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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.

Straatinspectie woningen dorp Loppersum afgerond
In de afgelopen twee en halve maand zijn alle 1.100
woningen in het dorp Loppersum vanaf de openbare weg
geïnspecteerd. Bij ongeveer tweederde van de bekeken
woonhuizen is nu geen aanleiding om verder onderzoek
te doen. Daar werden nu geen onveilige situaties
aangetroffen. Bij eenderde van de adressen is aan de
eigenaren gevraagd of de teams de woning ook van
binnen mogen bekijken. Dit is nodig om te kunnen
vaststellen of een situatie onveilig is.
Bijvoorbeeld hoe een schoorsteen is doorgemetseld tot de fundering. Met de eigenaar van een
schuur zijn na de straatinspectie afspraken gemaakt over tijdelijke maatregelen. Delen van deze
schuur zijn inmiddels gestut. Voor de huizen die dat nodig hebben worden er in 2014 aanpassingen
gedaan na overleg met de eigenaren. Hiermee wordt de veiligheid rond deze huizen bij
aardbevingen vergroot.
NAM heeft deze inspectieteams ingericht om gebouwen te controleren op onder meer de stevigheid
van schoorstenen, balkons en ornamenten aan de gevels. De inspectieteams kijken niet alleen naar
woonhuizen. Ze inspecteren ook andere gebouwen zoals kerken, bedrijfspanden, scholen en
openbare gebouwen. Zo wordt de kerstvakantie wordt gebruikt voor de inspectie van de twee
scholen in het dorp Loppersum. Het werk van de inspectieteams is onderdeel van een groter
project, genaamd Bouwkundig Versterken. In dat project onderzoekt NAM de sterkte van
gebouwen en ontwikkelen we manieren om gebouwen aardbevingsbestendiger te maken. Meer
informatie over het project Bouwkundig Versterken vindt u hier.

In gesprek met bewoners
In het afgelopen jaar zijn tientallen bewonersbijeenkomsten
georganiseerd in Noordoost-Groningen. Op dinsdag 17 december
vond de laatste bewonersbijeenkomst van dit jaar plaats in Hellum,
gemeente Slochteren. Op uitnodiging van Groninger Dorpen
bezoekt NAM tijdens twaalf avonden tien dorpen. Ook hebben
verschillende thema-avonden plaatsgevonden in het Regionaal
Informatiepunt Gaswinning in het gemeentehuis van Loppersum.

Op deze manier heeft NAM gesproken met honderden inwoners van Noordoost-Groningen
over gaswinning en aardbevingen. Het besluit van Minister Kamp in januari over de toekomst van
gaswinning in Noordoost-Groningen geeft aanleiding om na het besluit van de minister weer in gesprek te
gaan met inwoners om te luisteren en antwoorden op de vragen die er leven.

Schadeafhandeling verder verbeterd
Vrijwel alle schademeldingen uit 2012 en uit de eerste
helft van 2013 zijn getaxeerd. Bij een groot deel van
deze schades heeft de schademelder opdracht gegeven
voor herstel van de schade. De voortgang van alle
schademeldingen vindt u hier. De schadeafhandeling
wordt verder verbeterd. NAM volgt de aanbeveling van
de TCBB om de communicatie met schademelders te
verbeteren. Vanaf begin 2014 kunnen melders van
schade daarom de voortgang van de afhandeling online
volgen in hun persoonlijke schadedossier.
Dit online volgsysteem wordt in samenwerking met bewoners ontwikkeld, en zal in de loop van
2014 gezamelijk verder ontwikkeld worden. Ook is er een ‘handboek aardbevingsschade’
ontwikkeld . Dit handboek is geschreven op basis van de ervaringen met de schades tot nu toe. Het
geeft schade experts en aannemers voorbeelden van hoe met de meest voorkomende schades
moet worden omgegaan. Daardoor wordt de uniformiteit van schadebeoordeling verbeterd.
Daarnaast zal NAM overlast in het schadeproces verder verminderen door een service aan te
bieden die helpt bij de praktische voorbereiding voorafgaand aan en na het schadeherstel door een
aannemer. Hierbij kunt u denken aan het verplaatsen of afdekken van meubels, en schoonmaak
werkzaamheden na afloop van het herstel. De service zal begin 2014 beschikbaar komen en wordt
uitgevoerd in samenwerking met een regionaal werkvoorzieningsschap.
Het ministerie van Economische Zaken heeft de inzet van de Onafhankelijke raadsman Leendert
Klaassen verlengd. NAM vindt het van belang dat de inzet van de Onafhankelijke raadsman
gewaardborgd blijft en steunt het besluit van de Minister.

Voor nieuws en achtergrond informatie over gaswinning en aardbevingen kunt u terecht
op www.namplatform.nl
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