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Aan      : Fractievoorzitters / woordvoerders EZ Tweede Kamer 
T.b.v.    : Extra procedurevergadering vaste commissie Economische Zaken d.d. 12    
              februari 2013 en evt. Verlengd Algemeen Overleg 
Van      : Bestuurders uit de provincie Groningen 
 
Datum  : 12 februari 2013 

Betreft : Gaswinning Groningen-veld – Aardbevingen  

  

Op 5 februari jl. hebben wij, bestuurders van de provincie Groningen, per brief gepleit voor een 
vertrouwenwekkend en proportioneel pakket aan maatregelen in verband met het toegenomen 
risicoprofiel door zwaardere aardbevingen in het noorden van Nederland.  

Wij hebben kennis genomen van het debat in de vaste kamer commissie Economische Zaken op 7 
februari jl. Wij stellen vast op basis van de beantwoording  van de minister dat hij voornemens is pas 
na 1 december 2013 handelend op te treden. Hij heeft diverse onderzoeken aangekondigd, maar 
geen maatregelen om de aardgaswinning aan te passen. Ook niet als, uit onderzoek (eerder dan 1 
december), blijkt dat de winning op een andere manier tot minder schade en aardbevingen kan 
leiden.  

Een veelgehoord argument is dat er al langer aardbevingen voorkomen in het gebied en dat wanneer 
men nu maatregelen neemt, dit toch niet direct effect heeft in verband met een naijl-effect. Vanwege 
dit effect kunnen we de aardbeving van morgen niet meer voorkomen. De aardbeving van volgend 
jaar echter wel. In verband daarmee stellen wij ook vast dat er binnen een periode van vijf dagen 
inmiddels 8 aardbevingen in het gebied zijn opgetreden. Zelfs de seismologen van het KNMI zijn 
verrast door de grote onrust in de Groningse bodem. 

Zoals een aantal van u op basis van eigen ervaringen vast heeft  kunnen stellen, vertaalt deze onrust 
in de bodem zich in een toenemende onrust bij onze inwoners. De gevoelens van onveiligheid in het 
gebied zijn substantieel en groeiende.  

Schades stapelen zich op schades. De NAM maakt inmiddels geen onderscheid meer naar bevingen 
bij het tellen van de schademeldingen. Het mag duidelijk zijn dat wij ons, samen met onze inwoners, 
grote zorgen maken over de veiligheid. 

 Wij willen u nogmaals onder de aandacht brengen dat het afwijken van de gedragslijn om het 
voorzorgprincipe niet strikt toe te passen een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt in relatie 
tot de veiligheid van burgers en ondernemingen in het gebied. Voor de minister, maar ook voor de 
leden van de Tweede Kamer. 

Daarbij constateren wij dat de toezeggingen die de minister op 28 januari jl. in Loppersum heeft 
gedaan nog niet in gang gezet zijn. Wij stellen ons de vraag of de minister voldoende doordrongen is 
van de verantwoordelijkheid die hij heeft als hij het voorzorgprincipe niet strikt toepast. Daarom 
dringen wij nogmaals aan op snelheid in het proces, desnoods afgedwongen door een motie van uw 
kant. Zowel wij als onze inwoners zitten met veel vragen waar op korte termijn een antwoord op moet 
komen. 

 Wij vinden dat het rijk: 

a.       zo snel mogelijk helderheid moet geven over aanpassingen in de aardgaswinning  die de 
kans op zwaardere aardbevingen reduceren. Dus niet wachten tot 1 december. Mogelijke 
maatregelen naar voren halen, zodra deze uit de quick scan of onderzoek blijken! 

b.      zo snel mogelijk duidelijk moet maken welke preventieve maatregelen  getroffen moeten 
worden om schade te voorkomen dan wel te beperken en hoe dat in zijn werk gaat. Hiervoor 
dient  door het ministerie van EZ snel, in 1ste kwartaal van 2013, de quick scan georganiseerd 
te worden, zodat het onderzoek in het 2de kwartaal tot uitvoering wordt gebracht. 
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c.       moet toezien op een goede en snelle schadeafhandeling  van huizen, bedrijven en 
watersystemen. We maken ons zorgen over de afhandelingscapaciteit. 

d.      moet bezien hoe er gedurende de gaswinning langjarig vormgegeven kan worden aan een 
positieve voorziening/gebaar als ‘versterking van het gebied’, bijv. door voorop te lopen als 
duurzaam energiegebied. Wij pleiten voor een commissie van wijzen (zoals de cie Meijer voor 
het Waddenfonds) die hier naar kijkt en met ideeën komt. 

  

Onze inzet met de maatregelen a t/m c is om de negatieve effecten zo veel mogelijk tegen te gaan 
maar dat lukt nooit 100%. Het element d is om de balans van de winning in het gebied weer positief te 
krijgen. 
 

Hoogachtend, 

  

Dhr. Rodenboog (Burgemeester Loppersum) 
Mevr. Van Beek (Burgemeester Eemsmond) 
Dhr. Rehwinkel (voorzitter Veiligheidsregio en Burgemeester Groningen) 
Dhr. Van de Nadort (Burgemeester Ten Boer) 
Dhr. Ten Brink (Burgemeester Slochteren) 
Dhr. Groot (Burgemeester Delfzijl) 
Mevr. Pot (Burgemeester Appingedam) 
Dhr. Michels (Burgemeester Winsum) 
Dhr. Bakker (Burgemeester Bedum) 
Dhr. Middel (Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest) 
Dhr. De Vey Mestdagh (gedeputeerde provincie Groningen) 

  
 


