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MINISTER STUURT KAMERBRIEF OVER VOORTGANG ONDERZOEKEN
Minister Henk Kamp van Economische Zaken stuurde 3 juli 2013 een brief naar de Tweede Kamer
over de voortgang van de onderzoeken naar de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het
Groningen-gasveld. De minister zegt in deze Kamerbrief toe definitieve rapporten van onderzoek
vóór het einde van het zomerreces naar de Kamer te sturen. Het gaat hierbij om onderzoek naar het
bouwkundig versterken van gebouwen, waarde van huizen, een quickscan van vitale infrastructuur en
de beoordeling van de NAM schadeafhandeling.
Lees hier het persbericht van het ministerie van Economische Zaken en de Kamerbrief
Begin 2013 zei de minister toe in juni 2013 de resultaten te presenteren van vier van de 11 lopende
onderzoeken naar gaswinning en aardbevingen. Woensdag 3 juli heeft hij de tussentijdse resultaten
bekend gemaakt. Twee van de vier onderzoeken houden direct verband met werkzaamheden van NAM:
bouwkundig versterken en de beoordeling van de NAM schadeafhandeling.
Over het onderzoek naar bouwkundig versterken schrijft de minister:
“Ten behoeve van het preventief versterken van gebouwen is een voorbereidend onderzoek uitgevoerd
door ARUP (in opdracht van NAM). De volgende stap is een geleidelijke opschaling van de uitvoering in
de praktijk….[waarbij] de concrete implementatie voor een tiental huizen [plaatsvindt].”
Lees hier meer over het onderzoek bouwkundig versterken dat door NAM wordt uitgevoerd.
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Over de beoordeling van de NAM schadeafhandeling schrijft de minister:
“De Tcbb (Technische Commissie Bodembeweging, red.) is van mening dat NAM het schadeafhandelingsproces het afgelopen jaar al aanzienlijk verbeterd heeft, dat dit proces nu adequaat is, en
dat in het algemeen de schades op een juiste en correcte wijze afgehandeld worden. Op een aantal
punten is ruimte voor verdere verbeteringen.”
Lees hier meer over het schadeproces en hoe NAM dit de afgelopen maanden verbeterde.

STAND VAN ZAKEN NA AARDBEVING GARRELSWEER
Woensdagochtend 3 juli om 1.04 uur deed zich in de omgeving van Garrelsweer, gemeente
Loppersum, een aardbeving voor. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningengasveld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 3.0 op de schaal van Richter.
De beving was relatief zwaar en is door veel inwoners gevoeld. NAM realiseert zich dat mensen
geschrokken zijn en deze aardbevingen als vervelend ervaren.
Na de aardbeving op 3 juli heeft NAM op 3 en 4 juli het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in
Loppersum de hele dag opengesteld. Medewerkers van NAM waren aanwezig voor het beantwoorden
van vragen en om ondersteuning te bieden bij het melden van een schade.
NAM heeft tot vrijdag in totaal circa 375 schademeldingen binnengekregen. Wekelijks publiceert NAM
de voortgang van de schadeafhandeling op www.namplatform.nl.

DIALOOG
NAM kijkt terug op een periode waarin veel bijeenkomsten voor betrokkenen zijn georganiseerd. Na
de vakantieperiode pakken we dit weer vol op. Zo organiseert NAM na de zomer, in samenwerking
met Vereniging Groninger Dorpen, een aantal informatiebijeenkomsten voor dorpsbelangen in diverse
gemeenten in Groningen. Daarnaast schuiven directieleden van NAM opnieuw aan voor gesprekken
aan de keukentafel met inwoners en we organiseren een nieuwe serie informatiebijeenkomsten in het
Regionaal informatiepunt Gaswinning in Loppersum.

Hoogachtend,

Bart van de Leemput

U kunt zich aan- of afmelden voor deze e-mail
met een update van de stand van zaken rondom
aardbevingen in het Groningen-gasveld door een
e-mail te sturen naar directie@namplatform.nl

Contact

Telefoon +31 (0)592 36 21 00
E-mail directie@namplatform.nl

Meer weten over aardbevingen en gaswinning
in het Groningen-gasveld?
Kijk op www.namplatform.nl
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