
Open brief aan de minister van Economische Zaken, zijne excellentie de 

heer Kamp 
 

 

Hooggeachte heer Kamp, 

 

Er moet ons iets van het hart. Het is u bekend dat veel Groningers, in het bijzonder de leden 

van onze vereniging de Groninger Bodem Beweging, lijden onder de gevolgen van de 

gaswinning: onveiligheid, schade aan woningen, angst voor zwaardere aardbevingen, 

onzekerheid over de financiële gevolgen hiervan zoals waardevermindering, ja zelfs 

onverkoopbaarheid van woningen die kwetsbaar blijken voor bevingen, overlast door 

herstelwerkzaamheden, enz. Dit alles moeten wij kennelijk lijdzaam accepteren vanwege het 

economisch belang van de gaswinning. Dit belang weegt volgens u zwaarder dan alle 

particuliere leed van een bevolkingsdeel dat daarvan de dupe is. 

 

Wij willen en kunnen dat niet accepteren en eisen een substantiële vermindering van de 

gaswinning, precies zoals het Staatstoezicht op de Mijnen, voor dit soort zaken ingesteld, u 

heeft geadviseerd. Dit advies heeft u naast zich neergelegd met als argument dat u meer 

informatie nodig heeft alvorens een besluit te kunnen nemen. U heeft daarom een fors aantal 

onderzoeken opgestart, die alle in de loop van dit jaar worden afgerond.  

U begrijpt dat in deze situatie het vertrouwen van de bevolking in Groningen in uw beleid 

zeer kwetsbaar is. Daarom mogen wij verwachten dat u deze onderzoeken zorgvuldig en 

transparant opzet en consciëntieus omgaat met de resultaten daarvan. Helaas is reeds bij de  

eerste onderzoeken die in juni zouden worden opgeleverd, het tegendeel gebleken. 

Om te beginnen zijn ze te laat.
1
 Van de quickscan naar mogelijke effecten op vitale 

infrastructuur zijn alleen conceptresultaten beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het onderzoek 

naar de waardedaling van de woningen. Van het onderzoek naar de preventieve maatregelen 

is alleen het voorbereidende ARUP onderzoek in de afrondende fase. Er is nog geen 

inventarisatie gemaakt van te treffen maatregelen, noch zijn kwetsbare huizen en gebouwen in 

kaart gebracht.
2
  

Het heeft ons dan ook zeer bevreemd dat u een aantal 'resultaten' toch al heeft gedeeld met de 

media en de bestuurders in de regio. Niemand kan immers de zorgvuldigheid van de 

onderzoeken beoordelen. En is het niet een kenmerk van goed bestuur dat gepresenteerde 

onderzoeksconclusies toetsbaar zijn?  

Maar, zo zegt u, dat kan nog niet, immers de rapporten moeten eerst worden beoordeeld door 

de begeleidingscommissie en de stuurgroep. Des te meer vragen wij ons dan af, waarom u 

reeds nu mededelingen doet over de resultaten. Is de stuurgroep niet ingesteld om de 

zorgvuldigheid en de onafhankelijkheid van de onderzoeken te beoordelen? Het passeren van 

de stuurgroep door voorbarig onderzoeksconclusies mede te delen, roept vragen op over de 

ruimte die de stuurgroep wordt geboden. 

 

Tenslotte nog een opmerking over het onderzoek naar de waardedaling van woningen in het 

gaswinningsgebied. Een eventuele waardevermindering van de woningen zal de NAM moeten 

vergoeden. De uitvoerder van het onderzoek, Ortec-Finance, heeft evenwel banden met de 

NAM en met de SHELL, die 50% van de aandelen van NAM bezit. SHELL werkt al ruim 25 

jaar succesvol samen met Ortec, vanaf 2012 wereldwijd.
3
 Ook de NAM maakt gebruik van de 

                                                
1 Zie uw brieven van 28 maart 2013 en van 3 juli 2013 aan de Tweede Kamer 
2 Dit zou in het tweede kwartaal zijn afgerond, zoals beloofd in uw brief van 11 februari 2013, pp. 7 

3 http://www.ortec.nl/news/2012/nl/20120131%20shell.aspx 

http://www.ortec.nl/news/2012/nl/20120131%20shell.aspx


diensten van Ortec.
4
 Voor Ortec is het ondersteunen van de productie en distributie van olie 

en gas corebusiness. 

Nogmaals, wij kennen het onderzoeksrapport niet maar de door u gemelde conclusie, als zou 

er geen sprake zijn van waardedaling,  is uiterst ongeloofwaardig, niet alleen voor bewoners 

maar zeker ook voor de makelaars in dit gebied. Wij vrezen daarom dat er met dit 

zogenaamde 'onderzoek' al weer veel tijd is verloren. We verwachten dan ook dat de 

stuurgroep grote vraagtekens zal zetten bij de resultaten dan wel het onderzoeksrapport 

afwijst. 

Al met al boezemt de voortgang weinig vertrouwen in. Voor het onderzoek is transparantie en 

onafhankelijkheid cruciaal. We hopen dat u de Groningers serieus neemt. 

 

 

Het bestuur van de Vereniging Groninger Bodem Beweging 

www.groninger-bodem-beweging.nl 

                                                
4 http://www.ortec.com/~/media/Files/Infortec_Articles/English/Infortec_global_2008_1_nam.pdf 


