STAND VAN ZAKEN MEI 2013

GASWINNING EN AARDBEVINGEN
IN HET GRONINGEN-GASVELD

DUIZEND TAXATIES PER MAAND
Schade aan woningen door een aardbeving veroorzaakt veel zorgen en stress en kost inwoners
tijd en energie. Ik vind dan ook dat iedereen moet kunnen vertrouwen op een tijdige en goede
schadeafhandeling. In mijn open brief van 27 maart aan inwoners heb ik aangegeven dat de capaciteit
voor schadeafhandeling zal worden uitgebreid. Het aantal NAM-contactpersonen is nu verdubbeld ten
opzichte van eind 2012. Het aantal taxateurs is verdrievoudigd. Gezamenlijk leggen deze taxateurs
ongeveer 1.000 bezoeken per maand af. Daarmee wil ik een inhaalslag bereiken in de snelheid
waarmee de schade wordt hersteld.
Leendert Klaassen is aangesteld als onafhankelijk ombudsman op het gebied van gaswinning. Ik steun
dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De ombudsman heeft na drie weken negentien
reacties ontvangen op het meldpunt. Vijf van deze reacties gaan over de afhandeling van bevingschade
door NAM. Hiernaast doet de ombudsman ook onderzoek naar de schaderegeling van NAM en zal
daar aanbevelingen over doen. Verder gaat de Technische commissie bodembeweging onder leiding
van het ministerie van Economische Zaken onderzoek uitvoeren naar de schadeafhandeling en
-bepaling. In juni worden de resultaten van deze onderzoeken verwacht.
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BOUWKUNDIG ONDERZOEK VAN START
Een van de vragen die mij vaak worden gesteld is: “Wat is het effect van een zwaardere aardbeving
op gebouwen en hoe kunnen deze, waar nodig, preventief versterkt worden?”. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden zijn wij op 1 mei gestart met veldonderzoek. NAM werkt in dit bouwkundig
onderzoek samen met ingenieursbureaus ARUP en Arcadis.
Voor dit onderzoek heeft ARUP begin mei de kerk van Woltersum in kaart gebracht met behulp van
een 3D-laserscan. De kennis uit deze scan helpt om ook van andere kwetsbare monumenten in
Groningen te kunnen inschatten of en hoe ze versterkt moeten worden. Ook doet NAM onderzoek
naar andere typen gebouwen. Zo is bouwkundig onderzoek verricht aan een school, een schoorsteen
en verschillende typen huizen. Daarvoor is veldonderzoek gedaan in onder andere Loppersum,
Middelstum en Bedum. Doel daarvan is om te achterhalen waarom het ene type huis wel schade
oploopt tijdens een aardbeving en het andere niet. Over de resultaten van het bouwkundig onderzoek
zal ik u informeren. Ik verwacht de eerste bevindingen al eind juni.
Meer informatie en een film over het bouwkundig onderzoek zijn beschikbaar op www.namplatform.nl

SAMENWERKING FIVELINGO EN NAM
Samen met het werkvoorzieningsschap Fivelingo heeft NAM een klusservice opgezet die inwoners
kan helpen met kleine aanpassingen in huis om schade door aardbevingen te voorkomen.
Denk daarbij aan het vastzetten van kasten die mogelijk om kunnen vallen of waardevolle spullen die
beschadigd kunnen raken. Deze samenwerking is opgezet nadat op initiatief van de burgemeesters de
folder ‘Omgaan met aardbevingsrisico’s’ huis-aan-huis is verspreid in de gemeenten Loppersum en
Eemsmond. Informatie die is opgesteld door NAM in samenwerking met gemeenten en hulpdiensten
en die bewoners handvatten biedt om te bepalen wat ze zelf kunnen doen om schade en risico’s door
aardbevingen te beperken.
De klusservice is beschikbaar voor alle inwoners uit de gemeenten Loppersum en Eemsmond en
met name bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen die niet zelfstandig
de adviezen kunnen opvolgen. Inwoners kunnen via Fivelingo (0596 – 856 856) een gratis
afspraak maken.

NAM IN GESPREK
Er bestaan veel vragen en zorgen over gaswinning en aardbevingen. Ik wil dat NAM daarover in
gesprek blijft met inwoners en u als stakeholder. Naast de contacten die ik met sommigen van u
individueel heb, zijn wij de afgelopen tien weken als NAM-directie daarom wekelijks op bezoek geweest
bij inwoners van verschillende gemeenten in Groningen. Dit waren open, kritische en constructieve
gesprekken. Wij leren daar veel van. Zo hebben we de suggestie om vaker op scholen toe te lichten
wat NAM doet direct opgepakt. Binnenkort starten de eerste presentaties op scholen. In korte tijd
hebben we talrijke uitnodigingen mogen ontvangen. Om op zo veel mogelijk uitnodigingen in te gaan
heb ik besloten het aantal bezoeken te verdubbelen naar twee keer per week. Daarnaast organiseert
NAM in samenwerking met andere partijen regelmatig bijeenkomsten in het Regionaal Informatiepunt
Gaswinning in Loppersum, en beantwoord ik vragen van inwoners in mijn tweewekelijkse column in de
regionale huis-aan-huisbladen. Ook in andere gemeenten in de regio organiseren we bijeenkomsten
om inwoners te informeren en met hen in gesprek te gaan.
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ONDERZOEK
In februari heeft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer elf onderzoeken aangekondigd.
Aan een deel van deze onderzoeken leveren wij een bijdrage. Het gaat hierbij met name om de
onderzoeken waarvoor kennis van de ondergrond belangrijk is. Om de onafhankelijkheid van
deze onderzoeken te waarborgen heeft minister Kamp een stuurgroep en een technische commissie
ingesteld. Uitkomsten van deze onderzoeken worden eind van het jaar gepresenteerd. De relevante
resultaten uit deze onderzoeken verwerkt NAM in het te actualiseren winningsplan voor het Groningengasveld. Over de onderzoeken die door NAM worden uitgevoerd zal ik u informeren.
Naast de elf onderzoeken aangekondigd door minister Kamp voert NAM onderzoek uit naar wat er
leeft onder de inwoners in de regio. Hiervoor maken we gebruik van focusgroepen en werken we
samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoogachtend,

Bart van de Leemput

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