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schriftelijke vragen PW-Statenfractie 

uitbreiding van de contourenkaart aardbevingsgebied 

Geachte heer Van Kesteren, 

Op 5 april jl. heeft u namens de PW-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld 
n.a.v. berichtgeving van RTV Noord, over uitbreiding van de contourenkaart van 
NAM. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1.) Bent u bekend met het artikel* 'Gevaarlijk huis Woldendorp per direct in de 
stutten'? Zo nee, waarom niet? 
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Ja. 

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? 

Wij zijn het met u eens dat bij iedereen die als gevolg van de gaswinning schade 
heeft, deze op dezelfde wijze - adequaat en snel - behandeld dient te worden, 
ongeacht de woonplaats. Het wel of niet in het op de contourenkaart aangegeven 
gebied wonen, dient daarbij geen enkele rol te spelen. 

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? 
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Zie vraag 2. 

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? 

Nee, want hierover worden door ons namelijk geen gesprekken met het ministerie 
gevoerd. Zie ook ons antwoord op vraag 2. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt voigens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeiing Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 05Q 3164160 



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? 

Nee, want dit onderwerp staat niet op de agenda van onze gesprekken in Den 
Haag. Zie ook ons antwoord op vraag 2. 

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? 

1 Aan de Dialoogtafel wordt regelmatig gesproken over het protocol dat NAM 
hanteert voor het behandelen van schademeldingen. Hier is NAM bij herhaling 
aangesproken op deze problematiek. NAM heeft daarop herhaaldelijk 
aangegeven alle schademeldingen in behandeling te nemen, zoals ook blijkt uit 
de notulen van de Dialootafelvergadering van 16 april ji: 

"Gerald Schotman deelt mee dat NAM gisteren heeft gemeld dat de 
schadecontouren anders benaderd gaan worden, dit naar aanleiding van de 
discussie in de vorige Tafelvergadering, hoewel de vraag al dateert van een 
eerder tijdstip. Gerald Schotman geeft aan dat dit ook in gesprek met de 
Onafhankelijke Raadsman en in gesprek met GBB aan de orde is geweest. 
Het gebruikte systeem is gebaseerd op een theoretisch model, dat heeft goed 
geholpen maar blijkt niet meer acceptabel. NAM denkt nog steeds dat buiten de 
contouren de kans op aardbevingsschade erg afneemt. NAM heeft nu besloten 
om van de bestaande contouren af te wijken en altijd te gaan inspecteren. Dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan, want daar zijn extra experts voor nodig. Dat 
vraagt om het maken van keuzes. Meldingen uit bijvoorbeeld Amsterdam zullen 
minder prioriteit moeten hebben dan uit bijvoorbeeld Kropswolde. Hierbij zullen 
schademeldingen uit het verleden ook opgepakt worden. Steekproefsgewijs zijn 
4 tot 5 gebieden opgepakt, op die manier kan snel worden geleerd. Het gaat 
hier om de gebieden Kropswolde, Veendam en twee gebieden in West 
Groningen. CVW zal hier ook afwegingen moeten maken ten aanzien van de 
inzet van zijn personeel. [...]" 

2. Via de Nationaal Coördinator en de Overheidsdienst Groningen worden kaders 
gesteld voor de werkzaamheden die voortkomen uit de aardbevingen. Het 
Centrum voor Veilig Wonen (CVW) dat de schadeafhandeling voor NAM 
coördineert, zal zich naar deze kaders moeten conformeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


