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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 
 

Noordoost-Groningen is een uniek gebied. U weet dat als geen ander. Het is namelijk het 

enige stukje Nederland waar u, persoonlijk en gezamenlijk als Rijksoverheid, een privaat 

bedrijf – de NAM – willens en wetens toestaat de inwoners in levensgevaar te brengen en 

hun huizen te beschadigen. 

Niet op een enkele plaats, niet op een enkel moment. Maar over een enorme oppervlakte, 

meer dan 900 km², waar meer dan 200.000 inwoners van Nederland wonen, en dag in dag 

uit, week in week uit, jaar in jaar uit. 

U vindt dat kennelijk normaal. Wij niet. 

 

Henk Kamp, de eerstverantwoordelijk minister van Economische Zaken, heeft honderden 

nota´s en brieven geschreven, maar hij heeft nog nooit uitgelegd waarom dit normaal is. Het 

is ook niet normaal. 

 

Er wordt met twee maten gemeten. Toen in september 2008 zes huizen dreigden te 

verzakken aan de Vijzelgracht in Amsterdam werd de bouw van de Noord-Zuidlijn meteen 

stilgelegd. 

Als na de aardbeving van Huizinge, 16 augustus 2012, de SodM aan Henk Kamp adviseert  

“de gasproductie […] zo snel mogelijk, en zo veel als mogelijk als realistisch is, terug te 

brengen” negeert hij dat advies straal en voert in innige samenwerking met de NAM de 

productie juist op tot een recordhoogte van 53,9 miljard kuub in 2013! 

 

In Groningen gaat het niet om vier of zes huizen. Inmiddels zijn tientallen huizen gesloopt, 

honderden huizen zwaar beschadigd en duizenden huizen licht beschadigd.  

We hebben het hier over 30.000 huizen! 



 

U, als kabinetslid of volksvertegenwoordiger namens de Rijksoverheid, vindt dat kennelijk 

nog steeds volstrekt normaal.  

Wij niet. Voor ons is voortzetting van deze ellende onduldbaar. 

 

Als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid rapporteert dat de veiligheid van de Groningers 

nooit een rol gespeeld heeft, betuigen Henk Kamp en Gerald Schotman plichtmatig spijt. Ze 

overwegen geen seconde hun gedrag aan te passen.  

ARUP onderzoekt in januari 2013 de gevolgen van een beving met kracht 5.0 bij Huizinge. Bij 

ongunstige omstandigheden leidt een dergelijke beving tot duizenden gewonden en 118 

doden. Dat gevaar is nog steeds aanwezig.  Maar merkwaardigerwijs heeft Henk Kamp nooit 

opdracht gegeven een dergelijk onderzoek te herhalen.  

Even merkwaardig is dat na januari 2013 het groepsrisico – de hoeksteen van het 

Nederlandse beleid voor externe veiligheid – voortdurend buiten alle onderzoeken is 

gehouden. Sterker nog, Henk Kamp installeert liever een politieke commissie die eerst 

studeren moet op een theoretisch kader, en die nieuw beleid introduceert in termen als 

maatschappelijk risico. 

Maar wat zal er nu gebeuren, bijvoorbeeld bij een beving met kracht 5.0 bij Opwierde? Het 

historische kerkje van Marsum zal ongetwijfeld instorten, maar wat zijn de verdere 

gevolgen? Appingedam en Delfzijl hebben samen 40.000 inwoners, de dijk tussen Delfzijl en 

de Eemshaven is zwak, het Chemiepark Delfzijl ligt vlakbij … 

 

Wij willen dit niet langer. Wij willen niet langer in angst leven. 

 

Wij willen niet weer van die stoere types over de vloer die badinerend zeggen “Ach 

mevrouwtje, bij dit soort oude huizen krijg je altijd scheurvorming”, wij willen niet langer om 

ons eigen huis hoeven te lopen om te inspecteren of er nieuwe scheuren zijn, wij willen niet 

langer dat continue gesteggel met de afknijpers van de NAM en het CVW over elke 

schademelding, wij willen niet langer de boekenkasten tegen de wand moeten schroeven, de 

deur naar de kinderkamer ‘s nachts open houden, wakker liggen om de uitzichtloosheid bij 

een onverkoopbaar huis, de hopeloosheid van het bestaan.  

Slapeloze nachten uit angst voor de grote klap. 

 

Wij willen dit niet langer. Wij willen dat de productie teruggebracht wordt naar een niveau 

van 12 miljard kuub. Dat wil zeggen een niveau waarbij er slechts een geringe kans is op een 

beving sterker dan 1.5. En wij willen dat nu, per direct.  

 

Wij willen ons gewone leven terug. En wij willen als inwoners van Groningen een 

Rijksoverheid die ook “onze” rijksoverheid is. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 
 

Groninger Bodem Beweging 



Factsheet  
Bijlage bij brief GBB-16004, Groninger Bodem Beweging, 21 januari 2016, aangepast 24 januari 2016. 

 
 2012 2013 2014 2015 

aantal schademeldingen 2.485 9.705 17.899 28.680 

     

productievolume (mrd kuub) 47,8 53,9 42,4 28,1 

waarvan     

cluster Loppersum 15,4 17,1 2,6 1,7 

overige clusters 32,4 36,8 39,8 26,4 

     

aantal bevingen > 1.5 (Richter) 20 29 18 22 

gemiddelde druk (bar) 95 85 75 65 

 

Toelichting 
 

� Na het verminderen van de productie in het (meest gevaarlijke) cluster Loppersum is de 

winning verschoven naar dichterbevolkte gebieden (Appingedam, Delfzijl, Hoogezand, 

Groningen). Dat (én het niet afnemen van het aantal aardbevingen) verklaart de grote 

toename van het aantal schademeldingen in 2014 en 2015. 

� Dat het aantal bevingen met een sterkte 1.5 of hoger in de loop der jaren niet afneemt 

ondanks het dalende productievolume, komt doordat de seismische dreiging niet 

afneemt. Bij een gelijkblijvend productievolume neemt de seismische dreiging jaar na 

jaar toe doordat de druk in het veld verder daalt. Afhankelijk van andere factoren 

(grondversnelling, bodemgesteldheid ondiepe ondergrond, huiskwaliteit) zorgen globaal 

gesproken bevingen vanaf ongeveer 1.5 voor directe scheurvorming en vanaf 2.5 voor 

direct levensgevaar.  

� De hoogste seismische dreiging treedt op in het cluster Loppersum. De gemiddelde 

dreiging in een plaats als Middelstum (pga = 0,28g) is vergelijkbaar met die in L’Aquila, 

Italië (pga = 0,27g) die in 2009 getroffen werd door een zware aardbeving (6.3 Richter). 

In het centrum van het cluster Loppersum is de seismische dreiging nog groter, 

pga = 0,36g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dit is een aangepaste versie van brief GBB-004.  

In de eerdere versie was in de Toelichting m/s2 abusievelijk vervangen door g. 


