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kan afstralen op die in Oost-Groningen, waardoor de prijsontwikkelingen 

dichter bij elkaar komen. Het CBS is bekend met de mening die in het 
artikel wordt geuit, maar ziet geen aanleiding om de onderzoeksmethode 
aan te passen, omdat de insteek van het onderzoek is om de 
woningmarktontwikkelingen te vergelijken met aanpalende regio’s in 
noordoost Nederland.   

• Voor individuele woningeigenaren in het aardbevingsgebied heeft deze 
afkadering van het onderzoeksgebied echter geen negatief effect. De 

waardedalingsregeling is niet gebaseerd op dit CBS onderzoek, maar op 

het onderzoek van het IMG dat gebruik maakt van de Atlas 
Researchmethode. Deze methode analyseert de woningmarkt 
conservatiever, gedetailleerder en op individueel woningniveau vergeleken 
met het CBS onderzoek, waardoor deze ten voordele werkt van 
woningeigenaren die in aanmerking komen voor de 

waardedalingsregeling.  
 

Monitor 2022 en Imagomonitor 2022 
• Het NPG is de opdrachtgever voor de jaarlijkse onderzoeken Monitor 2022 

en Imagomonitor 2022. 
• De ontwikkelingen op de terreinen economie, werken en leren, leefbaarheid, 

en natuur en klimaat worden jaarlijks in kaart gebracht in de Monitor.  

• De nasleep van de coronacrisis heeft grote impact op het beeld uit deze 
Monitor; zowel in Groningen als op landelijk niveau is een afname te zien 
van de brede welvaart ten opzichte van de Monitor 2021. De belangrijkste 
oorzaak hiervoor is de forse afname van de beschikbaarheid van werk in 
het coronajaar 2020. 

• Sinds 2020 wordt jaarlijks de Imagomonitor uitgevoerd, waarin aan 
Groningers en niet-Groningers gevraagd wordt wat zij van de provincie 

Groningen vinden. Dit onderzoek is in 2022 uitgebreid naar onze buurlanden 
Duitsland, België en Noorwegen. Deze uitgebreide versie van het onderzoek 
zal eens in de vier jaar plaatsvinden. 

• Ten opzichte van de nulmeting in 2020 zijn Groningers positiever naar de 
regio gaan kijken, terwijl het beeld van niet-Groningers en niet-Groningse 
bedrijven iets minder positief is geworden. 

• Deze beelden zijn ook vertaalbaar naar tevredenheid over de 
woonomgeving. Waar Groningers tevreden zijn met hun woonomgeving, is 
het beeld van niet-Groningers en niet-Groningse bedrijven over wonen in 
Groningen minder positief.  

• Het is nog te vroeg om de effecten van de inzet van het Nationaal 
Programma Groningen terug te zien in de Monitor. Dit komt doordat het 
grootste deel van de programmagelden nog niet is uitgegeven.  




