform.nl(feiten-en-cijfers(feiten-en-cijfers-voortgang-waarderegeling.html#iframe-L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8f
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SLECHTE VERKOOPBAARHEID BEÏNVLOEDT REALISATIE VERHUISWENSEN

Aardbevingen en de woningmarkt
in Groningen
In deze bijdrage brengen we woningmarktontwikkelingen in het door aardbevingen
getroffen gebied in de provincie Groningen in beeld. De resultaten laten zien dat
het herstel van de woningmarkt in het risicogebied achter blijft bij de rest van de
provincie. De slechte verkoopbaarheid van woningen belemmert huishoudens bij
het realiseren van een gewenste verhuizing. Tegelijkertijd geven veel huishoudens
aan van een voorgenomen verhuizing af te zien als de overheid de risico's van
aardgaswinning drastisch vermindert.

door Harry van der Heijden en Harry Boumeester

e winning van aardgas in de provincie Groningen leidt tot aardbevingen die schade veroorzaken
aan woningen en andere gebouwen. Maar
de gevolgen voor het door aardbevingen getroffen gebied zijn mogelijk verstrekkender.
Ze kunnen bijvoorbeeld ook de leefbaarheid
en de woningmarkt beïnvloeden (zie onder
meer De Kam en Raemaekers, 2014; Verlinde, 2014). In deze bijdrage presenteren we
de resultaten van een beschrijvende analyse
van ontwikkelingen op de woningmarkt in
het door aardbevingen getroffen gebied in
de provincie Groningen; het zogenaamde
risicogebied. Dit gebied betreft de 9 gemeenten die het meest getroffen zijn door
de aardbevingen: Appingedam, Bedum,
Delfzijl, De Marne, Ten Boer, Eemsmond,
Loppersum, Slochteren en Winsum. De
vraag is of de aardbevingen in het risicogebied gevolgen hebben voor ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarbij is het uitgangspunt dat effecten van de aardbevingen
vooral merkbaar zouden moeten zijn op de
woningmarkt na de grote aardbevingen bij

D
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Huizinge in augustus 2012.
Om het effect van de aardbevingen op de
woningmarkt in kaart te kunnen brengen,
vergelijken we in eerste instantie de ontwikkelingen op de woningmarkt in het risicogebied met die in de overige gemeenten in
de provincie Groningen. Daarbij is - vanwege de bijzondere woningmarktpositie - de
gemeente Groningen buiten beschouwing
gelaten. De ontwikkelingen in deze overige gemeenten dienen dus als referentie
voor de ontwikkelingen in het risicogebied.
Overigens is ook in een deel van deze 'overige' gemeenten sprake van schade aan woningen als gevolg van de aardbevingen (zie
figuur 1). Het gaat daarbij echter om een relatièfklein aantal woningen.
Niet alleen kunnen aardbevingen leiden tot
verschillen in woningmarktontwikkelingen
tussen risicogebieden en referentiegebieden, er kan ook sprake zijn van verschillen binnen het risicogebied, bijvoorbeeld
in welke mate de aardbevingen hebben
geleid tot schade aan woningen (zie figuur 1). Daarom is binnen het risicogebied
1

TABEL 1

~

GEBIEDSINDELING

I

Risicogebied
Krrmp

Referentiegebied
Krimp

Niet krimp

Niet krimp

Appin gedam

Bedum

Bellin gwedd e

Groo tegast

De Ma rne

Slochte ren

Menterwolde

Haren

Delfzi jl

Ten Boer

Old am bt

Hoogezan d-Sappemeer

Eemsmond

Winsum

Pekela

Leek

Loppersum

Stads kanaa l

Ma rum

Vee ndam

Zui dhorn

Vlagtwedde

een nadere onderverdeling gemaakt naar
'schade-intensiteit'. We veronderstellen dat
de effecten van de aardbevingen op de woningmarkt groter zijn, naarmate de schadeintensiteit toeneemt.
Naast de aardbevingen, speelt krimp in delen van (het risicogebied in) Groningen een
rol op de woningmarkt.Onder krimp wordt
een daling van de bevolking of van het aan-

FIGUUR 1 ~ PERCENTAGE WONINGEN
MET SCHADE ALS GEVOLG VAN AARDBEVINGEN PER 4PPC-GEBIED''

Percentage woningen met schade

•

<=5%

•

39%·60%

•

>60%

5% ·39%

~'

De negen risicogemeenten zijn aangegeven met

zwarte lijnen

Bron: NAMJOTB -bewerking.

tal huishoudens verstaan (Rijksoverheid,
IPO, VNG , 2009) . Een dalende bevolking
gaat veelal samen met ontgroening en vergrijzing. Dit proces zet de sociaaleconomische basis van een gebied onder druk.
Hierdoor zijn voorzieningen zoals winkels,
verenigingen en scholen steeds moeilijker in stand te houden. Uiteindelijk komt
hierdoor de leefbaarheid in de knel. Krimp
heeft ook gevolgen voor de woningmarkt:
de vraag naar woningen neemt af. Om in
de analyse te kunnen 'corrigeren' voor de
effecten van krimp, hebben we zowel het
risicogebied als het referentiegebied nader
onderverdeeld in een krimpdeel en een
niet-krimpdeel(zie tabel1).
Tenslotte spelen naast de aardbevingen en
krimp natuurlijk ook de gevolgen van de
financiële crisis van 2oo8 een rol op de
Groningse woningmarkt (zie ook figuur
2). De financiële crisis en de daarop volgende economische crisis hebben vanaf de
tweede helft van 2oo8 in heel Nederland
geleid tot een sterke afname van het aantal transacties, een daling van de prijzen
en een sterke afname van het vertrouwen
van huishoudens in de koopwoningmarkt
Landelijk gezien is het dieptepunt op de
koopwoningmarkt, in ieder geval voor wat
betreft het aantal verkopen, in het eerste
kwartaal van 2013 bereikt. De gevolgen op
de woningmarkt van de economische crisis

Rea l Estate Research Quarterly I juni 2016 !39

FIGUUR 2 ~ ONDERSCHEIDEN INVLOEDEN OP WONINGMARKTONTWIKKELINGEN
IN HET RISICOGEBIED IN GRONINGEN

Economie
(crisis)

Bevolking
(krimpfniet krimp)

en van de aardbevingen 'overlappen' elkaar
dus in ieder geval vanaf het derde kwartaal
van 2012.Toen vonden de bevingen bij Huizinge plaats en had de woningmarkt na de
start van de crisis het dieptepunt nog niet
bereikt. Een mogelijk effect van de aardbevingen kan zijn dat bij het aantrekken van
de koopwoningmarkt na het eerste kwartaal
van 2013, de risicogebieden achterbleven bij
de referentiegebieden.
We brengen de ontwikkelingen op de Groningse woningmarkt op drie manieren in
beeld. Allereerst kijken we naar de ontwikkeling van verhuisbewegingen naar, uit
en binnen het risicogebied (Boumeester,
2016a). Hiervoor is gebruik gemaakt van
gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand
van CBS. Vervolgens zoomen we in op de
markt van koopwoningen. We volgen de ontwikkeling van het vertrouwen van huishoudens in de koopwoningmarkt op basis van
de Eigen Huis Marktindicator (Boumeester,
2016b). Deze marktindicator is gebaseerd
op een panelonderzoek en geeft een beeld
van de ontwikkeling van het vertrouwen
van huishoudens in de koopwoningmarkt
Daarnaast schetsen we ontwikkelingen op
de markt van koopwoningen aan de hand
van een aantal indicatoren. Die zijn samen2
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gesteld op basis van registratiegegevens van
de NVM (Van der Heijden, 2015).3Tenslotte
gaan we, mede op basis van een in de risicogemeenten gehouden bewonersenquête
(Hoekstra, 2016; Van der Heijden, 2015) nader in op verhuiswensen en belemmeringen
om deze wensen te realiseren.4 Omdat de
bewonersenquête alleen is afgenomen in de
risicogemeenten en niet in het referentiegebied, kan hierbij alleen worden ingegaan op
het risicogebied.
Verhuizingen

Op basis van het Sociaal Statistisch Bestand
(SSB) van het CBS zijn veranderingen in
woonadres van huishoudens vastgesteld
voor de periode 2003-2014- Daarbij is onderscheid gemaakt tussen intra- en interregionale verhuizingen binnen het risicogebied. De verhuisbewegingen zijn daarbij
getypeerd aan de hand van de woningmarktpositie van het desbetreffende huishouden
voorafgaand en na de verhuizing: startende
huishoudens, doorstromende huishoudens
en woningmarktverlaters. Internationale
migratie en verhuizingen van studenten
zijn buiten de analyses gebleven. Daarnaast
is een onderverdeling naar vier woongebieden binnen het risicogebied gebruikt: wel
of geen krimpgemeente en daarbinnen het

TABEL 2 .... GEMIDDELDE SCORE VAN WOONCONSUMENTEN OP DE EIGEN HUIS
MARKTINDICATOR, NAAR AL DAN NIET BEVOLKINGSKRIMP EN NAAR AL DAN NIET
AARDBEVINGSRISICO'S, VOOR DE PROVINCIE GRONINGEN EN NEDERLAND ALS
GEHEEL, TWEEDE TOT EN MET VIERDE KWARTAAL 2015 (100=N EUTRALE HOUDING/
GEMIDDELD VERTROUWEN IN DE WONINGMARKT)
Gemiddelde score Eigen Huis Marktindicator

2015-2
Groningen

L_

2015-3

2015-4

101

101

108

Ri sicoge meen te n

97

99

106

Ri sico- en krimp gem een ten

95

94

100

~s i co - en niet-krimpgemeenten

102

104

115

Ni et-ri sicogemeenten

104

104

110

Niet-risi co - en krimp gem eenten

lOl

100

lll

Sta d Groningen

107

108

109

104

105

112

99

103

106

104

lOS

- -

Nederland
Krimpgemeenten
Ni et- krimpgemeenten

- -

113
- -

Bro n: aa nvullende analyses op de Ei ge n H u is Ma rkt in dica tor, 2015 ; bewe rk ing OTB

onderscheid naar hogere en lagere schadeintensiteit (op basis van het aandeel woningen met door de NAM geaccepteerde aardbevingsschade: tot 39% en vanaf 39%; zie
figuun).
Uit het migratieonderzoek blijken in de
periode 2013-2014 geen duidelijke veranderingen waar te nemen voor het totaal aantal
verhuizingen in het aardbevingsgebied. Net
als in voorgaande jaren is er sprake van een
negatief migratiesaldo van huishoudens,
dat voornamelijk het gevolg is van een vertrekoverschot van startende huishoudens.
Alleen in het woongebied met meer aardbevingsschade en liggend in een krimpgemeente, is daarnaast ook een negatief migratiesaldo van doorstromende zelfstandige
huishoudens waar te nemen in de bestudeerde periode.
De totale omvang van de verhuismobiliteit
is tijdens de crisisjaren op de woningmarkt

wel duidelijk geringer dan in de periode
daarvoor. In de jaren 2013-2014 neemt de
verhuismobiliteit alleen in het gebied met
de meest gunstige omstandigheden (geen
krimp en minder schade) weer licht toe.
In de andere woongebieden daalt het aantal verhuizingen nog enigszins. De invloed
van het krimpproces en de invloed van de
aardbevingsproblematiek op de verhuismobiliteit lijken elkaar te versterken.
In het gebied met de minst gunstige omstandigheden (krimpgemeente en meer
schade) blijkt de uitstroom van huishoudens
die doorstromen en die de huizenmarkt verlaten in de jaren 2013-2014 minder snel toe
te nemen, dan in de overige gebieden in de
provincie Groningen. De zelfstandig wonende huishoudens in dit gebied zijn dus óf
iets minder geneigd om te verhuizen, óf iets
minder goed in staat om hun verhuisplannen om te zetten in een werkelijke verhuizing. Voor eigenaarbewoners spelen hierbij
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TABEL 3 ~ INDEX VAN INDICATOREN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE KOOPWONINGMARKT NAAR DEELGEBIED, 2015Q3 OP BASIS VAN VOORTSCHRIJDEND TWEEKWARTAALGEMIDDELDE (2012Q3=100)
Risicogebied
I

Rest Groningen
(excl. Stad
Groningen)

Aanta l verkochte wo ningen

139

169

Gemid delde ve rkooptijd va n verkoc hte wo ningen

136

104

96

78

Gemiddeld verschil tussen tra nsactieprijs en oo rspronke lijke
vraagprijs va n ve rkochte wo ninge n
Aa ntal te koo p staa nde won ingen

104

93

Gem id delde loo ptijd van te koop staa nde wo ni ngen

143

136

76

50

Krapte-i ndicator
Bron : N VM, bewe rking OT B

TABEL 4 ~ INDEX VAN INDICATOREN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE KOOPWONINGMARI<T NAAR DEELGEBIED, 2015Q3 OP BASIS VAN VOORTSCHRIJDEND TWEEKWARTAALGEMIDDELDE (2012Q3=100)

Risicogebied

I

Niet
knm p

Knm p

Rest Groningen (excl.
Stad Groningen)
N1et
knmp

Knmp

Aantal verkochte wo ninge n

120

17 1

153

187

Gemiddelde verkoo ptij d va n ve rkochte
wo ni ngen

149

119

109

l Ol

Gem iddeld versch il tussen tra nsacti eprijs en
oo rspro nkel ij ke vraa gp ri js van verkoch te
wo ninge n

102

91

91

67

Aa ntal te koo p staande won in gen

108

95

99

84

Gemid delde loopti jd va n te koo p staan de
won ingen

144

138

134

134

93

56

64

44

Krapte-indicator
Bro n: N VM, bewerking OTB

mogelijk de (verwachte) problemen bij de
verkoop van de huidige woningen een rol.
In de voorlaatste paragraaf wordt hier nog
op teruggekomen.
Vertrouwen in koopwoningmarkt

De Eigen Huis Marktindicator (EHM) meet
sinds 2004 het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningmarkt.5
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Een score van 'wo' staat voor een neutrale
houding ten aanzien van de ontwikkelingen
op de koopwoningmarkt; of wel een gemiddeld vertrouwen. De woonconsumenten in
de risicogemeenten hebben in het vierde
kwartaal van 2015 iets minder vertrouwen
(een lagere score op de EHM) in de koopwoningmarkt, dan de woonconsumenten

in de overige Groningse gemeenten en
in Nederland als geheel (zie tabel 2) . Ten
opzichte van het derde kwartaal is dit vertrouwen in de risicogemeenten wel toegenomen in een vergelijkbare mate als elders
in de provincie Groningen en in Nederland
als geheel.
Binnen de risicogemeenten blijken de
woonconsumenten die in een krimpgebied
wonen, duidelijk minder vertrouwen in de
koopwoningmarkt te hebben dan de woonconsumenten die in een niet-krimpgebied
wonen. Het verschil in vertrouwen is in alle
kwartalen vastgesteld en blijkt in de afgelopen kwartalen ook te zijn toegenomen.
Dit verschil tussen woonconsumenten in
krimpgebieden en in niet-krimpgebieden
is - in iets minder sterke mate - ook terug
te zien op landelijk niveau. De aardbevingsproblematiek en de krimpproblematiek
lijken elkaar onderling te versterken in hun
effect op het vertrouwen van de woonconsumenten.
Marktontwikkelingen koopwoningen

Om ontwikkelingen op de Groningse koopwoningmarkt in beeld te brengen, is met
behulp van NVM-gegevens een aantal indicatoren bepaald6 :
Aantal verkochte woningen;
Gemiddelde verkooptijd van verkochte
woningen;
Gemiddeld verschil tussen transactieprijs en oorspronkelijke vraagprijs van
verkochte woningen;
Aantal te koop staande woningen;
Gemiddelde looptijd van te koop
staande woningen;
Krapte-indicator (verhouding tussen
verkochte en te koop staande woningen).
De ontwikkeling van deze indicatoren
sinds het derde kwartaal van 2012 (toen de
bevingen bij Huizinge plaatsvonden) zijn
weergegeven als een index.7 Op deze wijze

kan de ontwikkeling van de indicatoren in
de periode 2012 (derde kwartaal) tot en met
2015 (derde kwartaal) in de verschillende
deelgebieden worden vergeleken.
Risicogebied versus referentiegebied

Allereerst worden de ontwikkelingen op de
koopwoningmarkt in de negen gemeenten van het risicogebied vergeleken met
die in de rest van de provincie Groningen
(exclusief de gemeente Groningen). Voor
alle onderscheiden indicatoren geldt dat de
koopwoningmarkt in het risicogebied zich
minder goed heeft ontwikkeld dan in het
referentiegebied (zie tabel3) .
Sinds het derde kwartaal van 2012 is het
aantal verkochte woningen in zowel het risicogebied als het referentiegebied per saldo
gestegen. De toename van het aantal transacties in het risicogebied is echter achtergebleven bij die in het referentiegebied. Ook
is de gemiddelde verkooptijd van verkochte
woningen sinds het derde kwartaal van 2012
in het risicogebied per saldo veel sterker
gestegen dan in het referentiegebied. Verder was de afname van het verschil tussen
transactie- en vraagprijs in de risicogebieden kleiner dan in de rest van de provincie.
Bovendien is de afname van het aantal te
koop staande woningen in het risicogebied
minder sterk en is de gemiddelde looptijd
van te koop staande woningen sterker gestegen dan in het referentiegebied. Tenslotte is
de krapte-indicator sinds het derde kwartaal
van 2012 in de negen risico-gemeenten per
saldo minder sterk gedaald dan in de rest
van de provincie Groningen.
Risicogebied, referentiegebied en krimp

Om enigszins te kunnen 'corrigeren' voor'
de effecten van krimp, hebben we vervolgens zowel het risicogebied als het referentiegebied nader onderverdeeld in een
luimpdeel en een niet-krimpdeel (tabel4).
Het algemene beeld dat uit de analyse naar
voren komt is dat vanaf het derde kwartaal
van 2012 de koopwoningmarkt in de krimp-
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TABEL 5 .... INDEX VAN INDICATOREN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE KOOPWONINGMARKT NAAR DEELGEBIED, 20l5Q3 OP BASIS VAN VOORTSCHRIJDEND VIERKWARTAALGEMIDDELDE (20l2Q3=100)

~'De

waarde van de index wijkt af van die in tabel

2

omdat hier met voortschrijdend vier-kwartaalgemiddelden is

gewerkt.

Bron : NVM, bewerking OTB

gemeenten zich minder goed heeft ontwikkeld dan in de niet-krimpgemeenten. En in
zowel de krimpgemeenten als in de nietkrimpgemeenten doen de risicogemeenten
het minder goed dan de niet-risicogemeenten.
Risicogebied naar schade-intensiteit

Tenslotte zoomen we in op ontwikkelingen op de koopwoningmarkt in de negen
risicogemeenten, waarbij binnen het risicogebied een nadere onderverdeling wordt
gemaakt naar aardbevingsintensiteit. Dit
gebeurt op basis van het aandeel woningen
met door de NAM geaccepteerde aardbevingsschade (tabel 5) . Een onderverdeling
die is gebaseerd op de combinatie van schade-intensiteit met krimp en niet-krimp is
helaas niet mogelijk als gevolg van een te
beperkt aantal transacties in verschillende
deelgebieden.
Uit de analyse komt binnen het risicogebied geen eenduidige relatie naar voren
tussen schade-intensiteit en ontwikkelin-
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gen op de koopwoningmarkt sinds het
derde kwartaal van 2012. Alle risicogebieden scoren op alle indicatoren slechter dan
het referentiegebied en de gebieden met
relatief weinig schadewoningen scoren
beter dan de gebieden met meer schadewoningen, maar de zwaarst getroffen gebieden scoren niet op alle indicatoren het
slechtst. Zo hebben het aantal en de looptijd van te koop staande woningen en de
krapte-indicator zich slechter ontwikkeld
in de gebieden met tussen de 39% en 6o%
woningen met schade, dan in de gebieden
met meer dan 6o% schadewoningen. Het
is goed mogelijk dat de factor 'krimp', die
zoals hiervoor bleek eveneens een groot
effect heeft op ontwikkelingen op de koopwoningmarkt, ervoor zorgt dat de relatie
tussen schade-intensiteit en woningmarktontwikkelingen niet eenduidig is. Ook
is het mogelijk dat in het gebied met de
grootste schade-intensiteit een deel van de
verhuisgeneigde eigenaarbewoners hun
woning niet te koop zet, omdat ze van mening zijn dat de woning onverkoopbaar is.

Verhuiswensen en onverkoopbare woningen

De voorgaande analyses geven geen uitsluitsel over het aantal 'onverkoopbare' koopwoningen in het risicogebied, maar maken
wel duidelijk dat koopwoningen er relatief
moeilijk verkoopbaar zijn. Dat blijkt ook
uit de resultaten van een bewonersenquête
in de negen risicogemeenten (Hoekstra,
2016) . 8 Van de huishoudens die aangeven
misschien in de komende twee jaar te willen verhuizen, zegt bijna 40% dat de huidige woning mogelijk onvoldoende opbrengt
om een verhuizing te kunnen financieren .
Bijna de helft van deze huishoudens weet
niet of ze hun huidige woning binnen twee
jaar kan verkopen. Ook noemt 20% van de
huishoudens , die in de enquête heeft aangegeven dat ze niet van plan zijn om binnen twee jaar te verhuizen, de ongunstige
huizenmarkt als reden hiervoor.
De relatief moeilijke verkoopbaarheid van
woningen in de risicogemeenten belemmert huishoudens bij het realiseren van een
verhuiswens. Op basis van de enquêteresultaten kan een indicatie9 worden gegeven
van de mogelijke effecten op verhuizingen
uit het risicogebied, wanneer door de introductie van een generieke opkoopregeling deze belemmeringen worden weggenomen. In de enquête is namelijk aan de
respondenten gevraagd in hoeverre men
het eens is met de stelling 'Als de overheid
een redelijke prijs betaalt voor mijn woning
laat ik me graag uitkopen'. Binnen de negen risicogemeenten is 46% van de eigenaarbewoners (ruim 15.500 huishoudens)
het (helemaal) eens met deze steiling.Verder is uit de bewonersenquête bekend dat
van de eigenaarbewoners, die (misschien)
willen verhuizen in de komende twee jaar,
meer dan 6o% aangeeft het risicogebied te
willen verlaten.Daarnaast zijn er ongeveer
6.ooo eigenaarbewoners die eigenlijk helemaal niet willen verhuizen, maar dit in het
geval van een gunstige opkoopregeling toch
overwegen.
Op basis van de resultaten van de bewo-

nersenquête kan verder worden afgeleid,
dat de introductie van een generieke opkoopregeling kan leiden tot maximaal
7-ooo tot 8.ooo woningbezitters die in de
komende jaren serieus overwegen om het
risicogebied te verlaten (Van der Heijden,
2015) . Dit aantal is indicatief, maar maakt
wel duidelijk dat de uitstroom van huishoudens uit het risicogebied mogelijk fors kan
toenemen, wanneer de moeilijke verkoopbaarheid van koopwoningen als belemmering wordt weggenomen. Daar staat tegenover dat huishoudens die een verhuizing
overwegen, aangeven dat het al dan niet realiseren van hun verhuiswens in sterke mate
afhangt van het overheidsbeleid en de situatie op de woningmarkt. Naast de mogelijke
introductie van een opkoopregeling, zullen
overheidsinterventies'0 voor een belangrijk
deel bepalen welk deel van de 7.ooo à 8.ooo
bewoners uiteindelijk kan en wil verhuizen.
Conclusies

Op basis van de hiervoor gepresenteerde
analyses kan voorlopig worden geconcludeerd, dat de aardbevingsproblematiek het
functioneren van de (koop)woningmarkt
in de periode medio 2012-2015 heeft beïnvloedt. Zo blijft het herstel van de koopwoningmarkt in het risicogebied achter bij het
referentiegebied. Dit herstel begint in het
risicogebied namelijk wat later in de tijd en
is ook minder sterk tot in het derde kwartaal van 2015 . Vooral in gebieden waar de
combinatie bestaat van aardbevingsproblematiek en een proces van krimp, zien we
relatief minder verhuizingen, een geringer
herstel van het vertrouwen in de koopwoningmarkt, minder woningtransacties en
langere verkooptijden. De invloed van het
krimpproces en van de aardbevingsproblematiek op de woningmarkt lijken elkaar te
versterken.
De onderzoeksresultaten geven een minder
eenduidig beeld voor wat betreft het effect
van de schade-intensiteit (de hoogte van
het aandeel woningen met schade in de be-
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staande woningvoorraad) op het functioneren van de woningmarkt binnen het risicogebied. Duidelijk is wel dat de woningmarkt
in gebieden met relatief veel woningen met
aardbevingsschade zich minder goed ontwikkelt, dan in gebieden met minder tot
geen woningen met schade.
De slechte verkoopbaarheid van woningen
in (delen van) het risicogebied belemmert
huishoudens bij het realiseren van een
verhuiswens. Het wegnemen van deze belemmering, bijvoorbeeld door de introductie van een generieke opkoopregeling, kan
ertoe leiden dat de uitstroom van huishoudens uit het risicogebied fors zal toenemen.
Daar staat wel tegenover dat een groot deel
van deze huishoudens aangeeft van de
voorgenomen verhuizing af te zien, als de
overheid de risico's van de aardgaswinning
drastisch vermindert.

Deze bijdrage is gebaseerd op een breed onderzoek naar de effecten van de bevingen op de
woningmarkt en de leefbaarheid in negen Groningse gemeenten (Boelhouwer et al., 2016). Het
onderzoek is in 2015 uitgevoerd door de afdeling
OTB van de Faculteit Bouwkunde (TU Delft)
met subsidie van de Dialoogtafel Groningen.

OVER DE AUTEURS
Dr. Harry van der Heijden is senior
onderzoeker bij de afdeling OTB van de
faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.
Dr. Harry Soumeester is universitair docent bij de afdeling OTB van de faculteit
Bouwkunde aan de TU Delft.

VOETNOTEN
1

De gemeente Groningen heeft binnen de provincie Groningen een sterke en dominante positie op de woningmarkt. Circa 36% va n de
provinciale woningvoorraad staat in de gemeente Groningen en meer dan 40% va n de woni ngverkopen in de provincie vindt plaats in
de gemeente Groningen (CBS Statline, Gemeente Groningen) . Om te voo rkomen dat o ntwikkelingen in de gemeente Groningen de
ontwikkelingen in een (deel) gebied volledig gaan bepalen, is ervoor gekozen om de gemeente buiten de analyse te houden.

2

Dit kan worden beschouwd als 'revea led preferences', omdat het hier gaat om gerealiseerde verhuizingen.
Er is gebruik gemaakt van een door de NVM samengestelde tabel waarin per kwartaal (voor de periode 2009 tot en met het derde
kwartaal va n 2015 ) en voor ve rsch ille nde onderscheiden gebieden op basis van de in de NVM database opgenomen woningen, de
wa arde va n een aantal indicatoren is berekend.

4 Hierbij gaat het om 'stated preferences'.
Maandelijks wo rden er onder bijna 700 leden van een onderzoekpanel de men ingen gemeten ten aanzien van de ontwikkelingen op
de koopwoningmarkt Aan de hand va n zes stellingen worden de gepercipieerde en verwachte ontwikkelingen, in respectievelijk de afgelopen 12 maanden en de komende 12 maanden, met betrekking tot de a lgemene koopsituatie, de koopprijsontwikkeling en de hypotheekrente vastgesteld . Op basis van de antwoorden op deze zes stellingen wo rdt per respondent de score op de EH M berekend . Het
gemiddelde over alle respondenten vormt de gemiddelde score op de EHM in Nederland.Het bestaande steekproefkader va n de EHM
is gericht o p het verkrijgen van meetresultaten op nationaal niveau . In de laatste drie kwartalen va n 2015 is het aantal respondenten
in de provincie Groningen echter o pgehoogd voor zowel de groep 'risicogemeenten' (zie tabel 2) als op de groep 'overige gemeenten'
in de provincie Groningen. Hierdoor is het mogelijk omhet vertrouwen onder de woonconsumenten in de beide deelregio 's en in de
provincie als geheel te vergelijken met de landelijke score.
Er zijn geen prijs ind icatoren meegenomen omdat de besch ikba re gegevens het niet mogelijk maken om te corrigeren voor ve rschillen
(in de tijd en tussen gebieden) in pakketsamenstelling: kwaliteitskenmerken van de in een bepaalde periode verkochte woningen.
De indexen zijn gebaseerd op voortschrijdende twee (of vier) kwartaalgemiddelden. Hiervoor is gekozen omdat voor een deel van de
onderscheiden deelgebieden geldt dat per kwartaal de aantallen te koop staande of verkochte wo ningen zodanig klein zijn, dat de ontwikkelingen in de loop van de tijd sterk fluctueren. Door uit te gaan van voortschrijdende gemiddelden wordt er een meer trendmatige
ontwikkeling zichtbaar.
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AGENDA
Oproep tot presentatie scriptie tijdens Vastgoed Talent Seminar

Als masterstudent heb je dit jaar de kans
om je scriptie te presenteren op het
Vastgoed Talent Seminar (voorheen ASRE
Talent Seminar) op 23 september 2016.
Het Vastgoed Talent Seminar wordt dit
jaar voor de vijfde keer georganiseerd .
Masterstudenten van universiteiten en
(post-initiële) instellingen kunnen via dit
platform hun onderzoeksbevindingen delen
met een gemêleerd vastgoedpubliek.
Studeer je af in studiejaar 2015-2016 met
een vastgoedgerelateerde scriptie? Doe dan
mee en deel je onderzoeksresultaten op
vrijdag 23 september!
Aanmelden kan bij Ciska Damen :
c.damen@asre.nf
www.asre.nfjtalentseminar
Een middag om inspiratie op te doen,
kennis te vergaren en vastgoedprofessionals te ontmoeten. Powered by ASRE, VOGON, AAA MRE, MSRE AA & PropertyNL.
Open Dag bij ASRE

Donderdag 3 november 2016 organiseert de
Amsterdam School of Real Estate een Open
dag voor aankomend studenten . Kom ook
als je wilt proeven hoe het is om hier te studeren! Er zijn ASRE-studenten aanwezig om
over hun ervaringen te vertellen . Studieadviseur (Nynke Wagenaar), Onderwijsmanagers (Jurrien Endenburg & Nannette Vlek) ,
Programmacoördinator (Maud Weide) en
Programmamanagers (Wim van der Post,
Arthur Marquard & Peter Tempel man) zijn
aanwezig om je mogelijkheden te bespreken.
Programma: 16.30 uur- ontvangst &
koffie; 17.00 uur- introductie ASRE; 17.10
uur- proefcollege; 17-45 uur- Studenten
aan het woord; 18.oo uur- parallelsessies
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met informatie over de MRE I de MSRE
Permanente
Educatie; 18.30 uur- borrel & hapjes.

I Executive Education &

Voor 11ragen kun je contact opnemen
met Nynke Wagenaar: n.wagenaar@asre.nf
25-jarig VOGON jubileumsymposium
met als thema: Vastgoed in de afgelopen
en komende 25 jaar.

Datum 11 november 2016.
Dagvoorzitter en paneldiscussieleider: Prof.
dr.ir. Vincent Gruis, hoogleraar Housing
management TU Delft.
Sprekers zijn o.a.: Prof. dr. Ed Nozeman,
emeritus hoogleraar Vastgoedontwikkeling
over Vastgoed de afgelopen 25 jaar; Prof.
dr. Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate
Economics TIAS School for Business and
Society, Tilburg School of Economics and
Management over Vastgoed de komende
25 jaar.
Key-note speech: Het vastgoedverleden
en de vastgoedtoekomst in internationaal
perspectief door Dr. Robert Lie, medeoprichter van de VOGON; CEO City Square
Real Estate lnvestments, HongKong; Panel
discussie met oud VOGON-voorzitters
over het symposiumthema: Prof.drs. Pé
Kohnstamm; Prof.dr. Ed Nozeman; Prof.dr.
Johan Conijn; Prof.dr. Tom Berkhout MRE
MRICS.
Het belooft een zeer interessante en boeiende middag te worden.

Voor 11ragen kun je contact opnemen met:
Ciska Damen, c.damen@asre.nf

De bewonersenquête is online afgenomen . De steekproef (deels gestratiliceerd en deels a-select) bedroeg ruim 1g.ooo adressen. De
respons was 20,8%. De resultaten zijn opgeschoond en gewogen vóór analyse. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% bedraagt
de foutenmarge op het niveau van de onderscheiden gebieden 2 à 3%. Zie Hoekstra (2016) voor een uitgebreide toelichting op de
uitgevoerde enquête.
Deze analyse is gebaseerd op wensen van huishoudens (stated preferences) en daarom indicatief.
10 Bijvoorbeeld het terugbrengen van de aardgaswinning, het aardbevingsbestendig maken van woningen, een in de ogen van de bewoners rechtvaardige compensatie voor waardeverlies en maatregelen die de leefbaarheid vergroten .
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