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Vo o r w o o r d v a n d e v o o r z i t t e r
Beste leden,
Alweer een nieuwsbrief. Nieuwe vragen doemen op.
Nu twee van de hoofddoelstellingen van de GBB binnen handbereik zijn
(gaskraan dicht en de NAM eruit) komen andere vragen naar voren als:
hoe lang houden we last van de bevingen?
moeten we doorgaan met alles te versterken?
hoe voorkomen we dat 'ze' Groningen met de brokken laten zitten?
hoe moet een toekomstplan er uitzien?
Er is behoefte aan een heldere positie van de GBB op deze punten. In deze nieuwsbrief gaan we
hierop in. Allereerst worden de standpunten van de GBB over de versterking nog eens op een
rijtje gezet. Daarna beschrijven we de inschatting van de GBB van de naijleffecten (na het
stopzetten van de gaswinning). Tenslotte zeggen we het een en ander over de “oude gevallen”.
We herhalen ook de oproep uit de vorige nieuwsbrief over de oude gevallen. Heeft u een aanbod
van de NAM ontvangen, meld ons of dit naar tevredenheid is, via:
contact@groninger-bodem-beweging.nl.
Over de antwoorden op de nieuwe vragen, kan soms verschillend worden gedacht.De vragen en
de antwoorden zijn ook niet altijd eenduidig. Het gevaar bestaat dat de Groningers of de leden
van de GBB zich hierdoor uit elkaar laten spelen. We vertrouwen erop dat de Groningers en de
leden van de GBB dat niet zullen laten gebeuren!

Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging
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De huidige standpunten van de GBB over gaswinning en versterking
De gaskraan moet zo snel mogelijk dicht
De minister van EZK, Eric Wiebes, geeft aan dat de gaswinning in oktober 2022 op jaarbasis
12 miljard kuub zal bedragen en dat wanneer ook alle aanvullende maatregelen slagen, de
gaskraan helemaal dicht kan. De GBB is hier blij mee. Maar de GBB eist daarnaast van de
minister dat hij zich aan het afgesproken meet- en regelprotocol houdt. Dit houdt is dat, gegeven
de seismiciteit van de afgelopen maanden (code Oranje) er per direct maatregelen moeten
worden genomen. Het meet- en regelprotocol geeft aan dat de winning zo snel mogelijk omlaag
moet.

Zolang huizen niet aan de veiligheidsnorm voldoen, moet er versterkt worden
De huizen die zijn geïnspecteerd en niet voldoen aan de actuele veiligheidsnorm moeten worden
versterkt. Dat heeft ook minister Eric Wiebes toegezegd. Maar door nu de versterking tijdelijk
'on hold' te zetten neemt hij een voorschot op de effecten van een daling van de gaswinning in de
toekomst. Dat is echter niet verantwoord. Besluiten moeten worden gebaseerd op actuele
wetenschappelijke analyse en niet op optimisme. Hoe snel de dreigingnorm zal dalen is niet op
voorhand te zeggen. Er zal voor de komende tijd in ieder geval rekening gehouden moeten
worden met een aardbeving van 5.0.
De GBB vindt dus dat alle huizen die zijn geïnspecteerd en zijn doorgerekend en onveilig zijn
bevonden, zo snel mogelijk moeten worden versterkt.
Als er nieuwe berekeningen zijn gemaakt en het zou het dan veiliger blijken, dan kunnen alle
huizen met de nieuwe norm worden doorgerekend, inclusief die al zijn doorgerekend.
Met de huidige versterkingsaanpak duurt het te lang voordat de meeste huizen zijn versterkt.
Aldus wordt veiligheid niet adequaat nagestreefd. De enige echte oplossing is het zo snel
mogelijk stoppen van de gaswinning. Alleen dan is er een grote kans dat de seismiciteit zo sterk
daalt, dat versterken nauwelijks nog nodig is.

Randvoorwaarden voor de versterkingsoperatie
Voor het realiseren van de versterkingsoperatie is “draagvlak” nodig onder de bewoners.
Dat wordt slechts dan verkregen als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Hieronder
laten we deze volgen. Alle dragen tevens bij aan het bieden van een nieuw perspectief voor de
bewoner/eigenaar. Hem/haar moet uitzicht worden geboden op een fair proces, een beter huis en
een betere leefomgeving; niemand heeft gevraagd om deze ontwrichtende ingreep in hun leven.

Betrokkenheid van bewoners
Bij woningen die moeten worden versterkt wordt zwaar ingegrepen. De verwachting is dat veel

woningen worden gesloopt. Dit heeft bij veel dorpen een geweldige impact. Belangrijk is daarom
dat bewoners intensief worden betrokken bij de aanpak van de versterking van hun woning, dorp
of wijk. Dit is een voorwaarde voor het krijgen van draagvlak voor de versterkingsoperatie.
Daarnaast moeten de bewoners ook worden betrokken bij belangrijke gemeentelijke besluiten in
het kader van de versterking, bijvoorbeeld met betrekking tot de herinrichting van het dorp.
Zonder betrokkenheid van bewoners is de versterkingsoperatie gedoemd te mislukken.
Het vergt extra tijd in het proces maar zonder draagvlak verlies je uiteindelijk nog meer tijd.

Aanpassing uitvoeringskaders en aansturing
De aansturing van het versterkingsproces moet zodanig zijn dat de belangen van de bewoners
daar optimaal in zijn geborgd. Dat is nu niet het geval. De afspraken die met de NAM zijn
gemaakt (kaders Uitvoering Versterking) geven de NAM een te grote controlefunctie terwijl de
mogelijke zorgplicht van het Rijk niet voldoende inhoud wordt gegeven.
De GBB is van mening dat de NAM niet (meer) moet worden betrokken bij de
versterkingsoperatie. Dat betekent dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen.
Verder moet er een fonds komen waarmee de extra investeringen die nodig zijn, bovenop de
versterkingskosten, kunnen worden gefinancierd. Deze vallen niet vanzelfsprekend onder de
aansprakelijkheid van de NAM. De zorgplicht van de overheid kan hier vorm worden gegeven.

Compensatie van bewoners en regio
Momenteel ondervinden bewoners overlast en verschillende vormen van schade door de
aardbevingsproblematiek (bevingschade, immateriële schade, vermogenschade).
Ook de versterking brengt een geweldige overlast en mogelijk bijkomende kosten en
schade met zich mee. Vanzelfsprekend moeten bewoners deze kosten en ander financieel
nadeel vergoed krijgen. Verder zal er een vorm van compensatie tegenover de overlast
moeten staan; zo kan een dorp jarenlang veranderen in een bouwput. De bewoner vraagt
niet om deze ellende. Dit leidt tot een gevoel van onrecht en boosheid en stress.
Ook de regio ondervindt schade. Te denken valt aan imagoschade, verstoring van de
woningmarkt, de verslechtering van de economische markt, het teruglopen van
investeringen, extra krimp, enzovoort. Deze moet worden ingeschat en gecompenseerd.
Een economische impuls in Groningen door het Rijk is meer dan terecht. Verder brengt de
versterking aanvullende kosten voor gemeenten met zich mee (bijvoorbeeld herstel van
wegen, herinrichting van de woningvoorraad); ook die moeten worden gecompenseerd.
De GBB wil dat bovenstaande wensen voldoende zijn geborgd in de versterkingsoperatie.
Verder dienen acuut onveilige huizen, panden met een publiek karakter, inclusief
zorginstellingen zo snel mogelijk versterkt te worden. Ook kunnen inspecties en
sterkteberekeningen doorgaan, mits de kaders voor de uitvoering van de versterking
worden aangepast.

Hand aan de kraan
Hoe effectvol is dat? Hoe snel reageert de seismiciteit in het veld op
productiewijzigingen? Daarover doen tal van verhalen de ronde. In dit artikel een
kleine uitleg.
Eind 2014 werd besloten de productie in het Loppersum-cluster te minimaliseren. De productie
ging op de waakvlam (‘stand-by’). Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) schreef toen dat ze
een snel effect op de seismiciteit verwachtte. Dat is uitgekomen. Maar waarschuwde tegelijk dat
de verlaging slechts van tijdelijke duur zou zijn. Over en jaar of drie zou de seismiciteit weer
toenemen, aldus het SodM. En ook dat is uitgekomen. Om dat goed te begrijpen eerst een korte
uitleg over de werking van seismiciteit in het Groningenveld.
Het Groningenveld is gas dat zich in de poriën van een gesteente bevindt (zogenaamd Rotliegend

gesteente) op 3 kilometer diepte. De hoogte van de steenlaag is gemiddeld 100 meter, maar
onder Loppersum, in de kern van het veld, is deze wel 250 meter hoog.
Door de winning daalt ondergronds de druk van het gas in de steenlaag, en daardoor gaat het
gesteente werken, het drukt als het ware in. Dat heet ‘compactie’, en dat zorgt voor ‘seismiciteit’:
aardbevingen.
Ook veroorzaakt compactie bodemdaling. Deze is in Loppersum inmiddels ruim 30 cm.
De druk in het veld was oorspronkelijk 350 bar, maar dat is in de loop der jaren steeds verder
afgenomen door de winning. De eerste aardbevingen deden zich voor omstreeks 1990, toen de
druk gedaald was tot ongeveer 150 bar, nu is de druk nog gemiddeld 80 bar.
Het gesteente waarin het gas zit is niet een keurig aangelegde strakke steenlaag, maar een
gesteente waar 10 miljoen jaar lang van alles mee gebeurd is. Er zitten compartimenten in,
gescheiden door breuklijnen.
In de volgende afbeelding wordt een doorsnede voorgesteld.

Op de volgende landkaart zijn de breuklijnen aangegeven. De kleurencodes geven de
hoogteverschillen aan. Een paar breuklijnen zijn vrij fors, met name de Noordwest-Zuidoost
breuklijnen onder het Loppersumcluster. De meeste zwaardere aardbevingen
(bijvoorbeeld Huizinge 2012 en Zeerijp 2018) hebben zich voorgedaan bij deze breuklijnen.

Wanneer de winningslocaties vergeleken worden met de breuklijnen valt op dat er ten oosten van
de oostelijke breuklijn bij Loppersum 2 locaties zijn (Leermens en Zeerijp), en ten westen van de
westelijke breuklijn ook 2 (De Pauwen, Ten Post). Ertussen ligt een dieper deel, de
Loppersumtrog genoemd, waarin geen winningslocatie ligt.
Gas stroomt van een plek met hogere druk naar een plek met lagere druk.
Vanuit de trog stroomt het gas dus langs de breuklijnen naar de winningslocaties
Dit verklaart mede de grote gevoeligheid van het Loppersum cluster voor seismiciteit.
SodM noemt in haar laatste rapport het veld onder Loppersum “kritisch gespannen”.

Is seismiciteit voorspelbaar?
Het optreden van seismiciteit is niet precies te voorspellen. Wel zijn er steeds betere modellen,
meestal gebaseerd op kansverdelingen. De kans op het optreden van seismiciteit wordt
weergegeven in schattingen.
Bij het huidige winningsniveau van 21,6 miljard kuub worden er ongeveer 20 bevingen per jaar
verwacht die sterker zijn dan 1,5 op de Schaal van Richter, dat zijn de ‘voelbare bevingen’.
En de kans op een beving van 3.6 (Huizinge-sterkte) of hoger is 16% per jaar.
Een kans op een beving van 4.5 is 1,5% per jaar.
Terug naar 2014. SodM verwachtte toen dat het effect van het terugdraaien van de kraan bij
Loppersum binnen 3 tot 6 maanden effectief zou zijn. Dat bleek ook uit te komen,
de aardbevingen stopten heel snel daarna. SodM sprak toen wel de waarschuwing uit dat het
effect slechts tijdelijk zou zijn, misschien drie jaar. Dat komt door drukverschillen. In Loppersum
werd vanaf dat moment immers nauwelijks nog gas gewonnen, maar in de andere clusters ging
de productie gewoon door. In de andere clusters wordt de druk dan lager dan bij Loppersum, en
dat betekent dat na verloop van tijd het gas uit Loppersum naar die andere clusters gaat stromen.
Het is een groot permeabel veld, dus het gas gaat steeds zo stromen dat de druk overal weer
gelijk wordt. Maar daarvoor is wel tijd nodig, want het gasveld is erg groot, ongeveer 900 km2.
Inderdaad was te zien dat eind 2016, en vooral in 2017, de seismiciteit in het Loppersum cluster
weer toenam. Uiteindelijk escaleerde dat in de beving van 3.4 van Zeerijp op 8 januari 2018
De minister besloot daarop de kraan in het Loppersum cluster volledig dicht te laten draaien.
Op 2 februari ging de kraan dicht.
Is die termijn van 3 tot 6 maanden voor het effect van het draaien aan de kraan dan zeker?
Nee, dat is een schatting. Medewerkers van TNO houden het in een gepubliceerde studie op 4 tot
8 maanden. De NAM heeft recent een studie gepubliceerd waarin ook het volledig dichtdraaien
van de kraan is doorgerekend in hun model. Dat heeft direct effect, de NAM schat in tussen 2 tot
6 maanden. Het aantal voelbare bevingen daalt van 20 naar 4 bevingen per jaar. Ook de kans op
sterke aardbevingen daalt onmiddellijk in dezelfde mate.
Dit onderzoek van de NAM moet nog gevalideerd worden door SodM. Groningers hebben geleerd
de rapporten van de NAM niet blind te vertrouwen.
Als de winning helemaal stopt, stopt ook onmiddellijk de verdere drukdaling. De ondergrond heeft
echter nog wel enige tijd nodig om volledig tot rust te komen. Dat heeft er ook mee te maken dat
eerst in het veld de druk overal even groot moet worden. Ook is er nog enige na-ijlende
compactie en na-ijlende bodemdaling. Maar het is een redelijke verwachting dat het veld na 2 jaar
in belangrijke mate tot rust is gekomen.

Wat betekent de ontwikkeling van de seismiciteit
voor de politiek van de overheid?
Doordat bij voortgaande productie de druk in het veld voortdurend steeds lager wordt, is het effect
van elke miljard kuub die gewonnen wordt, steeds groter. Anders gezegd: de seismiciteit neemt
toe bij gelijkblijvende productie. Het is dus heel belangrijk dat Eric Wiebes uitvoert wat hij in zijn
brief aan de Tweede Kamer van 29 maart 2018 aankondigt, en de gaswinning zo snel mogelijk
naar 0 brengt!
Elk jaar dat er gas gewonnen wordt, hoe weinig ook, nemen door de drukdaling de seismische

risico’s toe.

Wat betekent stopzetting van de gaswinning voor de
versterkingsoperatie?
Eric Wiebes heeft aangegeven dat hij in juni 2018 veiligheidsadviezen krijgt van SodM, KNMI,
TNO, NEN en de Mijnraad. Voor de zomer wil hij duidelijkheid hebben over de
veiligheidsvooruitzichten, en de consequenties daarvan voor de versterkingsoperatie.
Hopelijk zorgt dat eindelijk voor duidelijkheid voor alle bewoners die nu in onzekerheid verkeren.
De GBB acht het echter niet waarschijnlijk dat er op zo’n korte termijn de gewenste duidelijkheid
komt…

Vooraankondiging Leden-voor-leden-bijeenkomst
Meer technische vragen? Op donderdag 14 juni organiseert de GBB een leden-voor-ledenbijeenkomst. Spreker is Jan de Jong. Jan de Jong was de Inspecteur-Generaal der Mijnen van de
SodM die in januari 2013 het advies aan de minister (toen nog Henk Kamp) gaf om de “zo veel en
zo snel als realistisch mogelijk de gasproductie reduceren” – een advies dat Henk Kamp
negeerde. Sterker nog, Henk Kemp verhoogde juist de gasproductie: met alle desastreuze
gevolgen waar we nu nog elke dag mee te maken hebben.
Voor deze leden-voor-leden-bijeenkomst volgt nog een aparte uitnodiging per e-mail!

Schadeafwikkeling
Zoals bekend is er een streep getrokken op 31 maart 2017, om 12.00 uur.
Schademeldingen voor 31 maart 2017, 12.00 uur, vallen onder het oude schadeprotocol van de
NAM/CVW. De nu nog openstaande zaken ("de zogenaamde “Oude gevallen”) krijgen van de
NAM een aanbod voor 1 juli 2018.
Schademeldingen na 31 maart 2017, 12.00 uur, worden allemaal afgehandeld door de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), volgens het nieuwe schadeprotocol, ook als de
melding bij het CVW is binnengekomen.

Oude gevallen
Iedereen met een openstaande schademelding van voor 31 maart 2017 krijgt een aanbod van de
NAM. Dat aanbod komt voor 1 juli 2018. Minister Eric Wiebes heeft aangegeven de NAM kritisch
te volgen op de met hem gemaakte afspraken.
Zie www.nam.nl/6000/. Leidend zijn de zogenaamde Spelregels. Die staan daar ook.
NAM heeft een eerste voortgangsrapportage opgemaakt. Ook die staat op dezelfde website.
Per 25 april zijn er 2.035 brieven met een aanbod verstuurd. NAM is ongeveer op eenderde. Het

totaal aantal oude gevallen is 6.199.
In de vorige nieuwsbrief vroegen we om reacties op het aanbod van de NAM. Tientallen reacties
kwamen binnen. Daaruit komt een wisselend beeld naar voren: sommige mensen zijn blij omdat
de eerder als C-schade afgedane schade nu alsnog vergoed wordt, maar sommige mensen zien
ook het aanbod als volstrekt onvoldoende (bijvoorbeeld het aangeboden bedrag is te laag om alle
schade te herstellen, of niet alle schades zijn meegenomen bij de berekening van het aanbod).
We bundelen de reacties richting minister Eric Wiebes.
Krijgt u een aanbod van de NAM? Reacties graag z.s.m. naar:
contact@groninger-bodem-beweging.nl

TCMG
Op 29 januari 2018 besloot minister Eric Wiebes de schadeafwikkeling van het Groningenveld en
de opslag in Norg geheel los van de NAM te organiseren.
Daarop stelde hij de TCMG in, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.
Die is op 19 maart 2018 operationeel geworden www.schadedoormijnbouw.nl.
Daar kan nu iedereen schade melden.
Die TCMG heeft in 6 weken tijd (tussen 29 januari en 19 maart) een complete organisatie
opgetuigd. Ook kregen de medewerkers ruim 13.000 zaken van het CVW overgedragen: namelijk
alle schademeldingen tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018. Ze zijn dus gestart met een
gigantische werkvoorraad, en er komen nog elke week gemiddeld 200 of 300 schademeldingen
bij. Vandaar dat ze de afgelopen dagen brieven hebben uitgestuurd om aan te geven dat het nog
even kan duren (zogeheten “verdagingsbrieven”).

Waardedaling woningen
Behalve fysieke schade aan de woning zijn er ook tal van andere vormen van schades door
de gaswinning opgetreden. Onder meer immaterile schade en waardedaling van de
woning. De fysieke schade is nu bij de NAM weg, en nu via de TMCG “publiek”
georganiseerd. Wat gebeurt er met de andere schadesoorten?
Over waardedaling van woningen schrijft minister Eric Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer
op 14 mei 2018 het volgende: ”Om de woningeigenaren in het aardbevingsgebied te
compenseren heeft de NAM de regeling waardedaling ingevoerd. Deze regeling biedt
compensatie als de woning bij verkoop minder opbrengt door het risico op aardbevingen.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 januari 2018 echter geoordeeld dat
compensatie voor waardedaling ook onafhankelijk van verkoop dient plaats te vinden. Het is mijn
ambitie om alle vormen van schade door gaswinning in Groningen publiek af te handelen waar
dat mogelijk en wenselijk is. Dit geldt dus ook voor schade in de vorm van waardedaling van
woningen. Daarom stel ik een commissie in die zal adviseren over of en hoe publieke uitvoering
van de uitspraak van het Gerechtshof kan worden vormgegeven. In het najaar zal ik mede op
basis van het advies van deze commissie bezien hoe ook deze vorm van schade publiek kan
worden afgehandeld en uw Kamer hierover informeren.”

Contact GBB
Mailcontact heeft de voorkeur.
Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl
Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen:
op maandag van 14:00 tot 16:00 uur, en
op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur
op telefoonnummer 06 2161 5080.
Indien gewenst is het dan ook mogelijk om een afspraak te maken voor een
uitgebreider gesprek op het kantoor van de Groninger Bodem Beweging.
Het kantoor- en postadres is Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum.
NB De pers kan bellen naar 06 1726 8247.
NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versteviging en regelingen
is er Stut-en-Steun,
Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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