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Geacht College, 

Op de website van NPO Geschiedenis staat het volgende citaat: "De NAM begon in 1963 met een geheim onderzoek naar 
bodemdalingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. De provincie Groningen werd hiervan in 1967 op de hoogte 
gesteld, maar gaf die informatie niet vrij. Dat blijkt uit een reconstructie van NPO Geschiedenis." 

Naar aanleiding van de berichtgeving op genoemde website wil het CDA het College de volgende vragen stellen: 

1) Is het College op de hoogte van de berichtgeving van NPO Geschiedenis? 
2) Zo nee, is het College bereidt om daar kennis van te nemen en met NPO Geschiedenis in gesprek te gaan naar 

aanleiding van hun reconstructie? 
3) De (voormalig) directeur van het Noordelijk Technisch Wegencentrum voorspelde volgens NPO Geschiedneis al 

in 1963 verzakkingen van de grond tot 1 meter. Dit omdat: 'Het ontdekte gas zit voornamelijk in de poriën van 
het gesteente onder een enorme druk van honderden atmosferen en wanneer die druk met het aftappen van 
het gas geringer wordt, zal de druk op het gesteente toenemen dus samenpersen, waardoor bodemdaling 
ontstaat. Het uiteindelijke gevolg was een inklinking van een meter en schuifspanningen in het steenmateriaal. 
Bij een gasdruk van 500 atmosferen in een diepte van 1000 m is de druk op het gesteente bij 10 % poriën-
oppervlak bij een gemiddeld aardkorstgewicht van 300 kg/m3:1000 x 3000 - 0,10 x 10000 x 500 . = 278 kg/cm2. 
(...)" De gevolgen zouden groot zijn, zo sloot Meiborg af, en daarom moest er een enorm bedrag opzij worden 
gezet. Wat is er met deze waarschuwing gedaan? 

4) NPO Geschiedenis meldt in haar reconstructie dat de NAM in 1963 een onderzoek naar Bodemdaling is gestart 
en de provincie in 1967 van de resultaten op de hoogte is gesteld, namelijk bodemdaling is mogelijk tot wel 
anderhalve meter. Wat heeft de provincie daarna met de tot haar beschikking gekomen informatie gedaan? Zijn 
de 5taten geïnformeerd? 

5) Op 30 maart 1976 wordt er een verband gelegd tussen de gaswinning, bodemdaling en aardbevingen. De NAM 
ontkent echter dit verband. Wat heeft de provincie sindsdien ondernomen? En wat gaat de provincie doen om 
schade als gevolg van bodemdaling en schade als gevolg van aardbevingen als één soort schade behandeld te 
krijgen, namelijk schade als gevolg van gaswinning, waardoor inwoners bij één loket en één eenduidige 
schaderegeling terecht kunnen in plaats van van het kastje naar de muur te worden gestuurd? 
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6) Is het College voornemens om in haar archieven op zoek te gaan naar alle onderzoeksresultaten en informatie 
waaroverzij beschikt met betrekking tot de gaswinning en de Staten daarover te informeren? 

7) Hoe ziet het College de bevindingen van NPO geschiedenis in het licht van het Rapport van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid en gaat het College nog een formele reactie naar het Kabinet sturen naar aanleiding van 
genoemd rapport en de reconstructie van NPO Geschiedenis? Het rapport wordt immers binnenkort in de 
Tweede Kamer behandeld. Zo ja, wat is de inhoud van deze reactie? 

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
namens de CDA-Statenfractie, 

Patrick Brouns 
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