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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer M.J. van den Berg 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: zondag 05-04-2015 
Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PW fractie aan de het College 
van GS Groningen over uitbreiding van de countourenkaart 
aardbevingsgebied. 

Geacht college, 
In het artikel d.d. 04-04-2015 van RTV Noord wordt vermeld dat Tweede 
Kamerlid Eric Smaling (SP) Kamervragen heeft gesteld om de 
contourenkaart van de NAM uit te breiden. Hieruit blijkt dat uitbreiding van 
de zogenaamde 'contourenkaart' urgent is. Het is algemeen bekend dat op 
de huidige contourenkaart Woldendorp, Borgsweer, Termunterzijl en 
Termunten buiten het aardbevingsgebied vallen. Tijdens de vergadering 
over het gasbesluit in de Provinciale Staten van Groningen op 11 februari jl. 
is een motie van de PW aangehouden, waarin het Kabinet wordt verzocht 
de contourenkaart uit te breiden naar het gehele aardgaswingebied door 
niet meer te spreken van het aardbevingsgebied maar van het 
aardgaswingebied. 
In de contourennota staan de grenzen van het aardbevingsgebied 
aangegeven, en reden van de aanhouding van deze motie was dat het 
College van GS over deze kwestie in gesprek was met Den Haag. Met 
uitbreiding van de zogenaamde contourenkaart wordt recht gedaan aan alle 
gedupeerden die schade hebben als gevolg van de aardgaswinning, 
inclusief de dorpen waar de SP op doelt. Het is evident dat er ook 
schadegevallen zijn in het aardgaswingebied waar nauwelijks bevingen zijn 
geweest, terwijl men voor die gevallen minder aandacht heeft en niet eens 
in aanmerking komt voor afhandeling van de schade. 

Ton van Kesteren 

Fractievoorzitter PW Groningen 



Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer M.J. van den Berg 
Postbus 610 9700 AP Groningen 

1) 
Bent u bekend met het artikel* 'Gevaarlijk huis Woldendorp per direct in de 

stutten'? Zo nee, waarom niet? 

2.) 
Vindt u het niet triest dat gedupeerden die buiten het zogenaamde 
aardbevingsgebied (zoals deze is aangegeven op de zogenaamde 
contourenkaart in de contourennota) wonen, maar wel degelijk schade 
hebben aan hun huizen als gevolg van de aardgaswinning, geen recht 
hebben op vergoeding van de NAM? Zo nee, waarom niet? 

3.) 
Bent u het met de PW eens dat er zo snel mogelijk werk gemaakt moet 
worden van uitbreiding van de contourenkaart van het aardbevingsgebied? 
Zo nee, waarom niet? 

4.) 
Kan het College van GS aangeven wat de vorderingen zijn in de 
gesprekken met het ministerie over uitbreiding van de zogenaamde 
contourenkaart? Zo nee, waarom niet? 

5.) 
Kan het College van GS aangeven welk overleg in Den Haag over deze 
kwestie is gevoerd of op korte termijn zal worden gevoerd dan wel worden 
hervat en met wie? Zo nee, waarom niet? 

6.) 
Kan het College van GS melden welke instrumenten en politieke middelen 
het daarnaast zal inzetten om de zogenaamde contourennota hoog op de 
agenda te zetten? Zo nee, waarom niet? 

*htto://rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=147404 


