STAND VAN ZAKEN JUNI 2013

GASWINNING EN AARDBEVINGEN
IN HET GRONINGEN-GASVELD

ALERT OP VEILIGHEID
We hebben ons schadeproces versneld. We leggen nu ruim 1000 taxaties per maand af. Een enkele
keer blijkt bij een taxatie dat sprake kan zijn van acute veiligheidrisico’s. In zo’n geval moeten de
eigenaren van het gebouw zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Een tweede taxateur beoordeelt
daarom snel nogmaals de schade. Als daaruit bevestigd wordt dat er direct maatregelen genomen
moeten worden, dan bespreken we dit met de eigenaar. De eigenaar kan vervolgens opdracht geven
voor de werkzaamheden. Op deze manier hebben we samen met de eigenaren van een monument,
agrarische schuren en een woonhuis ouder dan 100 jaar al onveilige situaties aangepakt.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN DOOR HEEL GRONINGEN
In juni organiseert NAM verschillende informatiebijeenkomsten in de provincie Groningen voor
inwoners en bestuurders. Zo stond het Regionaal Informatiepunt Gaswinning in Loppersum op 6 juni
in het teken van schadeherstel en bouwkundig versterken. Op 26 juni zijn we in Appingedam en gaan
we in gesprek over gaswinning en aardbevingen. Gemeentebestuurders nodig ik uit om tijdens een
speciale bijeenkomst voor hen, informatie uit te wisselen over vragen rondom de activiteiten van NAM,
in het bijzonder rond aardbevingen in het Groningen-gasveld. Deze bijeenkomsten vinden eind juni en
begin juli plaats. Ook verkennen we met inwoners en vertegenwoordigers welke rol NAM moet spelen
in de leefbaarheid in de regio.
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LUISTEREN NAAR DE ONDERGROND
De ondergrond van het Groningen-gasveld kennen we inmiddels goed, maar er valt nog veel te leren.
Dit jaar installeren we met het KNMI extra seismografen en geofoons. Een geofoon werkt als een soort
microfoon: het luistert naar geluiden uit de ondergrond en vertelt ons hoe deze in elkaar zit.
Deze geofoons plaatsen we in onze gasputten in Zeerijp en Stedum. Onder meer met deze extra
instrumenten wordt de Groninger ondergrond een van de best ‘geobserveerde’ gebieden ter wereld.
Die kennis helpt ons om in te schatten waar aardbevingen plaatsvinden, hoe sterk ze kunnen zijn en
of er manieren bestaan om ze te beïnvloeden.

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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