
Geachte bewoner,

Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen het kabinetsbesluit over gaswinning  
toegelicht. Ik heb gezegd me te realiseren dat het vertrouwen van de Groningers niet in een weekend 
teruggewonnen kan worden. Velen zijn verontrust over hun veiligheid en over wat er kan gaan 
gebeuren met hun woning en hun leefomgeving. Het kabinet begrijpt dat zeer goed en heeft op grond 
van gedegen onderzoek tot een aantal maatregelen besloten. In deze folder leest u over de hoofdlijnen 
van het besluit, antwoorden op veel gestelde vragen en het vervolgtraject. De twee illustraties geven een 
overzicht van het kabinetsbesluit en de onderzoeken die zijn gedaan om tot het besluit te komen. 

Met het besluit over gaswinning voor de komende drie jaar en het versterkingspakket voor de 
komende vijf jaar heeft het kabinet een belangrijke stap gezet. Ik realiseer mij dat waar het echt om 
gaat is het bereiken van concrete resultaten. Het kabinet wil in permanente dialoog met het gebied en 
samen met de provinciale en gemeentelijke bestuurders ervoor zorgen dat gedaan wordt wat nodig is. 

Met vriendelijke groet,

Henk Kamp
Minister van Economische Zaken
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Kabinetsbesluit op hoofdlijnen

Productie gericht verminderen
De gasproductie in het  gebied rondom Loppersum wordt direct met tachtig procent verminderd. 
Hiermee vergroten we de veiligheid van de mensen die boven het gasveld wonen. De minister volgt 
met deze maatregel op hoofdlijnen het advies van de toezichthouder (Staatstoezicht op de Mijnen, 
SodM). Deze gerichte vermindering van de productie is de beste manier om de veiligheid op korte 
termijn te vergroten. 

Risico’s nader onderzoeken
De totale gasproductie uit het Groningengasveld wordt begrensd, zodat uitschieters niet meer 
mogelijk zijn. Deze maatregel geldt voor drie jaar. Voor de langere termijn lopen de inschattingen van 
de risico’s ver uiteen. Er is veel dat we nog niet weten. Daarom neemt het kabinet eind 2016 een nieuw 
besluit over de gaswinning vanaf 2017. In de tussentijd moeten metingen in het gasveld meer inzicht 
geven in deze risico’s en de wijze waarop ze beperkt kunnen worden.

Versterkingspakket
De komende vijf jaar wordt bijna 1,2 miljard euro uitgetrokken voor schadeherstel en -preventie en 
een versterkingspakket. Voor schadeherstel en -preventie van huizen, gebouwen en infrastructuur 
komt 850 miljoen euro beschikbaar. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) gaat onder meer 
vijftien duizend huizen inspecteren en waar nodig versterken. Ook komt er een fonds van vijftien 
miljoen euro om in bijzondere gevallen eigenaren van woningen tegemoet te kunnen komen. Daar 
waar nodig worden dijken versterkt. Daarnaast stelt NAM tien miljoen euro beschikbaar voor het 
bouwkundig versterken van nog te bouwen huizen en gebouwen.  

Huiseigenaren in het risicogebied komen in aanmerking voor maatregelen die de waarde van hun 
huis kunnen vergroten. Daarbij valt te denken aan woningisolatie en het installeren van zonne- 
panelen. Hiervoor is de komende vijf jaar 125 miljoen euro beschikbaar. Ook komt er een regeling 
voor huiseigenaren die bij verkoop te maken hebben met waardedaling door de aardbevingen.  
Onder voorwaarden komen zij in aanmerking voor compensatie. NAM werkt de details van deze 
regeling verder uit.

Het kabinet stelt 60 miljoen euro beschikbaar voor diverse maatregelen die de leefbaarheid in het 
gebied vergroten. Hierbij kunt u denken aan het herstructureren van de woningvoorraad en de 
winkelvoorzieningen. Daarnaast investeren we de komende vijf jaar 65 miljoen euro in de regionale 
economie, aangevuld tot bijna honderd miljoen euro door de Provincie. In de Tweede Kamer is de 
wens uitgesproken om deze steun te verlengen naar tien jaar en 130 miljoen vanuit het Rijk. Een 
zogeheten ‘Economic Board’ werkt de maatregelen ter verbetering van het regionaal economisch 
perspectief verder uit. Deze Board zal bestaan uit ondernemers uit de regio.

Hoe gaan we verder?
Al deze maatregelen wil de minister graag samen met u verder uitwerken en zorgen dat ze snel 
uitgevoerd worden. Daarom heeft de minister met Groningse provinciale en gemeentelijke  
bestuurders afgesproken een zogeheten ‘dialoogtafel’ op te zetten, waaraan vertegenwoordigers van 
alle betrokken partijen constructief overleg kunnen voeren. 





Vragen en antwoorden 

V:  Waarom heeft de minister niet besloten om de gaswinning verder terug te schroeven? 
A:  De toezichthouder (Staatstoezicht op de Mijnen) adviseert om de productie rondom Loppersum te stoppen. Het 

kabinet heeft besloten om de gaswinning bij Loppersum met tachtig procent te verminderen. Honderd procent is niet 
verantwoord omdat er dan op koude dagen te weinig aardgas is om huishoudens in Nederland en de landen die ons 
gas gebruiken, te verwarmen. 

V: Woon ik nu veilig of niet?
A:  De aardbevingen zullen niet stoppen. Door het verminderen van de gaswinning bij Loppersum neemt het aardbe-

vingsrisico in het risicovolle gebied af. Ook worden huizen verstevigd en kijken experts naar wat er direct gedaan kan 
worden om veiligheidsrisico’s verder te verminderen. Hierbij kunt u denken  aan het rechtzetten van loszittende 
schoorstenen. Mocht u twijfelen over de veiligheid van uw huis, neem dan contact op met NAM. Telefoonnummer van 
NAM is 0592-362100 of e-mail: contact@namplatform.nl. NAM zal uw situatie beoordelen en als dat nodig is 
direct maatregelen nemen om uw veiligheid te vergroten.

V:  Wanneer kan ik de schadevergoeding voor waardedaling van mijn huis ontvangen?
A:  Inwoners uit de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum, 

die bij de verkoop van hun huis aantoonbare waardedaling hebben geleden als gevolg van aardbevingen, kunnen 
vanaf 6 februari 2014 een compensatieaanvraag indienen bij NAM. Mensen die hun huis na 25 januari 2013 verkocht 
hebben, komen in aanmerking voor de regeling.

V:  Is de vergoeding van schade afhankelijk van de kracht van een aardbeving?
A:  NAM vergoedt alle schade aan huizen en gebouwen die veroorzaakt wordt door aardbevingen door gaswinning.  

De hoogte van de vergoeding hangt af van de schade, niet van de kracht van een aardbeving. 

V:  Ik ben het niet eens met de schadeafhandeling van NAM, bij wie kan ik nu terecht?
A:  U kunt terecht bij de onafhankelijke raadsman. Hij onderhoudt nauw contact met NAM over alle klachten die  

worden gemeld. Ook kan hij aanbevelingen doen om de werkwijze van schadeafwikkeling te verbeteren.  
Verder kan hij aandacht vragen voor bijzondere situaties zoals Rijksmonumenten en uitzonderlijke schadegevallen.  
U kunt de raadsman gaswinning Groningen (Leendert Klaassen) bereiken via telefoonnummer  
088 - 223 44 55 of info@onafhankelijkeraadsman.nl.  
Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardbevingen-in-groningen/
ombudsman-gaswinning-groningen. 

V:  Stoppen de aardbevingen door dit het kabinetsbesluit?
A:  De aardbevingen zullen niet stoppen. Volgens de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), is het verminderen 

van de gaswinning rondom Loppersum de beste manier om op korte termijn het aardbevingsrisico te beperken. 

V:  Hoe zwaar kunnen aardbevingen nu worden?
A:  Voor de komende drie jaar houden deskundigen rekening met aardbevingen met een maximale kracht van 4,1 op de 

schaal van Richter. Er is een kans van tien procent dat er een sterkere aardbeving komt.

V:  Als NAM meer gas in andere delen produceert, komen daar dan straks ook meer 
aardbevingen?

A:  In het zuidelijke deel van het Groningenveld is er minder compactie in de bodem dan in het gebied onder Loppersum. 
Hierdoor is de seismische dreiging veel kleiner dan op dit moment geldt in Loppersum.

V:  Wat gaat er komende tijd gebeuren?
A:  Begin februari is er een debat in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit gaswinning. Daarna komt er een ontwerp-

besluit. Deze wordt gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. 
Het ontwerpbesluit wordt bij gemeentehuizen in het gebied ter inzage gelegd. Hier kan iedereen voor een periode van 
zes weken op reageren. Het ministerie van Economische Zaken verwerkt de reacties in een definitief besluit. Hierna 
bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.





Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?  
Neem dan contact op met de Rijksoverheid via telefoon (nummer 1400), e-mail (www.rijksoverheid.nl/contact)  
of Twitter (@rijksoverheid). 

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/aardbevingen-in-groningen vindt u meer informatie. Hier vindt u bijvoorbeeld de 
rapporten van de uitgevoerde onderzoeken, het winningsplan van de NAM, de adviezen van onder andere het 
Staatstoezicht op de Mijnen en de brief die op 17 januari 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd.
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