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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Voor de besluitvorming van de minister over het winningsplan medio december heeft de 
NAM op 16 november j l . haar tussenresultaten gepubliceerd. Het gaat hierbij om een 
inschatting van de aardbevingsdreiging (nieuwe cirkels) en om de risico's ten aanzien van 
veiligheid. Met de huidige berekeningen geeft NAM aan dat het versterkingsprogramma 
tot 2021 circa 5.000 - 10.0000 gebouwen omvat. Uit een kaartje in het rapport kan de 
conclusie getrokken worden dat een deel van deze gebouwen zich in de gemeente 
Groningen bevindt. Meer informatie over deze publicatie kunt u vinden via het NAM 
Platform (http://www.namplatform.nl/actueel/nam-publiceert-nieuwe-tussenresultaten-
aardbe vin gsonderzoek. html). 

Deze publicatie komt kort na de publicatie van de KNMI kaart waarop zij hun inschatting 
van de aardbevingsdreiging geven. Wij constateren dat informatie en inzichten elkaar op 
dit moment in hoog tempo opvolgen, waardoor voor ons, zeker gezien de korte termijnen 
waarbinnen wij hier mee geconfronteerd worden, de informatie niet goed te duiden is. 

Wij gaan daarom op korte termijn met de Nationaal Coördinator Groningen in overleg om 
te bespreken wat dit betekent voor het meerjarenprogramma van de NCG. Wij willen dat 
het benodigde onderzoek in de stad zo snel mogelijk wordt opgepakt. Deze 
tussenrapportage maakt in elk geval duidelijk dat het onderzoek naar bepaalde typen 
bebouwing, zoals gestapelde bouw, prioriteit moet hebben. We blijven daarbij aandringen 
op een public critical review naar de gepresenteerde onderzoeken. 

Daarnaast willen wij van minister Kamp weten hoe we met deze nieuwe gegevens moeten 
omgaan. De minister zal naar verwachting, mede op basis van advies van de 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), hierover op korte termijn een oordeel geven. Wij 
zullen er op aandringen dat dit zo snel mogelijk gebeurt, zodat meer duidelijkheid ontstaat 
op basis waarvan kan worden gehandeld. 



Bladzijde 2 van 2 

De nu gepresenteerde gegevens maken volgens ons in elk geval andermaal duidelijk dat 
de gaswinning verder naar beneden moet. Daarmee ontstaat meer tijd om al het benodigde 
onderzoek uit te voeren en maatregelen te treffen indien dat aan de orde is. We 
verwachten woensdagochtend 18 november een uitspraak van de Raad van State over de 
mate van gaswinning in relatie tot de veiligheid van onze inwoners. In het licht van wat 
nu verschenen is vanuit NAM wordt het belang van deze uitspraak alleen maar groter. 

Omkering bewijslast 
Een andere belangrijke constatering is de uitspraak van de minister dat hij in het voorjaar 
met een wetsvoorstel komt over de omkering van de bewijslast met betrekking tot schade. 
Dit naar aanleiding van het advies dat de minister aan de Raad van State heeft gevraagd. 
Met dit voorstel komt de minister tegemoet aan de wens van heel veel burgers. NAM en 
NCG en het ministerie van EZ moeten met elkaar in overleg wat dit betekent. De 
gemeente is daar in principe geen partij in. We roepen wel alle partijen op de ingezette 
lijn van samenwerking tussen de verschillende partijen en de rol van de NCG vast te 
houden. Dit in het belang van de inwoners van Groningen. 
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