
Inspreektekst Bea Blokhuis voor de raadsvergadering Delfzijl 26 mei 2016

Geachte leden van de Raad,

--------------------------------------------------------------------------------------

Hoe lang nog zal de Nam ons, burgers van Delfzijl, van Groningen, van 
Nederland - kennelijk doelbewust - misleiden?

Hoe lang nog zullen we toestaan dat wij, dat onze provincie, dat ons leven –
kennelijk doelbewust - wordt vernietigd?

Hoe lang nog zullen we toestaan dat de Nam niet onze levenszekerheid, ik 
herhaal levenszekerheid, maar slechts de zogenaamde ‘leveringszekerheid’ en 
de eigen winst betrekt bij hun winningsplan?

Uit onderzoeken van de Rijksdienst voor het Erfgoed blijkt dat nu al vrijwel alle 
Rijksmonumenten in ons gebied zijn beschadigd, vaak onherstelbaar, rijp voor 
de slopershamer. In de gemeente Delfzijl 72%. De Nam gooit het op veel 
achterstallig onderhoud. U heeft dit allemaal in het Dagblad van het Noorden 
van afgelopen zaterdag 21 mei kunnen lezen.1

Uit onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen en anderen is gebleken dat 
wij bewoners geestelijk kapot gaan aan de gevolgen van de gaswinning, bij 
duizenden, ook hier in Delfzijl. De Nam schetst hierbij regelmatig het beeld van 
mensen uit toch al sociaal zwakke groepen. Onder die mensen die het niet meer 
trekken zijn hoogleraren zoals professor dr. Lambert de Bont, verdediger van 
onze rechten via de Groninger Bodem Beweging.2

Uit onderzoeken, o.a. in opdracht van de Provincie Groningen, blijkt dat 
tienduizenden tot meer dan honderdduizend woningen moeten worden versterkt 
of afgebroken3, waaronder huizen in Delfzijl. Hierbij was nog niet eens echt 
rekening gehouden met de hoogbouw, zoals de Tasman-toren in de Stad, die van
een prijswinnaar in feite is veranderd in een bouwkundige nachtmerrie, maar 

1 Zie o.a. http://www.dvhn.nl/groningen/Bijna-geen-monument-in-Groningen-zonder-schade-21367095.html 

2 Zie o.a. http://www.rug.nl/research/sustainable-society/pdfs-
docs/RapportBurgerpeilingKADOKennisagenda.pdf en http://www.groninger-bodem-
beweging.nl/images/pdf/DE-AARDBEVINGSPROBLEMATIEK.pdf  zie ook het eerder genoemde boek ‘De 
Gaskolonie’ passim , DvhN 1 februari 2014, p. 1 en 3: ‘Ook de psyche lijdt onder de bevingen’ en 
http://www.npo.nl/brandpunt/03-05-2016/KN_1678982/POMS_KN_3838613 Brandpuntreportage ‘Gevangen 
in Groningen’.

3 Zie o.a. http://www.nu.nl/binnenland/4034185/fors-meer-panden-in-aardbevingsgebied-groningen-
verstevigen.html en 
http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/meer-duidelijkheid-
over-versterken-woningen-aardbevingsgebied/ 
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ook ons eigen paradepaardje in Delfzijl, de prachtige nieuwe Zeevaartschool: 
deze kort geleden geopende blikvanger voldoet nu al niet meer aan de 
bouwnormen voor bouwen in dit gaswinningsgebied4. De Nam spreekt slechts 
van 100 te versterken huizen5. De Nam test slechts simpele huizen in het 
aardbevingentestlab in Italië, geen hoogbouw, geen scholen, geen 
zeevaartschool, geen monumenten6. De Nam is desondanks het bedrijf waaraan 
u het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van onze scholen, en 
daarmee naar de veiligheid van onze kinderen toevertrouwt. Dat snijdt mij, als 
docent, maar ook als oma, door het hart. Ondertussen loopt het aantal door de 
Nam opgekochte en gesloopte huizen gestaag op. De steeds groeiende lijst kunt 
u onder meer vinden op de website van de Groninger Bodem Beweging7. 
Bedenk hierbij: hoeveel woningen zitten er alleen al in een flat als de 
Vennenflat, die nu versneld zal worden gesloopt omdat versterken geen zin meer
heeft8? Hoeveel hoogbouw zal nog volgen? 

De minieme versterkingsplannen van de Nam gaan slechts uit van de situatie bij 
calamiteiten, waarbij mensen levend hun huis uit moeten kunnen komen, al is 
hun huis daarna onherstelbaar verwoest. De plannen van de Nam gaan niet uit 
van het voorkómen van schade, hoewel de mijnbouwwet hierover geen 
misverstand laat bestaan: schade moet worden voorkomen door de exploitant 
van een mijnbouwwerk. De Nam is die exploitant en de gaswinning is 
mijnbouw volgens de wet.9 De Nam is 50% Shell en 50% Exxon, maar ook 
eergisteren, dinsdag 24 mei, sprak de directeur van Shell op een 
aandeelhoudersvergadering slechts van het vergoeden van schade achteraf en 
niet van het voorkomen van schade in het Groninger Veld10. Op dezelfde wijze 
heeft Shell achteraf de ‘schade vergoed’, ze noemen het zelf ‘een schikking 

4 De feestelijke opening vond plaats op 29 november 2013. Zie voor de noodzaak va bouwkundige ingrepen 
i.v.m. gaswinning: o.a. http://www.noorderpoort.nl/nieuws/Paginas/Aardbevingsbestendigheid-gebouwen-
Noorderpoort.aspx en het daar genoemde conceptrapport schouw Delfzijl.

5 Zie o.a. http://www.dvhn.nl/groningen/NAM-gasproductie-kan-omhoog-21287929.html 

6Zie o.a.  http://nos.nl/artikel/2051021-gronings-huis-in-milaan-krijgt-klap-van-aardbeving.html 

7 Zie recent o.a. http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163271/Woning-in-Stedum-gaat-tegen-de-vlakte en 
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/vernieling-in-slow-motion 

8 http://www.dvhn.nl/groningen/Sloop-Vennenflat-Delfzijl-drie-jaar-eerder-21079993.html 

9 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2015-06-19#Boek6 artikel 177 en 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2016-05-01 artikel 1 lid n en speciaal artikel 33: De houder van een 
vergunning als bedoeld in artikel 6 of 25, dan wel, ingeval de vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste 
houder daarvan, neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te 
voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten: a. nadelige 
gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt,  b. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt,  c. de 
veiligheid wordt geschaad, of d. het belang van een planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen of 
aardwarmte wordt geschaad.  
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getroffen’ voor de dood van Ken Saro-Wiwa, actievoerder in Nigeria tegen 
vergelijkbare activiteiten van Shell11.

De rampenoefeningen en veiligheidsinstructies gaan, op basis van 
wetenschappelijke rapporten, uit van de kans op doden, meer dan 100 doden12. 
En hoewel de Nam ondertussen - op last van de hoogste rechter - in een zaak 
onder meer aangespannen door de Groninger Bodem Beweging, de productie in 
cluster Loppersum vrijwel tot nul heeft gereduceerd, heeft de Nam de winning 
elders, met name in het voormalige cluster cluster Bierum - Delfzijl, dat door 
een handig geschuif met clustergrenzen waarover u aparte informatie heeft 
ontvangen, nu hernoemd is tot cluster Noord en cluster Centraal, evenredig sterk
opgevoerd, zodat een vergelijkbaar productieplafond kon worden bereikt. Ook al
wordt er bij Loppersum en omgeving tijdelijk niet gewonnen, het is een kwestie 
van tijd dat bij doorgaande winning elders ook onder Loppersum door het 
bekende effect van de communicerende vaten de gasdruk verder gaat dalen, met 
alle gevolgen van dien, zowel voor Loppersum als voor Delfzijl, onze gemeente 
met Bierum achter de niet bevingsbestendige zeedijk en met het chemiepark.

Ondanks de uitspraak van de hoogste rechter over de stopzetting van de winning
in Loppersum, en zijn uitspraak dat er voor dit jaar terug moest worden gegaan 
naar een winningsplafond van hooguit 27 miljard kuub, net boven het langjarig 
gemiddelde van de winning, maar ook met de aanwijzing dat dit 
winningsplafond in de toekomst verder omlaag moet vanwege onze 
levenszekerheid, ik herhaal vanwege onze levenszekerheid, zette de Nam direct 
daarna al in op een hoger aantal kuubs en zegt ook nu dat er niets aan de hand 
is13. 

Ondanks de beving van Huizinge in augustus 2012 lapte de Nam eerder ook al 
onze veiligheid aan haar laars en kwam met de recordwinning van 53 miljard 
kuub in 2013, het jaar na de beving van Huizinge, twee keer zoveel als het 
langjarig gemiddelde, en dit kennelijk doelbewust, aangezien Jan de Jong, 

10 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163377/Groningse-noodkreet-Top-Shell-en-aandeelhouders-neem-uw-
verantwoordelijkheid en http://www.economischnieuws.net/televisie/nos/aandeelhouders-roeren-zich-stevig-
bij-shell/  met hierin: Van Beurden benadrukt dat Shell volkomen transparant werkt en dat Groningen hem 
grote zorgen baart. Hij verzekert dat de NAM compensatie zal bieden voor de schade door de gasboringen. "Ik 
herhaal: de NAM zal alle schade vergoeden."

11 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ken_Saro-Wiwa . Shell acht zichzelf niet schuldig aan de dood van Ken Saro 
Wiwa, maar betaalde zijn nabestaanden desondanks 11 miljoen euro in een schikking van de rechtszaak 
waarbij ze verantwoordelijk werden gesteld.

12 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/01/17/arup-rapport 17 januari 
2014,  pagina 75

13 Zie o.a. https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=790  en 
http://fd.nl/economie-politiek/1127842/nam-zaait-twijfel-over-uitspraak-raad-van-state 
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inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen al op 22 januari 2013 
per brief de minister adviseerde het winningsniveau drastisch terug te schroeven,
een advies dat hij een week later in de kamer mondeling toelichtte.14 De 
bijgeleverde documenten van het SodM gaven aan dat bij 12 miljard kuub per 
jaar het risico op aardbevingen zou minimaliseren en dat het mogelijk was dat 
er bij die productiesnelheid na enkele jaren vrijwel geen aardbevingen met een 
magnitude ≥ 1.5 meer zouden optreden in het Groningen veld.15 De Jong 
constateerde in voornoemde brief aan de minister van 22 januari 2013 dat de 
Nam als primair verantwoordelijke partij niet van plan was de winning uit 
zichzelf te reduceren16. 

Ondanks dus die uitspraken van het Staatstoezicht op de Mijnen dat niet 27 
miljard kuub maar slechts 12! miljard kuub het maximum is waarbinnen veilig 
gas kan worden gewonnen, zet de Nam ook nu in het huidige winningsplan dat 
op dit moment voor u ligt in op een veelvoud daarvan.

Klokkenluiders die wezen op de gevaren van de gaswinning - zoals Meent van 
der Sluis in de 20e eeuw - werden door de Nam voor gek verklaard en kapot 
gemaakt. Klokkenluiders uit de 21e eeuw - zoals Jan de Jong, hoogste man van 
het Staatstoezicht op de Mijnen - werden weggepensioneerd.17

Ondanks eerdere uitspraken van de Nam dat er ruimhartig zou worden vergoed18 
en ingezet op schadeherstel, draait de Nam nu weg voor haar 
verantwoordelijkheid, worden mensen onder druk gezet te tekenen voor iets 
waar ze niet achter staan, raken schademeldingen zoek of worden ze kennelijk 
doelbewust ge-nam-mificeerd tot C-schade19, oftewel niet Nam’s-Pakkie-an20, In 
dit geval worden klokkenluiders, zoals Kars Jol, door satellieten van de Nam 
impliciet gedreigd met mogelijke smaadprocessen21.

14 Brief van J.W. de Jong, inspecteur-generaal der Mijnen, aan de Minister van EZ dd 22 januari 2103, kenmerk 
13010015, zie ook  http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=1468 

15 Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/01/16/reassessment-of-the-probability-of-
higher-magnitude-earthquakes-in-the-groningen-gas-field p.4 punt 8.

16 Zie voornoemde brief p.9.

17 Zie o.a. http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/01/24/in-de-stad-groningen-kunnen-nare-dingen-gebeuren-
1338520  http://fd.nl/economie-politiek/1102324/ex-toezichthouder-kamp-neemt-groot-en-onnodig-risico-
met-gaswinning  

18 Zie o.a. NRC 2 februari 2013 http://www.nrcreader.nl/artikel/327/aardbevingschade-groningers-ruimhartig-
vergoeden 

19 Zie o.a. https://www.ftm.nl/artikelen/de-schijnonafhankelijkheid-van-de-groningse-schadeafhandeling 

20 Zie o.a. http://groninger-bodem-beweging.nl/721-nam-cvw-handelt-al-alsof-de-shell-failliet-is 

21 Zie o.a. http://noordkus.nl/zijn-de-taxateurs-wel-of-niet-onafhankelijk/ en voor de term ‘smaad’: 
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163248/Taxatiebureau-klacht-over-vooringenomen-schade-expert-onterecht

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163248/Taxatiebureau-klacht-over-vooringenomen-schade-expert-onterecht
http://noordkus.nl/zijn-de-taxateurs-wel-of-niet-onafhankelijk/
http://groninger-bodem-beweging.nl/721-nam-cvw-handelt-al-alsof-de-shell-failliet-is
https://www.ftm.nl/artikelen/de-schijnonafhankelijkheid-van-de-groningse-schadeafhandeling
http://www.nrcreader.nl/artikel/327/aardbevingschade-groningers-ruimhartig-vergoeden
http://www.nrcreader.nl/artikel/327/aardbevingschade-groningers-ruimhartig-vergoeden
http://fd.nl/economie-politiek/1102324/ex-toezichthouder-kamp-neemt-groot-en-onnodig-risico-met-gaswinning
http://fd.nl/economie-politiek/1102324/ex-toezichthouder-kamp-neemt-groot-en-onnodig-risico-met-gaswinning
http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/01/24/in-de-stad-groningen-kunnen-nare-dingen-gebeuren-1338520
http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/01/24/in-de-stad-groningen-kunnen-nare-dingen-gebeuren-1338520
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/01/16/reassessment-of-the-probability-of-higher-magnitude-earthquakes-in-the-groningen-gas-field
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/01/16/reassessment-of-the-probability-of-higher-magnitude-earthquakes-in-the-groningen-gas-field
http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=1468


Zo’n bedrijf is de Nam.

Het winningsplan van de Nam, waarover de minister nu uw advies vraagt, gaat 
-kennelijk doelbewust - voorbij aan de leefomgeving, de levensvreugde en de 
levenszekerheid van ons, de burgers die u gekozen hebben om hun belangen te 
dienen en te verdedigen. 

Het winningsplan van de Nam is gunstig voor de Nam, niet voor ons.

Het winningsplan van de Nam bevat, zoals u ongetwijfeld ook van mijn mede-
insprekers zult horen en zoals is onderbouwd, onder meer door Derwin 
Schorren, namens de Groninger Bodem Beweging bij Provinciale Staten, en 
door Peter Kodde namens Milieudefensie - zoals u kunt lezen bij de stukken die 
u voor deze bijeenkomst hebt ontvangen - onjuiste feiten, verdraaiingen van 
feiten, weglating van feiten, geheel in overeenstemming met datgene wat de 
Nam in het verleden heeft laten zien en in de toekomst zal laten zien.22

Ondertussen worden allerhande personen en overheidsinstanties in verband 
gebracht met soms geheime, deals met de Nam, gesloten onder druk van de 
Nam. 

Onze Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders en zijn bureau, bij het 
bepalen van de risico-contouren voor versterken23 en bij het tempo van 
versterken24, onze staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, bij btw-aftrek 
voor de Nam25, onze ministers van Economische Zaken, Henk Kamp en zijn 
voorgangers, bij de vaststelling van het winningsplafond voor de Nam, zie De 
Gaskolonie 26.

22 Zie o.a. http://www.rtvnoord.nl/nieuws/162879/Staten-laten-geen-spaan-heel-van-winningsplan-NAM  en 
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163059/PvdA-Appingedam-NAM-kijkt-niet-naar-veiligheid  en de toespraak 
van Derwin Schorren, bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging bij de Provinciale Staten op 
https://www.youtube.com/watch?v=HIV1iKZEMoY&feature=youtu.be  en de revisie van milieu-defensie: 
http://raad.hoogezand-sappemeer.nl/data/vergaderstuk-raad/2016-05-23-bor-review-winningsplan-nam-
2016-def-door-milieudefensie/2016-05-23%20BOR%20review%20winningsplan%20NAM%202016_DEF
%20door%20Milieudefensie.pdf

23 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/04/29/besluit-wob-verzoek-over-heft-in-
eigen-hand  zie met name bijlage item 45 waar de shell/nam/cvw aangeeft dat de gekozen contouren niet goed
zijn, waarop deze ‘gemakkelijk’ kunnen worden aangepast door bureau NCG.

24 http://www.dvhn.nl/economie/Tempo-moet-omhoog-in-bevingsbouw-21378342.html 

25 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163282/Staatssecretaris-brengt-geen-helderheid-over-mogelijke-btw-
aftrek-NAM 

26 De Gaskolonie, Margriet Brandsma, Heleen Ekker, Reinalda Start uitgeverij Passage, 2016; zie ook 
http://accentaigu.nl/algemeen/de-gaskolonie-de-beerput-gaat-open/ en 
http://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/video/2232/de-gaskolonie 
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Allen worden zij, zoals gezegd, in verband gebracht met deals met, soms onder 
druk van de Nam, deals die gunstig zijn voor de Nam, niet voor ons. Laat niet de
gemeente Delfzijl aan dit rijtje worden toegevoegd.

Ik sluit af: 

Raadsleden van Delfzijl, u, als gekozen vertegenwoordigers van ons, burgers 
van Delfzijl, raadsleden van een gemeente achter een onveilige dijk, met opslag 
van aardgascondensaat, chemische industrie, maar ook raadsleden van een 
gemeente met prachtige mensen en monumenten, Pinksterfeesten en Delfsail: 
Laat zien dat u weet waar uw loyaliteit moet liggen: bij de leefomgeving, de 
levensvreugde, de levenszekerheid van de burgers van uw Delfzijl! Ik roep u op 
tegen het door de Nam voorgestelde winningsplan stelling te nemen en te blijven
nemen: geef een 100% negatief advies over dit winningsplan aan de minister en 
geef aan dat het maximale winningsplafond niet 33 miljard kuub, niet 27 miljard
kuub, zelfs niet 12 miljard kuub moet zijn, maar 0 kuub. 

Ik heb gezegd.

Bea Blokhuis

Delfzijl, 26 mei 2016

Postscriptum

Raadsleden van Delfzijl. Ik blij ben dat u vóór de cruciale datum van 1 juni, het 
moment waarop het advies over het winningsplan aan de minister moet zijn 
uitgebracht, een extra openbare raadsvergadering over dit winningsplan hebt 
ingepland en vervolgens ons, burgers van Delfzijl, tegen uw gewoonte in, de 
mogelijkheid hebt gegeven daarbij in te spreken. Het college heeft hierop niet 
gewacht en reeds eergisteren, 24 mei, een persbericht doen uitgaan over het door
het college opgestelde advies. Dat is natuurlijk het goed recht van het college. U,
de raad, en wij, de burgers, mogen hierover vanavond hier slechts ons zegje 
doen, meer niet. Pas als het ontwerpbesluit van de minister aan de orde komt in 
de raadsvergadering van 14 juli 2016, op het moment dat de vakanties op het 
punt staan te beginnen, zult u als raad en wij als burgers in de formele positie 
zijn zienswijzen in te dienen tegen dat ontwerpbesluit. 


