STAND VAN ZAKEN JANUARI 2014

GASWINNING EN AARDBEVINGEN IN HET
GRONINGEN-GASVELD
DIT IS EEN APARTE NIEUWSBRIEF DIE TEN DOEL HEEFT BETROKKENEN
REGELMATIG TE INFORMEREN OVER ONTWIKKELINGEN RONDOM
AARDBEVINGEN ALS GEVOLG VAN GASWINNING UIT HET GRONINGENGASVELD.

Sectie 01
NAM vermindert gasproductie rond Loppersum
Direct na het door de Minister toegelichte ontwerpbesluit op 17 januari
heeft NAM nog dezelfde dag de productie uit de 5 productielocaties rond
Loppersum verminderd. Deze vermindering is nodig om de maximale
toegestane productie van de productielocaties in Loppersum gedurende
2014 niet te overschrijden (3 miljard m3). NAM zal op korte termijn op
haar website namplatform de maandelijks geproduceerde volumes per
productielocatie van het Groningen gasveld publiceren.

Feature Article
Reactie NAM op besluit van Minister Kamp
Het voorgenomen besluit van minister Kamp over de gaswinning
in Noordoost-Groningen biedt perspectief aan de inwoners van de
regio en aan NAM. Een breed pakket aan maatregelen gericht op
veiligheid en leefbaarheid zorgt ervoor dat gaswinning ook in de
toekomst verantwoord is. Minister Kamp heeft aangegeven dat
met dit pakket aan maatregelen bijna 1,2 miljard euro is gemoeid
over de komende vijf jaar.
Bart van de Leemput, directeur NAM: "Belangrijk is dat bewoners nu

systematisch betrokken worden bij het uitvoeren van de maatregelen aan overlegtafels. Het gaat immers
om hun huis, hun toekomst en hun veiligheid. De minister heeft aangekondigd de gasproductie uit het
Groningen-gasveld voor 3 jaar gericht te verminderen. Dat betekent niet dat aardbevingen zullen
stoppen. Onderzoeken laten zien dat de komende drie jaar aardbevingen van 4.1 op de schaal van
Richter kunnen optreden. In combinatie met het pakket aan maatregelen dat nu is overeengekomen,
betekent dit een aanvaardbaar veiligheidsrisico."
NAM gaat door met het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen waar dit nodig is. Dit
programma zal gefaseerd worden uitgerold, waarbij begonnen is in Loppersum. Van daaruit wordt steeds
een groter gebied bestreken. Bart van de Leemput: "De versteviging van huizen in de regio wordt met
kracht voortgezet. Daarnaast wordt afhandeling van schade verder verbeterd, met onafhankelijk
toezicht. NAM opent een kantoor in Loppersum om de toegankelijkheid voor bewoners te vergroten. Het
is goed dat er overeenstemming is over een schaderegeling voor de waardedaling van huizen. Bovendien
komt er voor speciale situaties een fonds om ervoor te zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip
vallen."
Om meer duidelijkheid te krijgen over de langere termijn en onzekerheden te verkleinen is een
uitgebreid meetprogramma gestart en zal verder onderzoek worden verricht. NAM zal regelmatig
rapporteren over de voortgang en resultaten en in ieder geval in 2016 een aangepast Winningsplan
indienen, waarin de resultaten van het aanvullend onderzoek zullen zijn verwerkt.
Bezoek onze geactualiseerde website namplatform
NAM heeft haar speciale website over gaswinning en aardbevingen namplatform geüpdatet met de
laatste informatie rondom het besluit van Minister Kamp. Toelichting op het besluit van de Minister en
onderliggende stukken zijn beschikbaar via de Rijksoverheid.

Kijk op www.namplatform.nl voor nieuws en achtergrondinformatie over gaswinning en aardbevingen of
volg ons op

Twitter

WWW.NAM.NL
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