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schriftelijke vragen Statenfractie Groninger Belang 

contourenkaart 

Geachte heer Schmaal, 

Op 16 maart 2016 heeft u namens de Statenfractie van Groninger Belang schriftelijke vragen gesteld over 
de contourenkaart. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

1. Is het College van GS het met ons eens dat de contourlijn nooit gebruikt mag worden om allerlei 
regelingen te beperken, of wetgeving op te baseren? Zo niet, waarom niet? 

2. 

Zoals wij reeds hebben aangegeven in onze brief van 10 november jl. aan Provinciale Staten over 
het Conceptmeerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen vinden wij dat de 
contourenkaart slechts als uitgangspunt moet dienen voor de risicoprioritering van de 
versterkingsopgave. Dat hebben wij daarna bij meerdere gelegenheden benadrukt. 

Heeft minister Kamp zijn voornemen ook gedeeld met de partners in de interbestuuriijke Rijksdienst 
Nationaal Coördinator, zoals daar zijn, gemeenten en provincie Groningen? Wat is de inbreng van 
ons stuurgroeplid hierin geweest? Kunt u dit toelichten? 

Het voornemen van minister Kamp om de omkering van de bewijslast binnen het effectgebied van 
het Groningenveld te laten gelden, heeft hij niet van te voren met ons gedeeld. 

Het CVW is de uitvoeringsdienst van "onze" Nationale Coördinator, mogen wij er daarom vanuit 
gaan dat de provincie te voren gekend is in het besluit van het CVW om buiten de contourlijn schade 
"on hold" te zetten? Zo niet, hoe kan dit? 

De provincie is niet gekend in het besluit van het CVW. Navraag bij CVW leert het volgende: 
"De contourenkaart is door de NAM/het KNMI vastgesteld op basis van gegevens waaruit blijkt dat 
de kans op schade als gevolg van aardbevingen buiten dit gebied zeer gering is. De NAM heeft 
opdracht gegeven voor een onderzoek naar lopende schadegevallen langs de rand van en buiten 
deze contourenkaart. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend. De NAM heeft de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) gevraagd om een zgn. validatieonderzoek uit te voeren. De resultaten 
hiervan worden rond de zomer verwacht. In afwachting van de resultaten hiervan worden wel 
schademeldingen opgenomen door het CVW. 
Zoals bekend is CVW een uitvoeringsorganisatie; beleidskaders voor schadeafwikkeling en 
bouwkundig versterken worden geformuleerd door NAM en/of NCG en het CVW geeft hieraan 
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uitvoering. Het is de NAM die besloten heeft om het CVW opdracht te geven geen inspecties uit te 
voeren in afwachting van de validatie van het onderzoek." 
Op grond van bovenstaand antwoord concluderen wij dat de NAM nog veel invloed heeft op de 
schadeafwikkeling. Dat vinden wij niet wenselijk en wij blijven ons inzetten om de NAM op afstand te 
plaatsen. 
Wij zijn in de vergadering van de bestuurlijke stuurgroep van de NCG van 7 maart 2016 
geïnformeerd over de opzet van de validatie. Tijdens deze vergadering heeft de NCG de leden van 
de stuurgroep geïnformeerd over het besluit van de NAM om geen schadeexperts te sturen tot de 
resultaten van de validatie bekend zijn. De NCG heeft daarbij aangegeven dat hij van mening is dat 
iedere schademelding een bezoek van een schadeexpert moet plaatsvinden. Daar zijn wij het van 
harte mee eens. 

4. Is het College van GS gelukkig met de actie van het CVW? 

Nee. Wij vinden dat de NAM alle schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning moet 
vergoeden, ongeacht de locatie van de schade. 

5. Kan het college aangeven waar het CVW de bevoegdheid aan ontleent om aanvragen buiten de 
contourenlijn "on hold" te zetten? 

Het is de NAM die besloten heeft om het CVW opdracht te geven geen inspecties uit te voeren in 
afwachting van de validatie van het onderzoek. Zie verder vraag 3. 

6. Groninger Belang wil dat ons stuurgroeplid bij het instituut NCG, de heer Eikenaar het CVW en de 
heer Alders terugfluit. Is uw college daartoe bereid? Zo niet, waarom niet? 

Zie het antwoord op de vragen 3 en 5. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


