
 

 

Aan: het presidium van de gemeenteraad van Groningen 
Betreft: aanvraag interpellatiedebat effecten gaswinning voor de gemeente 
Groningen 
 
Groningen, 25 januari 2014 
 
Vooraf 
De fracties van PvdA, CDA en VVD dienen hierbij een verzoek in tot een 
interpellatiedebat over de effecten van de gaswinning voor de gemeente 
Groningen. Er zijn inmiddels ook schriftelijke vragen ingediend door de CDA-fractie 
(14 januari 2014) en door de fractie van GroenLinks (24 januari 2014). De fracties 
van PvdA, VVD en CDA zien uiteraard uit naar de schriftelijke beantwoording 
daarvan binnen de normaal daarvoor gestelde termijnen. Gelet op de inhoud van 
recente berichten vinden de fracties het wenselijk om nu ook een interpellatiedebat 
te houden over dit onderwerp, vooral ook om als gemeenteraad eventuele 
vervolgacties in gang te kunnen zetten.  
 
Inleiding 
In NRC Handelsblad van 24 januari laat de inspecteur-generaal van het 
Staatstoezicht op de Mijnen, dhr De Jong, optekenen dat "het niet uit te sluiten [is] 
dat bij zwaardere bevingen meer schade in de stad gaat ontstaan. En dan kunnen 
nare dingen gebeuren. Want Groningen is veel dichter bebouwd dan een dorp als 
Loppersum. Maar door de noodmaatregel bij Loppersum wordt het ook in de stad 
veiliger". In het interview wordt aangegeven dat de bodem op drie plekken het 
vaakst beefde: in Loppersum, bij Froombosch en rond het Eemskanaal even ten 
oosten van Groningen. Bij de inschatting van risico's moet niet alleen naar de 
sterkte van de aardbeving worden gekeken maar ook naar de bodemversnelling. 

"Door grotere versnellingen kúnnen huizen instorten, en dan kúnnen er doden 

vallen. Daar moeten we rekening mee houden". Volgens de heer De Jong moet 
"NAM kijken naar de risico's in het hele winningsgebied". 
 
De PvdA, VVD en CDA zijn geschrokken van deze opmerkingen van de wettelijke 
toezichthouder op de gaswinning in Nederland. Het was bekend dat er ook in de 
gemeente Groningen schademeldingen waren als gevolg van aardbevingen, maar 
de door Staatstoezicht op de Mijnen geschetste aard en omvang van de risico's 
voor de gemeente Groningen groter en ingrijpender dan het beeld tot nog toe.  
 
Vragen en discussiepunten 
Daarom hebben de fracties van PvdA, VVD en CDA de volgende vragen en 
discussiepunten: 
 
1. Kent het college de analyse van Staatstoezicht op de Mijnen rond de risico's van 
de gaswinning voor de gemeente Groningen? 
 
2. De fracties van PvdA, VVD en CDA zouden graag meer toelichting krijgen op de 

gedane uitspraken en achten een nadere duiding van de risico’s wenselijk. Wellicht 

kan een algemene expertmeeting georganiseerd worden in aanwezigheid van 



 

 

NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI en wetenschappers of kan er 
aangesloten worden bij de hoorzitting van de Tweede Kamerleden. Hoe kijken het 
college en andere fracties hier tegenaan? 
 
3. Is het college en zijn andere fracties het met PvdA, VVD en CDA eens dat de 
uitspraken van het Staatstoezicht op de Mijnen aanleiding zijn voor voor adequate 
informatie, op korte termijn, richting onze inwoners? 
 
4. De onderhandelingen tussen verschillende partijen hebben geleid tot de 
kamerbrief van 17 januari 2013 waarin een maatregelenpakket van 1,18 miljard 
euro wordt voorgesteld voor de periode 2014-2018. Kan het college aangeven of 
de door het Staatstoezicht op de Mijnen ingeschatte risico's voor de gemeente 
Groningen hierin zijn meegenomen? En is het college betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het maatregelenpakket of zijn de belangen van de inwoners 
van de gemeente Groningen op andere wijze meegenomen in de totstandkoming 
van dit pakket? Het college van Gedeputeerde Staten heeft het in zijn brief aan 

Provinciale Staten d.d. 21 januari 2014 “Besluit minister Kamp inzake gaswinning 

en advies Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen” over overleg 

met de negen gemeenten uit het aardbevingsgebied. Was de gemeente Groningen 
hierbij betrokken? 
 
5. De PvdA, VVD en CDA vinden dat de uitspraken van het Staatstoezicht op de 
Mijnen aanleiding vormen voor het college (opnieuw) in gesprek te gaan met rijk en 
provincie. Hoe kijken andere fracties en het college hier tegenaan? 
 
6. Speciale aandacht zou wat PvdA, VVD en CDA betreft uit moeten gaan naar de 
effecten van de gaswinning op de woningbouw in Groningen. Hoe kijkt het college 
hier tegenaan en welke stappen stelt het college voor te ondernemen? 
 
Met vriendelijke groet, 
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