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Betreft: Het corona-effect op schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen 

 

 

Geacht college,  

 

De uitbraak van het coronavirus heeft grote effecten op de Groninger samenleving. Veel 

mensen, met name zzp’ers, hebben minder werk of zelfs helemaal geen werk doordat veel 

economische activiteiten stil liggen. De Statenfractie van D66 Provincie Groningen heeft 

begrepen dat ook het werk van de schadetaxateurs van de Tijdelijke Commissie 

Mijnbouwschade Groningen is stilgelegd tot in ieder geval 1 juni 2020. Het risico bestaat 

daardoor dat schadetaxateurs, veelal zzp’ers, op zoek zullen gaan naar ander werk en niet zullen 

terugkeren als schadetaxateur als de corona-uitbraak ingedamd is. D66 maakt zich daar zorgen 

over. 

 Daarnaast ligt de bouwsector, zolang zij kunnen werken binnen de richtlijnen van het 

RIVM, niet stil. Dit betekent dat de versterkingsoperatie geen vertraging zou hoeven oplopen.  

 

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen stelt de Statenfractie van D66 Provincie Groningen aan 

u de volgende vragen: 
1) Waarom is het werk van schadetaxateurs stilgelegd terwijl het werk – eventueel met 

enige aanpassingen - uitgevoerd kan worden binnen de richtlijnen van het RIVM? 

2) Waarom is het werk direct tot 1 juni 2020 stilgelegd en is niet eerst gekozen voor 

stillegging tot een eerdere datum?  

3) Hoe kan het vertrek van schadetaxateurs voorkomen of opgevangen worden als het werk 

tot 1 juni 2020 stil blijft liggen?  

4) Kunnen de RIVM richtlijnen en daarmee de maatregelen van het Rijk de 

versterkingsoperatie in Groningen vertragen?  

5) Is GS het met ons eens dat we vertraging van de schadeafhandeling en de 

versterkingsoperatie door de Corona-crisis zo veel mogelijk moeten voorkomen?  

6) Wat kan GS doen om vertraging in de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie 

door de Corona-crisis, te voorkomen? 

 

In afwachting van uw reactie.  

 

Met hartelijke groet,  

Namens de Statenfractie van D66 Groningen,  

 

 

Geert Kamminga 
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