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Datum: 16 maart 2016 
 
Betreft: Schriftelijke vragen dynamische contourenkaart 

Geacht College, 

Schades buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied worden voorlopig niet behandeld 
door het Centrum Veilig Wonen (CVW) vernemen wij zojuist uit de media. Het CVW wacht 
eerst de resultaten van een onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen 
af. Dit betekent concreet dat schades buiten de contourlijn de komende maanden niet wel 
worden opgenomen maar niet worden verwerkt. Het CVW wil eerst weten waar ze aan toe 
zijn voordat ze er mee aan de slag gaan. Dit is wat betreft het CDA de omgekeerde wereld. 
Gedupeerden hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn en hun schade moet 
worden vergoed. Nu. Niet over een aantal maanden. Wat het CDA betreft laat deze bizarre 
situatie zien dat de discussie over juistheid en onjuistheid van de contourenkaart 
gedupeerden meer slachtoffer maakt. De oplossing hiervoor is het invoeren van een 
dynamische contourenkaart. Alle schade als gevolg van aardbevingen moet worden 
vergoed. Zonder discussie en zonder gedoe. 

Daarom stelt zij aan uw college de volgende vragen: 

1. Is de Provincie op de hoogte van het 'on hold' zetten van schadeafhandelingen door 
het Centrum Veilig Wonen? 

2. De Minister van Economische Zaken heeft afgelopen dinsdag aangegeven dat 
schade door aardbevingen buiten de contourlijn wordt vergoedt. Waarom wordt bij 
het Centrum Veilig Wonen deze contourenlijn nog steeds toegepast? 

3. Is de Provincie het met het CDA eens dat de discussie over de contourenkaart 
gedupeerden nog meer slachtoffer maakt en dat een dynamische contourenkaart de 
oplossing is voor deze discussie?  

4. Is de Provincie bereid om bij de Nationaal Coördinator Groningen en het Ministerie 
van EZ te bepleiten dat de contourenkaart onafhankelijk en dynamisch wordt zodat 
discussie over de juistheid en onjuistheid overbodig wordt. 

Namens de CDA Statenfractie, 
 
Ronald Knegt 
 


