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ONDERZOEK NAAR AARDBEVINGEN
In bijna elk koffiegesprek wordt mij gevraagd: ‘Wat wordt er gedaan om de risico’s en gevolgen
van aardbevingen te verminderen?’ NAM onderzoekt of er manieren bestaan om aardbevingen te
voorspellen. We bekijken ook of het mogelijk is de kracht van bevingen te beïnvloeden.
Daartoe is nodig dat we de ondergrond van het Groninger gasveld nog beter leren kennen.
We zijn daarom begonnen om het meetnetwerk - dat die ondergrond in de gaten houdt - uit te breiden.
Het Groninger gasveld wordt zo een van de best ‘bekeken’ ondergrondse gebieden ter wereld.
Verder onderzoeken we de krachten van aardbevingen aan de oppervlakte en welke maatregelen we
kunnen nemen om te zorgen dat het veilig blijft. NAM werkt hierbij samen met internationale experts.
Ook kijkt een onafhankelijke partij over onze schouders mee. Aan het eind van het jaar verwacht ik
meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitkomsten van deze studies.

ALERT OP VEILIGHEID
‘Wat is het effect van een zwaardere aardbeving op mijn huis?’ Het eerlijke antwoord luidt dat we
dat nog niet precies weten. Naast ander onderzoek zijn we daarom op 1 mei gestart met veldwerk
om te onderzoeken hoe sterk de gebouwen zijn die in Groningen door aardbevingen kunnen worden
getroffen. Zo is onder meer de kerk van Woltersum onderzocht met behulp van een 3D-laserscan.
Ik verwacht de eerste resultaten van dit onderzoek binnen enkele weken. Aan het einde van dit
kalenderjaar is het onderzoek afgerond. Dan weten we ook beter hoe gebouwen het beste versterkt
kunnen worden.
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Een sterkere regio
Bij alle gesprekken merk ik hoe hartverwarmend trots u bent op uw omgeving. NAM is onlosmakelijk
verbonden met Groningen. Daarom vind ik het de plicht van NAM om samen met u te zorgen dat de
regio de komende decennia sterker kan worden. De opdracht voor NAM is om verder te kijken dan
gaswinning alleen, door samen met u vast te stellen hoe wij kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van
de regio. Ik heb hiervoor een speciaal team aangesteld dat hier werk van maakt.

SCHADEHERSTEL
Bij schade aan uw woning moet u kunnen vertrouwen op een zorgvuldige en tijdige schadeafhandeling.
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de toegezegde versnelling van schadeherstel. Het aantal
taxateurs is verdrievoudigd, waardoor nu duizend taxaties per maand plaatsvinden. Een enkele keer
blijkt bij een taxatie dat er sprake is van veiligheidrisico’s. In zo’n geval komt er een uitgebreidere
beoordeling van de situatie en wordt er samen met de eigenaren gewerkt aan een oplossing.
Zo proberen we tijdig zekerheid te bieden over hoe de situatie het beste kan worden aangepakt.

WIJ BLIJVEN MET U IN GESPREK
Vanwege het grote aantal uitnodigingen heb ik het aantal koffiebezoeken verdubbeld tot twee
keer per week. Daarnaast blijft NAM regelmatig bijeenkomsten organiseren 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 informatiebijeenkomsten.

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