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Q 
CC 

Geachte heer Breuns, 

Op 20 februari jl. heeft u namens de CDA-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld 
n.a.v. berichtgeving van NPO geschiedenis, over het niet vrijgeven van informatie 
na geheim onderzoek naar bodemdaling door gaswinning in 1963. Met deze brief 
beantwoorden wij deze vragen. 

1) Is het College op de hoogte van de berichtgeving van NPO Geschiedenis? 

Ja 

2) Zo nee, is het College bereid om daar kennis van te nemen en met NPO 
Geschiedenis in gesprek te gaan naar aanleiding van hun reconstructie? 

06-HB-SG.001 

Zie het antwoord op vraag 1. 

3) De (voormalig) directeur van het Noordelijk Technisch Wegencentrum 
voorspelde volgens NPO Geschiedenis 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? 

In het archief zijn geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat deze 
waarschuwing het toenmalige college van Gedeputeerde Staten in 1963 
heeft bereikt. 

1 

De provincie Groningen werkt votgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting; 050 3164160 



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 staten geïnformeerd? 

De NAM heeft het onderzoek vertrouwelijk aangeboden aan de minister 
van Economische Zaken. De provincie is hierover in maart 1968 
vertrouwelijk door de NAM op de hoogte gesteld. De provincie heeft hierop 
contact opgenomen met de ministèren in een vertrouwelijke 
(briefjconversatie in de loop van 1968 herhaaldelijk haar zorgen geuit. 

Op initiatief van het toenmalige college is in 1972 een technische 
werkgroep geïnstalleerd die tot taak had om de gevolgen van bodemdaling 
in kaart te brengen, te onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk waren 
en welke kosten die met zich mee zouden brengen. Gedeputeerde Staten 
hebben Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd over de problematiek 
en de installatie van de technische werkgroep. Uiteindelijk is op basis van 
het werk van de technische commissie in 1983 de huidige 
bodemdalingsovereenkomst getekend. De Commissie Bodemdaling is 
vervolgens in 1984 geïnstalleerd en voert de bodemdalingsovereenkomst 
uit. Overigens is reeds een aantal tijdelijke bodemdalingsmaatregelen 
getroffen in de periode voor 1984 die direct zijn vergoed door de NAM. 

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? 

Voor de beantwoording van deze vraag dient onderscheid gemaakt te 
worden tussen enerzijds bodemdaling en anderzijds aardbevingen. 

Zoals hierboven omschreven was de provincie bekend met het risico van 
bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Zie hiervoor het antwoord op 
vraag 4. 

Het risico van aardbevingen is pas later bekend geworden en heeft, zoals 
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onlangs heeft geconcludeerd, lange 
tijd onvoldoende aandacht gekregen. 

Dezerzijds hebben wij o.a. ondernomen: 
• In 1990 is in opdracht van de provincie door een 

vertrouwenscommissie geprobeerd de bodemdalingsprognose van 
NAM te duiden. Het rapport van de vertrouwenscommissie behelst 
een second opinion op de bodemdaling van het Massachusettes 
Institute of Technology (MIT) en ook een evaluatie van de 
theorieën van de heer M. W. van der Sluis (door de TU Delft). MIT  
concludeerde dat een geïnduceerde aardbeving uiterst 
onwaarschijnlijk is. 

• De provincie was in 1995 de initiator van het uitkomen van de 
folder 'Gaswinning en aardschokken'. 

• In 2004 was de provincie betrokken bij de uitgave van een nieuwe 
brochure, 'Gaswinning en lichte aardbevingen', in samenwerking 
met het KNMI, NAM, provincie Drenthe en TNO. 

• N.a. V. onrust die ontstond als gevolg van een aardbeving bij 
Westeremden/Middelstum in 2006, heeft de provincie een brief 
(2007-03032a/7, LGW) aan het ministerie van Economische Zaken 



gestuurd. Met deze brief worden de zorgen over mogelijke 
zwaardere bevingen in de toekomst overgebracht en wordt de 
minister gevraagd de vragen uit de bevolking te beantwoorden. Er 
wordt ook aangekondigd dat met de gemeente Loppersum, NAM 
en waterschap Noorderzijlvest een onderzoeksopzet wordt 
voorbereid (zie hierna). 

• In 2008 heeft de provincie twee onderzoeken gestart. Een naar de 
oorzaken van schade aan gebouwen (door TNO) en een naar de 
kennis die beschikbaar was over mogelijke bevingen, bodemdaling 
en schade die hieruit kan voortkomen. 

• Anno 2013 heeft de provincie de lobby opgevat om te pleiten voor 
bescherming van de inwoners en maatregelen om de 
economische perspectieven en leefbaarheid van de regio te 
handhaven. Het rapport van de commissie Meijer en de 
daaropvolgende akkoorden (17 Januari 2014 en 9 februari 2015), 
zienswijze en beroep op het winningsbesluit zijn bij u bekend. Zie 
brieven: 

O 2014-03579/4/A.16, PPM (bestuursakkoord, 21 januari 
2014 

O 2014-16.779/17/A.25, PPM (zienswijze, 22 april 2014) 
O 2015- 05423, PPM (aanvullende maatregelen, 10 februari 

2015 
O 2015-10.456/10/A.27, PPM (beroepschrift, 10 maart 2015) 

6) 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? 

Bodemdaling en aardbevingen zijn beide het gevolg van de gaswinning 
waarvoor de provincie op grond van de Mijnbouwwet niet verantwoordelijk 
is. De provincie heeft aan de Dialoogtafel inzet geleverd om de afhandeling 
van schade als gevolg van aardbevingen te verbeteren. De Dialoogtafel 
spant zich nu o.a. in om te komen tot een aanpak waarmee de 
verschillende soorten schade op een rechtvaardige, snelle en transparante 
wijze behandeld kunnen worden. Ook in het Aanvullende 
Maatregelenpakket (AMP) zijn afspraken gemaakt om de 
schadeafwikkeling en andere vergoedingen te verbeteren. 

7) Is het College voornemens om in haar archieven op zoek te gaan naar alle 
onderzoeksresultaten en informatie waarover zij beschikt met betrekking 
tot de gaswinning en de Staten daarover te informeren? 

De informatie waarover wij beschikken, hebben wij verstrekt aan de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Wij verwijzen u daarom naar het rapport 
dat door de raad is opgeleverd op 18 februari Jl. 

8) 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 zijn content met het gedegen rapport, inclusief de aanbevelingen, van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De aanbevelingen uit het rapport 



verdienen volledige uitvoering en wij zullen dit scherp in de gaten houden. 
Ook zullen wij het rapport gebruiken bij de verdere behandeling van het 
beroep dat is ingesteld tegen het instemmingsbesluit gaswinning 
Groningen. 
Wij sturen geen formele reactie op het rapport van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


