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kennis / discussie

Samenvatting
De gaswinning met aardbevingen zal Groningen nog lang blijven plagen. Vooral na 2002 zijn de
bevingen in aantal en kracht toegenomen. Hoe zal de seismische dreiging zich de komende jaren
ontwikkelen? Ook hier werkt de Gutenberg-Richterformule over de statistische verdeling van
aardbevingssterkten. Lineair geëxtrapoleerd vanuit de aardbevingsgegevens over 2001-2015
zouden zich, bij verdere gaswinning, tegen 2020 gemiddeld per jaar circa 30 bevingen kunnen
voordoen met een magnitude van M ≥ 1.5 op de schaal van Richter, waaronder vier met M ≥ 2.5.
Zeer schadelijke en riskante bevingen met M ≥ 3.5 à 4.0 zouden zich een à twee keer per vijf jaar
kunnen voordoen. Bij een jaarlijkse gaswinning van hooguit 20 miljard m3 zou de aardbevingsactiviteit sterk kunnen afnemen.
Sinds 2014 is de gaswinning echter (weer) verminderd, tot 27 miljard m3 in 2015-’16. Mede
daardoor voorziet de NAM tot 2020 hooguit 22 bevingen met M ≥ 1.5 per jaar, waarvan drie met M
≥ 2.5, al met al nauwelijks meer dan in 2015. Maar ná 2020 zou het aantal bevingen met M ≥ 1.5
weer flink toenemen, tot jaarlijks 28 rond 2025 en 36 omstreeks 2035. Voor de langere termijn
taxeert een internationaal expertpanel de maximale bevingskracht op 4.0 ≤ M max ≤ 7.0. Volgens het
Staatstoezicht op de Mijnen manifesteert zich sinds vorig jaar een mogelijk duurzame daling in
aardbevingsactiviteit. Wanneer de gaswinning nog wat verder omlaag gaat en de (toegenomen)
seizoensfluctuaties worden vermeden zou de seismische dreiging verder kunnen verminderen.
Hierbij noemt SodM de risicoberekeningen van NAM ‘beperkt bruikbaar’.
Een duurzame afname in aardbevingsactiviteit zou grote gevolgen hebben voor het meerjarenprogramma-gebouwenversterking van de Nationaal Coördinator Groningen. De daarbij gevolgde
‘risicobenadering’ lijkt nog zeer problematisch. Gezien de voortdurende onzekerheden over bodemcompactie, drukegalisatie, breukvlakken en grondversnellingen lijkt het SodM-verlangen naar een
‘optimaal risicobeheerssysteem’ nogal optimistisch te zijn.
Verder onderzoek en debat kan een einde maken aan de opmerkelijke verschillen in seismologisch
model-denken tussen NAM en SodM. De KNMI-rapporten over piekgrondversnellingen zouden ook
voor niet-seismologen begrijpelijk moeten zijn. Meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek rondom
de gaswinning lijkt zinvol en wenselijk.

1. Vijftig jaar gaswinning, steeds meer aardbevingen
Ofschoon er al sinds 1963 veel gas uit Groningse grond wordt gehaald doen zich pas vanaf 1991
goed-merkbare aardbevingen voor. Figuur 1 toont het verloop van de gaswinning tussen 1963 en
2015. Duidelijk te zien is dat in de 1970-er en 1980-er jaren veel meer gas is gewonnen (zónder
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aardbevingen) dan in de periode 1991-2015 (mét steeds meer aardbevingen; zie Figuur 4). Eind
2015 was al drie kwart van de 2800 miljard m3 aardgas naar boven gehaald.
Het ‘Groningenveld’ is voor Nederland en zijn buurlanden zeer belangrijk, volgens Shell (in Tweede
Kamer, 2016, p. 9) is het “de kurk waar de Nederlandse gassector op drijft”. Aardgas bestrijkt
ongeveer 40% van het Nederlandse energiegebruik. De afgelopen jaren werd meer dan 50% van het
Groningengas geëxporteerd. De totale staatsinkomsten uit aardgas over 1963-2015 bedragen meer
dan € 280 miljard; over deze ruim 50 jaar moet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
tenminste € 30 miljard hebben geïncasseerd.
De voortdurende, omvangrijke gaswinning veroorzaakt een aanzienlijke drukverlaging in de poreuze
zandsteenlaag op 3 km diepte waaruit het gas wordt gewonnen. Dit zorgt voor toenemende compactie (inklinking) van de ondergrond, met als gevolg een flinke bodemdaling (circa 50 cm rond 2050)
en steeds meer ‘seismische activiteit’ als gevolg van spanningsontlading langs kritische breukvlakken.

figuur 1. Jaarlijkse gaswinning-Groningen in miljard m3 tussen 1965 en 2015 (van www.namplatform.nl).

Volgens de KNMI-lijst van geïnduceerde (‘man-made’) aardbevingen hebben zich van 1991 t/m
2015 277 aardbevingen met M ≥ 1.5 voorgedaan. Daarvan waren er 93 met M ≥ 2.0, 36 met M ≥
2.5 en 11 met M ≥ 3.0 (waaronder Westeremden-2006 met M = 3.5 en Huizinge-2012 met M =
3.6). Figuur 2 toont een uitsnede van de lange KNMI-lijst, een solide gegevensbestand waarop de
volgende analyses zijn gebaseerd. Tabel 1 in par. 2 geeft een overzicht van geregistreerde
aantallen aardbevingen per drie jaar tussen 1991 en eind 2015. Tabel 2 in par. 3.1 geeft de
aantallen aardbevingen per vijf jaar.

figuur 2. Uit de KNMI-lijst (2016) van geïnduceerde aardbevingen in Nederland, periode januari-maart 2015. De
eerste vijf kolommen indiceren resp.: datum, tijd, locatie, breedte- en lengtegraad; de laatste drie kolommen geven
intensiteit (indien bepaald), magnitude en diepte aan. De stippen markeren tien bevingen met M ≥ 1.5 op de schaal
van Richter, waarvan negen in het Groningenveld.
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Figuur 3 toont het toenemend totaal aantal aardbevingen met M ≥ 1.5 en M ≥ 2.5 vanaf 1991, in
stappen van één jaar uitgezet tegen de toenemende totale (cumulatieve) hoeveelheid aardgas die
sinds 1963 in Groningen is gewonnen.3

figuur 3.

Op grond van dit overduidelijke verband kan – uitgaande van een gaswinvolume van 27 mrdm3 per
jaar4 – worden voorspeld dat er bij een cumulatieve gaswinning van 2280 mrdm 3 omstreeks 2020
in totaal ─ vanaf 1991 ─ 370 aardbevingen met M ≥ 1.5 zullen zijn opgetreden, waarvan 48 met M ≥
2.5. Dit zou betekenen dat er voor 2016-2020 circa 83 bevingen met M ≥ 1.5 te verwachten zijn,
gemiddeld 17 per jaar, een schatting die op voorhand erg laag lijkt. Bij 2420 miljard m 3 gaswinning
omstreeks 2025 zouden er vanaf 1991 bij elkaar zo’n 475 bevingen met M ≥ 1.5 zijn opgetreden,
waarvan 62 met M ≥ 2.5.
Doel en opzet van dit artikel
In de navolgende paragrafen 2 en 3 wordt het frequentieverloop van geregistreerde aardbevingen
met M ≥ 1.5 tot 3.5 over 1991-2015 geanalyseerd per jaar, per drie jaar en per vijf jaar, steeds in
relatie tot de cumulatieve gaswinning sinds 1963. Daarbij worden duidelijke trends zichtbaar
die statistische extrapolaties toelaten naar toekomstige cumulatieve hoeveelheden gaswinning
over 2016-2030. Hierbij zijn hogere aantallen aardbevingen te verwachten met M groter dan 1.5
tot 4.0 op de schaal van Richter.
Ook de prognoses uit het Winningsplan van de NAM (2016a) worden hierbij nader uitgewerkt voor
te verwachten aantallen bevingen met M ≥ 1.5 tot 4.5. Dit wordt niet alleen bekeken voor de
jaarproductie-scenario’s van 33, 27 en 21 mrdm3 aardgas uit NAM (2016a) zelf, maar ook –
geëxtrapoleerd – voor een veel lager productiescenario van 15 mrdm3 per jaar. Paragraaf 3.5 is
gewijd aan de maximaal mogelijk aardbevingskracht; par. 3.6 gaat over seizoensfluctuaties in
gaswinning en seismiciteit.
In par. 4 worden de analyseresultaten samengevat en worden hoofdconclusies getrokken over de
omstreeks 2020 en later te verwachten aardbevingen van verschillende magnitude. Paragraaf 5 is
gewijd aan de KNMI-rapportage over maximale grondversnellingen. De visie van het SodM wordt
samengevat in par. 6, met diverse kanttekeningen. Paragraaf 7 geeft een korte slotbeschouwing met
enige relativering.
Een opmerking vooraf is dat men met statistische analyses geen oorzakelijke verbanden kan aantonen en dat men bij extrapolatie moet aannemen dat ‘het systeem’ zich in de toekomst blijft gedragen zoals in het (geëxtrapoleerde) verleden. Als grondslag van het navolgende betoog wordt
aangenomen dat het oorzakelijke verband tussen (cumulatieve) gaswinning, bodemcompactie en
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aardbevingen voldoende plausibel is voor statistische aardbevings-prognoses waarbij rekening
wordt gehouden met (gestaag) wat meer dan wel fors minder gaswinning dan de huidige 27 mrdm3
per jaar.
Een tweede opmerking is dat feitelijke schade, letsel, of zelfs overlijden door aardbevingen mede
afhangt van de kwetsbaarheid van gebouwen en de hulpeloosheid c.q. weerbaarheid van bewoners.
Deze kwesties gaan het bestek van dit artikel te buiten en komen in ander verband aan de orde.
2. Ontwikkelingen en verwachtingen per jaar en per drie jaar
Op de kortere termijn dan 25 jaar wordt het verband tussen cumulatieve gaswinning en het aantal
en de zwaarte van aardbevingen duidelijk wanneer het aantal aardbevingen per 1 jaar, per 3 jaar en
per 5 jaar wordt uitgezet tegen de totaalhoeveelheid sinds 1963 gewonnen aardgas, als volgt.
2.1. Jaarlijkse aantallen bevingen met M ≥ 1.5
Figuur 4 toont voor 1990-2015 zowel het jaarvolume van de gaswinning als het aantal aardbevingen met M ≥ 1.5 per jaar. Opmerkelijk is de stijging vanaf 2001 t/m 2013 in zowel het
gaswinvolume als de aardbevingsactiviteit. Vóór 2001 is het verband tussen die twee minder
duidelijk. Tussen 1996 en 2000 neemt de gaswinning duidelijk af terwijl het aantal aardbevingen
langzaam toeneemt. Dit ondersteunt het ‘compactiemodel’ van Bourne & Oates (2015) waarin
cumulatieve gaswinning de grondoorzaak is.
Als de aardbevingen vooral voortkomen uit toenemende bodemcompactie als gevolg van de groeiende totaalhoeveelheid gaswinning sinds 1963, dan kan de seismische activiteit beter worden
uitgezet tegen de cumulatieve gaswinning. Dit verband wordt getoond in Figuur 5, die laat zien dat
deze relatie op jaarbasis nogal grillig verloopt. Toch is wel duidelijk dat het aantal bevingen met M ≥
1.5 sinds 1991 ruwweg een stijgende trend vertoont.5 Lineaire extrapolatie hiervan naar een totaalgaswinning van 2280 mrdm3 per eind 2020 laat zien dat tegen die tijd per jaar 28 van zulke
bevingen zijn te verwachten. Bij 2420 mrdm3 rond 2025 zouden het er jaarlijks 33 kunnen zijn.

figuur 4.

figuur 5.
5

Men zou kunnen veronderstellen dat N(M≥ 1.5) één jaar na-ijlt omdat het afhangt van het volume aan gaswinning
in het jaar daarvóór. Dit levert echter geen regelmatiger verband op dan Figuur 5 al laat zien. Blijkbaar heeft
N(M≥ 1.5) weinig te maken met het gaswinvolume in één bepaald jaar. Maar zie par. 3.6. over seizoensfluctuaties.
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Driejaarlijkse bevingsaantallen met M ≥ 1.5 tot 3.0

Figuur 6a laat zien dat een weergave van het aantal aardbevingen per 3 jaar al een meer regelmatig
verband met cumulatieve gaswinning onthult. Daardoor wordt het ook zinvol (want minder ‘rommelig’) om aardbevingen sterker dan 2.0 tot 3.0 in de grafiek op te nemen. De basisgegevens voor
Figuur 6 zijn bijeengezet in Tabel 1. Ook hierin wordt duidelijk dat niet het driejaarvolume van de
gaswinning (dalend van eind 1994 naar eind 2000) maar de toenemende cumulatieve gaswinning
verklarend lijkt te zijn voor het aantal aardbevingen met M ≥ 1.5 (stijgend over hetzelfde drietal
driejaarperioden).
In Figuur 6a is voor M ≥ 1.5 de best-passende statistische trendformule aangegeven, met voor M ≥
1.5 en M ≥ 2.0 ook de passingsmaat R2 (tussen 0 en 1) die voor alle trendlijnen behoorlijk hoog is.
tabel 1.
Driejaarvolume en cumulatieve gaswinning sinds 1963 en driejaarlijkse aantallen aardbevingen (N) met M ≥
1.5 tot 3.0, voor acht driejaar-perioden na 1991, t.w. 1992-’94, 1995-’97, enz. t/m 2013-’15.

3-jaarperiode per eind:

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Totaal

3-jaarvolume
gaswinning

117

107

73

81

97

107

142

123

--

Cum. mrdm3 sinds
1963a

1417

1524

1597

1678

1775

1882

2024

2147

--

N(M ≥ 1.5)

11

12

19

21

37

40

65

71

276b

N(M ≥ 2.0)

5

2

8

7

11

15

15

29

92b

N(M ≥ 2.5)

2

0

3

5

2

6

6

12

36

N(M ≥ 3.0)

0

0

0

2

1

2

2

4

11

a
b

Eind 1991 was al ongeveer 1300 mrdm3 aardgas uit het Groningenveld naar boven gehaald.
Exclusief 1991 (één beving met M = 2.4, bij Middelstum).

Op grond van zo’n regelmatiger verband kunnen via (in Fig. 6a) lineaire trendlijnen plausibele
voorspellingen worden gedaan over wat Groningen nog te wachten staat. In Figuur 6b zijn de
aantallen bevingen uitgezet op een logaritmische schaal. Hiermee wordt duidelijk dat de (hier
‘kromgetrokken’) lineaire trendlijnen na 2000 een zekere rechtlijnigheid én onderlinge
evenwijdigheid gaan vertonen. Dit patroon wordt nog duidelijker wanneer aardbevingen per vijf
jaar bijeen worden geteld (zie par. 3).

Figuur 6a

Figuur 6b

Volgens lineaire extrapolatie in Figuur 6 naar 2280 mrdm3 cumulatieve gaswinning zouden er
omstreeks 2020 jaarlijks zo’n 27 (= 81/3) bevingen met M ≥ 1.5 zijn te verwachten, waarvan
circa negen (≈ 28/3) met M ≥ 2.0, ongeveer vier (≈ 11/3) met M ≥ 2.5 en afgerond een (≈ 4/3)
met M ≥ 3.0. Figuur 6b laat bovendien een verticale extrapolatie toe naar een mogelijke trendlijn
voor N(M ≥ 3.5) met een verwachting van bijna twee zulke bevingen per drie jaar rond 2020.
Deze verwachtingen zijn – gemiddeld per jaar – weergegeven in de eerste rij van Tabel 5 onder
‘Hoofdconclusies’ in par. 4 verderop.
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3. Vijfjaarlijkse N(M ≥ 1.5 tot 3.5), extrapolatie-2030 en NAM-prognose
Het verband met de cumulatieve gaswinning wordt nog sterker wanneer we het aantal aardbevingen vanaf 1991 bekijken per vijf jaar, in relatie tot het totaal aantal mrdm3 gaswinning aan het
eind van 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. In par. 3.1 bekijken we eerst het totaalbeeld over
1991-2015 (in vijfjaarperioden) met daarop gebaseerde toekomstverwachtingen. In par. 3.2
bezien we (slechts) de afgelopen 15 jaar: 2001-2015, met de bijbehorende trend-extrapolaties tot
circa 2030. Paragrafen 3.3 en 3.4 zijn gewijd aan de verwachte seismiciteit volgens de NAMprognose (2016a) tot 2035. Daarbij worden ook verwachtingen gespecificeerd voor bevingsaantallen met M ≥ 4.0. In par. 3.5 wordt de maximale aardbevingskracht en in par 3.6 worden seizoensfluctuaties onder de loep genomen.
3.1. Vijfjaaraantallen aardbevingen over 1991-2015
De basisgegevens: geregistreerde aantallen aardbevingen per vijf jaar, zijn geteld met behulp van
de KNMI-lijst (2016) en weergegeven in Tabel 2. Deze vijfjaargegevens zijn (m.u.v. M ≥ 3.5)
grafisch weergegeven in Figuur 7a. Deze laat zeer regelmatige, versneld stijgende verbanden zien
tussen het aantal aardbevingen met M ≥ 1.5 tot M ≥ 3.0 en de cumulatieve gaswinning, in
stappen van vijf jaar. De trendlijnen in Figuur 7a zijn dan ook niet lineair, maar kwadratisch
ingepast; de statistische passendheid (R2) valt hier zeer hoog uit. Waar deze trends rond 2020
op uitlopen is van hoog tot laag aangegeven langs de verticale lijn bij 2280 mrdm 3 cumulatieve
gaswinning. Dit wordt verderop besproken.
tabel 2. Vijfjaarvolume en cumulatieve gaswinning (cum. GW) in miljard m3 sinds 1963 en aantallen N(M) KNMIgeregistreerde aardbevingen met M ≥ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 en 3.5, voor opeenvolgende vijfjaarperioden in 1991-2015.

Vijfjaarperiode:

1991-’95

1996-2000

2001-’05

2006-’10

2011-’15

Totaal

5-jaarvolume GW

190

148

146

189

215

--

Cum. GW, mrdm3

1449

1597

1743

1932

2147

--

N(M ≥ 1.5)

16

27

38

76

120

277

N(M ≥ 2.0)

7

9

12

26

39

93

N(M ≥ 2.5)

2

3

5

10

16

36

N(M ≥ 3.0)

0

0

2

3

6

11

N(M ≥ 3.5)

0

0

0

1

1

2

Meer en misschien belangrijker toekomstverwachtingen laten zich schetsen wanneer de aantallen
aardbevingen logaritmisch (met grondtal 10) worden uitgezet, zoals in Figuur 7b, met eveneens
kwadratische trendlijnen tot een cumulatieve gaswinning van 2500 mrdm 3 omstreeks 2030.

Figuur 7a

Figuur 7b

In Figuur 7b valt op:
a. dat de toename van de 10-logaritme van het aantal aardbevingen met M ≥ 1.5 tot 3.0
steeds een vrijwel rechte lijn volgt met de toenemende cumulatieve gaswinning,
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b. dat de trendlijnen voor verschillende M-waarden redelijk parallel ten opzichte van elkaar
liggen,
c. dat de afstanden tussen belendende trendlijnen (met M-verschil van 0.5) min of meer gelijk zijn.
Een en ander stemt redelijk overeen met de zogenoemde Gutenberg-Richtervergelijking over de
verhoudingen tussen aantallen aardbevingen van verschillende sterkte (zie o.m. Wikipedia; Utsu,
1999, geeft een leerzaam overzicht). Met behulp hiervan kunnen we te verwachten aantallen
aardbevingen met hogere M-waarden inschatten.
Gutenberg-Richtervergelijking. Voor een bepaald aardbevingsgebied geldt volgens ‘GutenbergRichter’: N(M) = 10a-bM. Hierbij staat N(M) voor het aantal aardbevingen met tenminste kracht M,
terwijl a en b constanten zijn. Hieruit is af te leiden dat b = log 10N(M ≥ x) – log10N(M ≥ x+1) =
log10[N(M ≥ x)/N(M ≥ x+1)]. De constante b is een maat voor de afstand tussen belendende
trendlijnen in Figuur 7b. Wanneer N(M ≥ x) en N(M ≥ x+1) uit aardbevingsstatistieken bekend zijn
kan hiermee de waarde van b worden geschat ─ voor allerlei M-paren (b.v. M ≥ 1.5 versus M ≥
2.5 of M ≥ 2.0 versus M ≥ 3.0) en voor diverse tijdsperioden (b.v. 2009-2012 of 2010-2015).
Wanneer het M-verschil slechts 0.5 bedraagt verkrijgt men een schattingswaarde voor ½b. Strikt
genomen zou een perfecte geldigheid van ‘Gutenberg-Richter’ in Figuur 7b moeten leiden tot
kaarsrechte, exponentieel ingepaste trendlijnen. Statistisch beschouwd bleek een licht gekromde,
kwadratische trendlijn hier echter beter te passen.
Met behulp van Gutenberg-Richter kunnen empirische b-waarden worden ingeschat op basis
van paarsgewijze aantallen aardbevingen met verschillende M-waarden, volgens de formule in
het kader hierboven. Tabel 3 geeft de berekeningsresultaten.
tabel 3. Waarden van b, zoals berekend voor paren van bevingsaantallen (per vijf jaar) met M ≥ 1.5 tot 3.0 in Tabel
2, volgens de Gutenberg-Richtervergelijking. Per cel staan van links naar rechts de berekende b-waarden volgens de
vijf tijdsperioden in Tabel 2, tussen 1991 en 2015, met daarboven de toepasselijke berekeningsformule.

N(M ≥ 1.5)

N(M ≥ 2.0)

N(M ≥ 2.5)

N(M ≥ 2.0)

N(M ≥ 2.5)

N(M ≥ 3.0)

b = 2logN(M ≥ 1.5)/N(M ≥ 2.0) =

b = logN(M ≥ 1.5)/N(M ≥ 2.5) =

b = ⅔logN(M ≥ 1.5)/N(M ≥ 3.0) =

0,72 0,96 0,98 0,91 0,98

0,90 0,95 0,87 0,87 0,88

-- -- 0,84 0,89 0,88

--

b = 2logN(M ≥ 2.0)/N(M ≥ 2.5) =

b = logN(M ≥ 2.0)/N(M ≥ 3.0) =

1,1 0,95 0,76 0,83 0,77

-- -- 0,78 0,94 0,82

--

b = 2logN(M ≥ 2.5)/N(M ≥ 3.0) =

--

-- -- 0,80 1,0 0,85
Uit Tabel 3 blijkt – voor deze verzameling vijfjaargegevens – niét dat de berekende b-waarde systematisch verandert in de tijd (wanneer meer en meer gas uit de grond is gehaald), zeker niet voor de
drie vijfjaarperioden tussen 2001 en 2015 (laatste drie b-waarden per cel). Ook verschillen zij niet
systematisch voor M-paren van verschillende sterkte (tussen de onderscheiden cellen), met uitzondering van cel 1,1 linksboven, waar de b-waarde vanaf (tweede) periode 1996-2000 wat hoger uitvalt.
Als overall gemiddelde b-waarde lijkt 0,90 een redelijke schatting te zijn.6 Deze waarde volgt uit
het empirische feit dat, voor elke M-waarde ≥ 1.5 in Tabel 2, het aantal aardbevingen van een
hele (minimum-) kracht lager ongeveer acht keer zo groot is (⇨ log10[8] = 0,903). Bij voorbeeld, in
2001-2005 is N(M ≥ 1.5) = 37 tegenover N(M ≥ 2.5) = 5; in 2006-2010 is N(M ≥ 2.0) = 26 tegenover N(M ≥ 3.0) = 3. Daarnaast is het aantal aardbevingen van een halve (minimum-) kracht
lager ongeveer 2,8 keer zo groot; b.v. in 2001-’05 is N(M ≥ 1.5) = 37 tegenover N(M ≥ 2.0) = 12; in
2005-’10 is N(M ≥ 2.0) = 26 tegenover N(M ≥ 2.5) = 10; in 2010-’15 is N(M ≥ 2.5) = 16 tegenover
N(M ≥ 3.0) = 6. Ook in de ‘totaal’-kolom van Tabel 2 zijn deze verhoudingen goed zichtbaar.

6

Spetzler en Dost (2016) gaan voor Groningen – op grond van geregistreerde bevingen in 2011-2016 – uit van een
algemene b-waarde van 1.0; maar zij geven aan dat b voor het centraal-noordelijke deelgebied (met de hoogste
aardbevingsdichtheid) uitkomt op 0,80. Dit betekent dat zwaardere aardbevingen dáár relatief vaker voorkomen
dan elders in Groningen.
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Op grond van de kwadratische trendlijnen in Figuur 7a,b laat zich voorspellen dat er omstreeks
2020 per vijf jaar 156 bevingen met M ≥ 1.5 zijn te verwachten. Daarvan zijn er 51 met M ≥ 2.0,
21 met M ≥ 2.5 en 8 met M ≥ 3.0. Volgens de (verticaal) geëxtrapoleerde trendlijn voor M ≥ 3.5
zou er zeker elke tweeënhalfjaar jaar zo’n beving optreden. En volgens verdere extrapolatie zou
rond 2020 eens per vijf jaar een beving met M ≥ 4.0 te verwachten zijn, die tot op heden nog niet
is voorgekomen. Een en ander is weergegeven in de tweede rij van Tabel 5 in par. 4; daarbij is
onder elk vijfjaaraantal tussen haakjes aangegeven hoeveel aardbevingen er gemiddeld per jaar
te verwachten zouden zijn.
3.2. Voorspellingsbasis beperken tot 2001-2015?
‘Voorspellen’ op grond van aardbevingsgegevens over álle 25 jaren 1991-2015 is misschien wat
conservatief; laat men hierbij niet te veel van het verleden meewegen? De gegevens in Tabel 2 en
Figuur 7a geven enige reden (nl. de ‘knik’ per eind 2005) om te denken dat de extrapolatie beter
kan worden beperkt tot 15 van de 25 jaar, nl. tot de 21ste-eeuwse perioden 2001-’05, 2006-’10 en
2011-’15.
Wanneer de aardbevingsgegevens van het KNMI over deze drie perioden statistisch worden
beschreven blijkt hier een lineaire trendlijn uitstekend te passen. Dit wijst erop dat nabijetoekomstverwachtingen zeer wel gebaseerd kunnen worden op feitelijk geregistreerde
aardbevingen (per vijf jaar) over de afgelopen drie vijfjaarperioden 2001-’05, 2006-’10 en 2011’15, tenzij er een ‘trendbreuk’ optreedt.
Op basis van de seismische gegevens over de afgelopen 15 jaar geeft extrapolatie naar 2280
mrdm3 gaswinning per eind 2020 wat lagere verwachte vijfjaaraantallen aardbevingen dan
wanneer we uitgaan van álle gegevens over 1991-2015 (25 jaar). Omgerekend op jaarbasis zou
dit neerkomen op 30 bevingen met M ≥ 1.5, waarvan tien met M ≥ 2.0 en vier met M ≥ 2.5; een
aardbeving met M ≥ 3.0 zou zich elke anderhalf jaar voordoen. Deze verwachtingen zijn
weergegeven in de derde rij van Tabel 5 in par. 4. En wanneer ook hier nieuwe trendlijnen
worden ingeschat voor de aantallen (zeldzame) aardbevingen met M ≥ 3.5 en M ≥ 4.0, kan
worden geconcludeerd dat omstreeks 2020 per vijf jaar twee aardbevingen met M ≥ 3.5 en één
met M ≥ 4.0 zijn te verwachten (zie Tabel 5).
Bij dit alles zou kritisch aangetekend kunnen worden dat de gaswinning in de periode 20012013 vrijwel van jaar op jaar is toegenomen; zie Figuren 1 en 4. Dit heeft kennelijk geleid tot een
versnelde compactie van het ondergrondse gasreservoir. Daardoor zouden statistische
extrapolaties voor periodes met een vrijwel constante gaswinning (zoals thans voorzien voor
2016-2021) minder valide kunnen zijn. Een mogelijk versnellingseffect op de seismiciteit wordt
verder besproken in par. 3.6 en 6.
3.3. Toekomstverwachtingen volgens de NAM
Volgens de projecties in het Winningsplan-2016 van de NAM zal de ‘seismiciteit’ in Groningen hoe
dan ook nog jarenlang toenemen (behalve in 2014-’16). Figuur 8a,b,c geeft het door NAM geschatte
jaaraantal aardbevingen met M ≥ 1.5 voor 2016 t/m 2035, volgens de drie productiescenario’s van
33, 27 en 21 mrdm3 aardgas per jaar.7 Hierbij geeft het grijze gebied de (grote) onzekerheidsmarge
van de NAM aan.

figuur 8a. 33 mrdm3/jaar

7

Uit NAM Winningsplan-2016, Technical Addendum, hfst. 7, p. 12.
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figuur 8b. 27 mrdm3/jaar

figuur 8c. 21 mrdm3/jaar

Van de gemiddelde-lijnen in Figuur 8a,b,c zijn de verwachte jaarlijkse aantallen aardbevingen
met M ≥ 1.5 direct af te lezen. Deze kunnen vervolgens bijeengeteld worden tot aantallen per vijf
jaar. Deze vijfjaaraantallen zijn weergegeven in de rechterhelft van Figuur 9a, per eind 2020,
2025, 2030 en 2035. In de linkerhelft van Figuur 9a staan de vijfjaaraantallen van feitelijk
geregistreerde aardbevingen in 2001-’05, 2006-’10 en 2011-’15 (zie Tabel 2), met lineaire
extrapolatie tot 2020 respectievelijk 2025.

figuur 9a.

figuur 9b.

Toegevoegd is de onderste, lichtblauw gestippelde lijn tussen 2020 en 2035, met verwachte
aantallen bevingen met M ≥ 1.5 voor een productiescenario van slechts 15 mrdm 3 aardgas per jaar
(nóg 6 mrdm3 lager); de gegevens hiervoor zijn ─ per vijfjaarperiode ─ lineair geëxtrapoleerd langs
de ‘verwachtingenlijn’ van 33 via 27 naar 21 mrdm3 per jaar (in Figuur 9 neemt het verticale
verschil in aardbevingsaantallen blijkbaar toe). Extrapolatie naar een productiescenario van 15
mrdm3 per jaar is natuurlijk een hachelijke zaak, enerzijds omdat de uitgangsgegevens (NAMverwachtingen) tamelijk onzeker zijn, anderzijds omdat het seismisch effect van vrij snel fors
minder gas winnen zich vooralsnog moeilijk laat inschatten. Zie ook par. 6 met de kritiek van het
SodM (2016) op het seismologisch compactiemodel van de NAM (Bourne & Oates, 2015).
Figuur 9a toont op dezelfde vijfjaartijdstippen flinke niveauverschillen tussen de drie NAMscenario’s van 33, 27 en 21 mrdm3 per jaar, alsmede ─ en a fortiori ─ het extrapolatiescenario
van 15 mrdm3 per jaar. In Figuur 9b vallen deze scenarioverschillen echter aanzienlijk kleiner
uit. Dit komt omdat hier de vijfjaarlijkse aantallen bevingen met M ≥ 1.5 zijn uitgezet tegen de
cumulatieve gaswinning sinds 1963.
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Figuur 9b laat zien dat de verlaging in het vijfjaaraantal aardbevingen bij verminderde jaarlijkse
gaswinning tijdelijk is; na het voltooien van 2600 mrdm3 cumulatieve gaswinning omstreeks
2035 ligt (volgens de NAM-prognose) het vijfjaaraantal bevingen met M ≥ 1.5 voor de
productiescenario’s 33, 27 en 21 mrdm3 per jaar praktisch op hetzelfde niveau (plm. 35 per jaar)
als bij voortzetting van 33 mrdm3 per jaar vanaf 2016, waarbij de gaswinning de 2800 mrdm 3limiet eerder bereikt. Ook het 15 mrdm3-scenario laat een ontwikkeling zien van
aardbevingsaantallen die na 2020 weer sterk gaat stijgen.
Dit alles wijst er wederom op dat de cumulatieve gaswinning en de daarmee gestaag toenemende
compactie van het gasreservoir de hoofdfactor is, waardoor de aardbevingsactiviteit wordt
veroorzaakt en waardoor deze de komende twintig jaar nog zal toenemen. Jarenlang (veel) minder
gas winnen matigt de aardbevingsproblematiek op de korte termijn, maar schuift deze tevens op
naar de toekomst.
Midden in Figuur 9a,b ─ tussen 2015 en 2020 ─ zit een opvallende knik in het verloop van het
vijfjaar-aantal aardbevingen met M ≥ 1.5. Bij een jaarlijkse gaswinning van 27 mrdm 3 en meer
nog bij 21 mrdm3 zouden, volgens de NAM-prognose, tussen 2016 en 2020 fors minder aardbevingen met M ≥ 1.5 gaan optreden. Ook bij 33 mrdm3 zou het minder zijn dan de lineaire
trend over 2001-2015 doet verwachten (nl. eerder 150 dan 120 per vijf jaar). Het is dan ook
enigszins verwarrend dat de NAM stelt:
“Voor de periode van 2016 tot 2021 zal de gemiddelde hoeveelheid aardbevingen en de
gemiddelde energie die daarbij vrij zal komen – voor alle productiescenario’s – naar
verwachting van dezelfde orde zijn als in de periode van 2012 tot 2015.” (NAM, 2016a,
Technical Addendum, ch. 1-5, p. 5).
Volgens de KNMI-lijst (2016) waren er in 2012 t/m 2014 in totaal 69 aardbevingen met M ≥ 1.5,
gemiddeld per jaar dus 23. Op vijfjaarbasis zou dit neerkomen op 115 bevingen met M ≥ 1.5,
een getal dat slechts past bij het 27 mrdm3-scenario in Figuren 8 en 9.
De lagere verwachte aardbevingsactiviteit kán een doorwerking zijn van de aanzienlijke vermindering in jaarlijkse gaswinning tussen piekjaar 2013 (54 mrdm 3), 2014 (42 mrdm3) en 2015 (28
mrdm3), een vertragingseffect dat na enkele jaren zal zijn uitgewerkt. Zoals Figuur 9 laat zien
zou dit tijdelijke effect volgens het extrapolatiescenario van 15 mrdm 3/jaar uiteraard nog flink
groter zijn en veel langer duren.
3.4. Aantallen krachtiger aardbevingen, afgeleid uit NAM-2016
In de eerdere, logaritmische Figuren 6b en 7b zagen we vrijwel evenwijdige trendlijnen met min
of meer gelijke onderlinge afstanden. Dit empirische gegeven kan worden benut om uit de NAMfiguren 8a,b,c betreffende M ≥ 1.5 ook de voorziene aantallen bevingen met hogere M-waarden af
te leiden. Formeel doen we dit door toepassing van de Gutenberg-Richtervergelijking, met een
plausibele b-waarde van 0,90 (zie kader met toelichting in par. 3.1). Dat levert ons aantallen
aardbevingen met M-waarden ≥ 2.0, 2.5, enzovoort tot M ≥ 4.0 en eventueel hoger.
De resultaten van deze uitwerking staan in Figuur 10. Hierin zijn feitelijke en verwachte
aantallen aardbevingen op een log10-schaal uitgezet tegen cumulatieve gaswinning t/m 2800
mrdm3. In de linkerhelft van Figuur 10 zijn weer de vijfjaaraantallen aardbevingen met M ≥ 1.5
t/m 3.5 weergeven, die tussen 2001 en 2015 feitelijk zijn geregistreerd; zie Tabel 2.
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figuur 10.

In de rechterhelft van Figuur 10 zijn de verwachte aantallen aardbevingen met M ≥ 1.5 t/m 4.0
(en verticaal geëxtrapoleerd ook 4.5) weergegeven. Deze zijn statistisch en met behulp van de
Gutenberg-Richtervergelijking afgeleid uit de drie NAM-grafieken in Figuur 8a,b,c. Hierbij zijn de
geschatte aantallen voor de drie productiescenario’s van de NAM (33, 27 en 21 mrdm 3 per jaar)
over elkaar heen geprojecteerd. Dit maakt tevens zichtbaar dat de drie productiescenario’s een
verschillende eindtijd hebben. Daardoor liggen hun grafische lijnen ook een beetje in elkaars
verlengde.8
De in Figuur 9 waarneembare knik in het verloop van het vijfjaaraantal aardbevingen tussen
2015 en 2020 wordt (uiteraard, want afgeleid) ook in Figuur 10 zichtbaar voor de hogere Mwaarden dan 1.5. Zoals gezegd kán dit, als tijdelijk effect, verband houden met de na 2013 sterk
verlaagde gaswinning.
Volgens bovenstaande afleiding uit de projecties van NAM (2016a) zijn bij een jaarproductie van
27 mrdm3 aardgas rond 2020 (dán cumulatief 2280 mrdm3) per vijf jaar te verwachten: 111
bevingen met M ≥ 1.5, 39 bevingen met M ≥ 2.0, 14 met M ≥ 2.5, vijf met M ≥ 3.0, 1,8 met M ≥
3.5, 0,62 met M ≥ 4.0 en 0,22 aardbeving met M ≥ 4.5. Deze aantallen zijn weergegeven in de
vierde rij van Tabel 5 in par. 4.
De vijfde rij van Tabel 5 geeft – eveneens afgeleid uit de NAM-prognose van N(M ≥ 1.5) – de
verwachte aantallen aardbevingen bij een (gestage) gasproductie van 21 mrdm3 per jaar,
waardoor eind 2020 ‘pas’ 2250 mrdm3 cumulatief zou zijn gewonnen. Vergelijking van de vierde
en vijfde rij van Tabel 5 laat nog eens zien dat een jaarvolume van 27 versus 21 mrdm 3 niet veel
uitmaakt voor het te verwachten aantal aardbevingen van verschillende magnitude.
De stippellijnen in Figuur 10 geven voor elke M-waarde de lineaire trend over de lange termijn,
vanaf 1700 mrdm3 (per eind 2005) tot 2800 mrdm3 cumulatieve gaswinning rond 2045. Deze –
hier eigenlijk overbodige – trendlijnen zijn gemakshalve bepaald op grond van álle gegevens per
M-waarde, d.w.z. zowel de feitelijk geregistreerde aantallen bevingen (2001-2015) als de
verwachte, uit Figuur 8a,b,c afgeleide aantallen volgens de drie productiescenario’s van de NAM
(t/m 2035).
Op de uiteindelijke ‘tijdhorizon’ van 2800 mrdm3 cumulatieve gaswinning (plm. 2045?) zou men –
volgens de recente NAM-prognose – per vijf jaar kunnen verwachten: ongeveer 184 bevingen met M ≥

8

Het veel lagere productiescenario van 15 mrdm3 per jaar is hier achterwege gelaten (zie Fig. 9a,b). Overigens
toont de NAM (2016) in zijn Supplement voor de scenario’s 27 en 21 mrdm 3/jaar verwachte aantallen bevingen
met M ≥ 2.0 en 2.5, die lager zijn dan in Figuur 10. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat de NAM
uitgaat van een (verticale) afstandsparameter b = 1,0 in plaats van b = 0,90 zoals hier empirisch berekend aan
de hand van Tabel 2; zie de resultaten in Tabel 3.
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1.5, waarvan drieëntwintig met M ≥ 2.5 en drie met M ≥ 3.5; zie Figuur 10. Een beving met M ≥ 4.5
zou eens in de veertien jaar te verwachten zijn, of eens per 500 (= 184/0,37) bevingen met M ≥ 1.5.
3.5. Maximaal mogelijke magnitude
Met dit alles wordt tevens een (statistisch) antwoord gegeven op de vraag naar de maximaal
mogelijke aardbevingskracht. Voorlopig lijkt M = 4.0 een realistisch maximum te zijn: “eens per
vijf jaar”. Op langere termijn, vooral na 2030, lijkt M = 4.5 zeker mogelijk: “eens per veertien
jaar”. Gezien het patroon van de vrijwel evenwijdige trendlijnen (en b ≈ 0,90) in Figuur 10 lijkt
een aardbeving met M ≥ 5.0 ook op lange termijn niet uitgesloten maar wel onwaarschijnlijk: bij
benadering eens per 40 jaar.
De maximale M-waarde komt ook naar voren in de zgn. frequentie/magnitude- (F/M-) grafiek, per
vijf jaar, van Figuur 11a. Deze laat andermaal zien dat de Groningse seismiciteit, inclusief de kans
op zwaardere bevingen, toeneemt met de cumulatieve gaswinning sinds 1963. In Figuur 11a loopt
dit van de meest linkse, 1995-curve naar de meest rechtse, 2045-curve. Bovendien wordt hier nog
eens duidelijk dat over het geheel gezien de helling van de onderscheiden F/M-curven (de b-waarde
uit de Gutenberg-Richtervergelijking) kleiner is dan 1.9 De extrapolatie naar rechts (voor 2020 en
2045) berust op lineaire trends in N(M) tussen 2001 en 2015 (3 x 5 jaar).

figuur 11a

Opmerkelijk in Figuur 11a is dat de onderste F/M-lijn, voor de periode 1991-1995 (vijf jaar),
redelijk overeenkomt met de KNMI-grafiek uit 1993, hier weergegeven in Figuur 11b (over 6½
jaar). Deze KNMI-figuur toont echter niet het verband met de cumulatieve gaswinning; in het
toenmalige rapport zelf wordt niet aangegeven dat de F/M-lijn naar rechtsboven zou kunnen
gaan opschuiven. Daardoor kon het KNMI (1993) ook niet aangeven dat de maximale magnitude
ooit hoger zou kunnen zijn dan de ‘asymptotische waarde’ van M = 3.3; zie ook De Crook, Dost
en Haak (1995). Jaren later concludeerden Van Eck, Goutbeek, Haak en Dost (2006) dat een
hogere Mmax dan 3.9 onwaarschijnlijk was, een conclusie die door Dost, Goutbeek, Van Eck en
Kraaijpoel (2012) nog altijd werd onderschreven.
Dost en Kraaijpoel (2013) schetsen een actueler beeld: hier Figuur 11c. Daarin wordt nogal altijd
weinig aandacht besteed aan het verband met de cumulatieve gaswinning. Tevens wordt, met
het oog op een mogelijke Mmax, de neerwaartse asymptoot uit KNMI (1993) volgehouden. Gezien
het gegevenspatroon in Figuur 11c lijkt dit echter minder plausibel. Bij lineaire extrapolatie
volgens Figuur 11a lijkt eerder een Mmax van 4 à 4.5 in de rede te liggen. Dost en Kraaijpoel
(2013) zelf houden ‘conservatief’ rekening met een, feitelijk ‘onschatbare’ Mmax van 5.0. Ook
Muntendam-Bos en De Waal (2013) sloten niet uit dat Mmax hoger zou kunnen uitvallen dan 3.9.

9

Hierbij moet even worden bedacht dat log10(1) = 0, log10(10) = 1 en log10(100) = 2.
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Figuur 11b. Frequentie-magnitudegrafiek uit KNMI (1993), op basis van 24 bevingen in 1986-1993.
Figuur 11c. F/M-grafiek uit Dost en Kraaijpoel (2013). De basisgegevens omvatten 64 bevingen met M ≥ 1.5 in
1991-2003 en 142 zulke bevingen in 2003-2012.

Over de omvang en ernst van de seismische activiteit blijft flinke onzekerheid bestaan (vgl. de
ruime bandbreedten in Fig. 8a,b,c), speciaal ten aanzien van de maximaal mogelijke
aardbevingskracht Mmax, hierboven ingeschat op M = 4.0 à 4.5. Bij alle onzekerheid houdt de
NAM in zijn Winningsplan (2016a) vast aan de reeds in 2015 gepubliceerde taxatie dat M max met
gelijke kansen kan vallen tussen 5.0 en 6.5.
Een onafhankelijk internationaal panel van acht experts concludeerde eind april 2016, met
ruime marge, dat de grootste aardbevingskracht voor het Groningenveld zeer waarschijnlijk
hoger dan Mmax = 4.0 en niet meer dan 7.0 zou zijn (NAM, 2016b). Volgens de experts kon Mmax
niet slechts worden afgeleid uit feitelijke aardbevingsregistraties (zoals hier via Figuren 7b, 10
en 11).10 Meegewogen werd dat aanwezige breukvlakken in het gasreservoir zich zouden kunnen
voortzetten in naast- of onder-liggende gesteentelagen. Ook werd gelet op enkele aardbevingen
met M = 7.0 in het vergelijkbare Gazliveld in Oezbekistan (ca. 700 mrdm 3 aardgas). Het panel
rapporteerde tevens dat Mmax nog slechts weinig productie-afhankelijk kon zijn omdat immers al
meer dan driekwart van het Groningse gas uit de grond is gehaald. Bij deze paneluitspraken
constateert de NAM zelf (2016b, Toelichting p. 3) dat de ‘gemiddeld verwachte’ Mmax rond de 5.0
ligt (wél met een kans van 40% dat Mmax hoger is dan 5.0; ChV).
3.6. Seizoensverschillen in aardbevingsactiviteit
Het afgelopen jaar zijn ook seizoensverschillen in seismiciteit sterker in de aandacht gekomen;
tot nog toe kwamen er in het voorjaar meer aardbevingen voor dan in het najaar. TNO (2015)
schrijft hierover:
“Similar to the [gas] production, the seismic events of the Groningen field exhibit clear seasonality with
a lag of some two months between production changes and a change in seismic events” (p. 36).

Een en ander kan vrij nauwkeurig per kwartaal worden nagegaan. Uit de KNMI-lijst (2016) van
geïnduceerde aardbevingen in 1992-2015 laten zich per drie maanden de aantallen bevingen
met M ≥ 1.5 bijeentellen voor de acht driejaarperioden: 1992-’94, 1997-2000, 2001-’03,
enzovoort. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 4. Hierin wordt duidelijk dat – met
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Ook Van Thienen-Visser en Breunese (2015, p. 664) stellen: “Because of the nonstationarity of the induced
seismicity, maximum magnitude cannot be defined from statistical data analysis only.” Maar gezien het
regelmatige, goed-extrapoleerbare patroon in Fig. 7b, 10 en 11a lijkt dit een uitspraak die voor discussie
vatbaar is (met als implicatie dat ook het expertpanel met zijn Mmax-schatting aan de hoge kant uitkomt).
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één uitzondering (2013-2015) – er meer aardbevingen waren in het eerste en tweede kwartaal
dan in het derde en vierde kwartaal.
tabel 4. Aantal aardbevingen met M ≥ 1.5 in de vier jaarkwartalen, opgeteld per drie jaar tussen 1991 en 2015.

Per eind ⇨

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

1ste kwart.

2

3

5

7

13

11

19

31

2 kwart.

3

3

7

6

9

12

25

7

3de kwart.

4

2

3

4

9

8

14

20

2

4

4

4

6

9

7

13

de

de

4 kwart.

Figuur 12 geeft dit halfjaareffect weer: per drie jaar, vanaf de periode 1998-2000 tot en met 2013-’15
waren er van januari t/m juni gemiddeld meer aardbevingen dan van juli t/m december.11 Dit lijkt
samen te hangen met het verschil in (hoge) winter- versus (lage) zomerproductie van aardgas: in
oktober-maart versus april-september, met als grote uitzondering de periode april-juni 2013-2015
(met slechts 7 bevingen in drie 2de kwartalen).12

figuur 12

Uit Figuur 12 valt te concluderen dat de seismiciteit niet alleen, zoals eerder bleek, toeneemt met de
cumulatieve gaswinning, maar ook met de (vooralsnog) seizoensgebonden tijdelijke versnelling in de
gaswinning (’s winters meer, ’s zomers minder) waarbij een vertraging van circa drie maanden lijkt op
te treden. Tijdelijk meer gas winnen in oktober-december geeft meer aardbevingen in januari-maart.
Tevens meer gas winnen in januari-maart werkt door in bevingsaantallen in april-juni. Bovendien
laat Figuur 12 duidelijk zien dat dit ‘versnellingseffect’ t/m 2012 is toegenomen met de cumulatieve
gaswinning. Tijdelijk (d.w.z. enkele maanden) meer gas winnen heeft dus ‘schokkender’
bodemeffecten wanneer er in totaal al veel gas uit de grond is gehaald.
4. Hoofdconclusies over toekomstige aardbevingsactiviteit
Tabel 5 geeft een overzicht van de resultaten uit alle bovenstaande analyses.
Tabel 5. Tweede t/m vijfde rij: bij cumulatieve gaswinning van 2280 mrdm3 tegen 2020 per vijf
jaar te verwachten aantallen aardbevingen met M ≥ 1.5 tot 4.5, volgens verschillende trendextrapolaties en de NAM-prognoses (Winningsplan-2016) bij 27 en 21 mrdm3/jaar. Het rond 2020
gemiddeld per jaar te verwachten aantal bevingen is tussen haakjes onder elk vijfjaaraantal
aangegeven. De eerste rij geeft verwachtingen per jaar op basis van driejaarlijkse aantallen (zie par.
2.2). De zesde rij weerspiegelt de verwachtingen van het SodM (2016); zie par. 6.

11

De relatief talrijke, maar grillige bevingen over heel 2013 (met 54mrdm 3 een gaswin-recordjaar) traden vooral op
in het eerste en (verrassend) het derde kwartaal.

12

Zie de maandstatistieken voor vele jaren op www.namplatform.nl/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-gaswinning.
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Lineaire 3-jaartrend (Fig. 6), per
jaar

(27)

(9)

(4)

Kwadratische trend-extrapolatie
1991-2015 (25 jaar; zie Fig. 7a,b)

156

51

21

8

(31)

(10)

(4)

(1,6)

Lineaire trend-extrapolatie 20012015 (15 jaar)a

150

50
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7

(30)
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(4)

Afgeleid uit N(M ≥ 1.5) van NAMprognose 2016, bij 27
mrdm3/jaarb

111

39

(22)

(8)

Afgeleid uit N(M ≥ 1.5) van NAMprognose 2016, bij 21
mrdm3/jaarb
Afgeleid uit SodM (2016): “niet
meer dan in 2015” (bij 24
mrdm3/jaar)c
a
b

c
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M ≥ 3.0

M ≥ 3.5

M ≥ 4.0

M ≥ 4.5

(1)

(2/3jr)
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3

1

--

(0,6)

(0,2)

--

2

1

--

(1,4)

(0,4)

(0,2)

14

5

1,8

0,62

(3)

(1)

1/2⅔jr)

(1/8 jr)

0,22
(1/25jr)

92

33

12

4

1,5

0,5

0,2

(18)

(7)

(2,4)

(1/1¼jr)

(1/3jr)

(1/10jr)

(1/25jr)

110

40

10

5

0

--

--

(22)

(8)

(2)

(1)

(0)

--

--

Zie in Figuur 7a de gegevens per eind 2005, 2010 en 2015; zie ook de N(M ≥ 1.5)-lijn in het linkerdeel van
Figuur 9b.
Volgens de Gutenberg-Richtervergelijking (zie kader in par. 3.1), met een geschatte b-waarde van 0,90 voor alle
M ≥ 1.5 over 2001-2015 in Tabel 2. Zie Figuur 10 voor de (afgeleide) NAM-prognoses bij een gasproductie van
33 mrdm3 per jaar.
De jaar-aantallen tussen haakjes komen overeen met de feitelijk geregistreerde aantallen in 2015.

Hierin blijken de (afgeleide) NAM-schattingen voor 2016-2020 (vierde en vijfde rij) niet alleen
lager uit te vallen dan de lineaire trend-extrapolatie 2001-2015 (derde rij), maar ook lager dan
de feitelijke aantallen bevingen in 2011-2015 (resp. 120, 39, 16, 6 en 1 voor M ≥ 1.5 tot 3.5; zie
Tabel 2). Dat is natuurlijk ook de bedoeling van het (veiligheids-) beleid om minder gas te
winnen. Maar men kan zich afvragen of de beoogde effecten hiervan niet slechts tijdelijk (enkele
jaren) van aard zijn. In anticipatie op de SodM-par. 6 zijn in Tabel 5 ook de vooruitzichten van
het SodM tot oktober 2021 gespecificeerd.
Uit Tabel 5 en de voorafgaande paragrafen zijn de volgende hoofdconclusies te trekken.
1. Statistische analyse van aantallen feitelijk geregistreerde aardbevingen per vijf jaar tussen
1991 en 2015 leidt tot overduidelijke verbanden tussen cumulatieve gaswinning en seismische activiteit, met reservoircompactie als primair verklarende factor. Via trend-extrapolatie
zijn plausibele voorspellingen te doen over het aantal en de kracht van aardbevingen die
Groningen nog te wachten staan.
Kanttekening. Bij statistische extrapolatie van aantallen aardbevingen gaat men
ervan uit dat ‘het systeem’ zich min of meer onveranderd blijft gedragen. Voor het
Groningenveld zou men kunnen veronderstellen dat het versneld minder gas winnen,
vanaf begin 2014, de gashoudende zandsteenlaag minder geweld aandoet en meer tijd
laat om minder schoksgewijs in te klinken. Dat zou een ‘systeem-verandering’ zijn
waardoor statistische extrapolaties worden verzwakt. Dat zo’n verandering ook op
langere termijn minder seismiciteit met zich meebrengt zal echter (ook statistisch)
moeten blijken.
2. Wanneer de Groningse gaswinning doorgaat met meer dan 20 mrdm 3 per jaar zal de seismische activiteit voorlopig nog toenemen en enkele decennia voortduren, totdat vrijwel alle
2800 miljard m3 aardgas (of meer?) uit de grond is gehaald.13

13

Het aantal van circa 30 rond 2020 per jaar te verwachten aardbevingen met M ≥ 1.5 (zie derde rij van Tabel 5) komt
overeen met de vijfjaarprognose van Dost et al. (2013, p. 18) die voor 2018 uitkwamen op een N(M ≥ 1.5) van circa
30.
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3. De maximale aardbevingskracht zal de komende tijd liggen rond M = 4.0 (“eens per vijf
jaar”). M ≈ 4.5 lijkt eens per veertien jaar mogelijk. Op langere termijn kan ooit M ≈ 5 voorkomen (“eens per 40 jaar”). Nog sterkere aardbevingen zijn zeer onwaarschijnlijk.
4. De aardbevingsprognoses van de NAM bij circa 27 mrdm3 gaswinning per jaar voor de komende vijf jaar zijn lager dan men zou verwachten op grond van statistische extrapolaties
van feitelijke aantallen aardbevingen over 1991-2015 (25 jaar) en 2001-2015 (15 jaar).
5. Voor de periode waarin bijna al het Groningse gas is gewonnen (rond 2045) voorziet de
NAM (2016a, Supplement) per vijf jaar wel wat meer zwakke seismiciteit maar niet meer
aardbevingen met M ≥ 2.5, dan men reeds voor 2016-2020 zou verwachten op grond van
een lineaire trend-extrapolatie op basis van geregistreerde aardbevingen over de afgelopen
vijftien jaar.
6. Voor de seismische activiteit op wat langere termijn maakt het jaarvolume van de gaswinning (33, 27 of 21 mrdm3) niet veel uit. Wel lijkt het er op dat bodemdaling en seismische
activiteit bij een lager winningstempo worden vertraagd en uitgesmeerd in de tijd. Dit effect
manifesteert zich reeds in de zomer-winterverschillen in gaswinning en de daarop volgende
seismiciteit.
5. ‘Seismisch risico’: bevingskans, grondversnelling en kwetsbaarheid
De tot dusver beschouwde seismische dreiging betreft kansen op aardbevingen met
verschillende magnitudes. De waarschijnlijkheid en ernst van schadelijke gevolgen: het
seismisch risico, hangt af van de veroorzaakte (boven-)grondbeweging en de kwetsbaarheid
daarvoor van gebouwen en andere infrastructuur met hun bewoners/gebruikers. Figuur 13
geeft een beeld van de stapsgewijze ‘risicogenese’ in Groningen: de mogelijke wording van
uiteindelijke schade en/of letsel als gevolg van de gaswinning. Om de eventuele
schadeveroorzaking goed te begrijpen moet men dus niet alleen kijken naar het mogelijke aantal
en de zwaarte van aardbevingen.

figuur 13. Opeenvolgende stadia van ‘risicogenese’ en mogelijke risicobeheersing.

Behalve het verband tussen gaswinning en aardbevingen zitten er in dit procesmodel nog twee
lastige relaties, resp. tussen aardbeving en grondbeweging (-‘versnelling’) en tussen grondbeweging
en gebouwschade. Dit maakt schattingen van plaatsgebonden kansen op bepaalde schade en/of
letsel tot een uitdagende onderneming, mede afhankelijk van diverse uitgangspunten en
veronderstellingen.
De schokbestendigheid van gebouwen, structureel falen en ontsnappingskansen voor bewoners /
gebruikers zijn ingewikkeld genoeg voor een aparte beschouwing, zeker als die moet uitmonden in
schattingen van collectief risico voor een omvangrijk bestand aan meer en minder kwetsbare
gebouwen. Dit onderwerp verdient nadere evaluatie maar blijft hier verder onaangeroerd.
5.1. Inschatting van piekgrondversnelling (PGA)
Het onderzoek over bodembewegingen is bij uitstek gericht op de maximale grondversnelling, de
‘peak ground acceleration’ of PGA, waartegen gebouwen, infrastructuur en bewoners/gebruikers
zouden moeten worden beschermd. De PGA wordt ingeschat met behulp van een model voor het
voorspellen van grondbewegingen: de ‘ground motion prediction equation’ of GMPE. Dit gebeurt
vanuit feitelijke aardbevingsgegevens en mede op basis van mogelijke waarden voor Mmax , de
maximale bevingskracht, waaraan men verschillende kansgewichten kan toekennen. Volgens
Europese regels zou een hogere (dan de ‘maximale’) PGA zich slechts mogen voordoen met een
overschrijdingskans van hooguit 0,2% per jaar ofwel 10% per 50 jaar, ofwel “eens per 475 jaar”,
derhalve een zeldzame gebeurtenis.
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Figuur 14 (links) geeft de oktober 2015-versie van de PGA-kaart van het KNMI (Dost & Spetzler,
2015) met rechts de meer flexibele PGA-‘vlekkenkaart’ van het seismisch gevaar (hazard)
volgens de nieuwste KNMI-update (Spetzler & Dost, 2016), uitgaande van de (niet geringe)
aardbevingsactiviteit in de periode 2011-2016, met N(M ≥ 1.5) ≈ 24 per jaar.

figuur 14. Links: PGA-contourenkaart van KNMI-2015. Rechts: ‘lagere’ PGA-vlekkenkaart van KNMI-2016.

Met een verbeterde GMPE, een lager verwacht jaaraantal aardbevingen met M ≥ 1.5 (geschat op
23 in 2016 tegen 40 in 2015) en een gewijzigde kansweging van drie mogelijke M max-waarden:
5.0, 5.75 en 6.5, komen Spetzler en Dost (2016) tot de conclusie dat de berekende PGA in het
centrale gaswingebied rondom Loppersum is gedaald van 0,42g in 2014 via 0,36g in 2015 naar
0,22g in 2016. Hierbij wordt de PGA uitgedrukt als percentage van de normale valversnelling:
9,81 m/s2. Een PGA van 0,22g staat dan voor een (kortstondige, maar flinke) ‘grondversnelling’
van 2,16 meter per seconde-kwadraat (m/s2).
Het probabilistische onderzoek over de PGA is vakspecialistisch en deels modeltheoretisch van
aard. De resultaten ervan dienen als uitgangspunt voor technische berekeningen van de kans
op gebouwschade en/of dodelijk letsel bij woninginstorting als gevolg van een aardbeving. Het
verband tussen PGA en mate van gebouwschade is nog onvoldoende in kaart gebracht. In een
recente notitie van TNO (2016b) “wordt een eerste aanzet gedaan voor een beoordeling met een
kans op een bepaald schadeniveau.”14
5.2. Enkele kanttekeningen bij de PGA-rapportage
Vanuit niet-seismologisch perspectief zijn voorlopig de volgende opmerkingen te maken, speciaal
bij de meest recente ‘probabilistic seismic hazard analysis’ van Spetzler en Dost (2016).
a. De PGA-waarden uit Spetzler & Dost (2016) zijn o.m. gebaseerd op 22,8 aardbevingen met M
≥ 1.5 per jaar, terwijl bij lineaire extrapolatie vanuit 2001-2015 zo’n 30 bevingen worden
verwacht (zie Tabel 5 in par. 4). Wanneer nu de gaswinning verder afneemt van 42 mrdm3 in
2014 via 28 in 2015 tot jaarlijks 24 mrdm3 in 2016-2021, zou dan binnenkort niettemin een
nog verdere PGA-verlaging kunnen worden verwacht?
b. In de SodM-visie hierna wordt gewezen op het verband tussen minder en gelijkmatiger gas
winnen enerzijds en (verwachte) aardbevingen anderzijds. Zou in toekomstige PGA-berekeningen
een soortgelijk verband kunnen worden gelegd tussen basiskenmerken van de gaswinning (jaarvolume, periodieke fluctuaties, ruimtelijke verdeling) enerzijds en PGA-waarden anderzijds?
c.

Voor zover de PGA-schattingen vanaf 2014 gestaag lager uitvallen zou ook de Nationale Praktijk
Richtlijn (NPR, 2015) voor aardbevingsbestendig bouwen aanzienlijk moeten worden bijgesteld,
met grote gevolgen voor het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen.15

14

SodM (2016) meldt op p. 80: “TNO [2016b] concludeert dat bij 10% kans op DS1 [lichte] schade er ongeveer
2% kans op DS2 [matige] schade en 0,5% kans op DS3 [vrijwel onherstelbare] schade is.”

15

De NPR (2015) is afgestemd op de ‘hogere’ PGA-kaart van Dost & Spetzler (2015) en betreft slechts het
instortingsgevaar, niét de kans op minder ernstige schade. Uitbreiding en herziening van de NPR lijkt derhalve
gewenst.
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d. Een kans van 0,2% per jaar op de PGA bij een bepaalde locatie lijkt minder begrijpelijk en ook
minder betrouwbaar in een niet-stationaire situatie van gestaag toenemende reservoircompactie
met incidentele fault-stressontlading door voortgaande gaswinning. En “eens in de 475 jaar”
sluit natuurlijk niet uit dat zo’n grondbeweging ook ‘morgen’ kan plaatsvinden.
e.

De PGA-schattingen van het KNMI en de NAM gaan niet over lager-dan-maximale grondversnellingen, waarvan de schadelijkheid kan berusten in hun herhaaldelijk voorkomen
(‘risicocumulatie’) bij opeenvolgende, niét-maximale aardbevingen. Kan het verband tussen
bevingskracht en grondversnelling niet – per deelgebied – rechtstreeks worden beschreven?

f.

De overeenkomsten in PGA-schattingen tussen het KNMI (Spetzler & Dost, 2016) en de NAM
(2016) zijn niet verrassend wanneer men bedenkt dat de GMPE (Versie 2), de keuze van
mogelijke Mmax-waarden en de Mmax-gewichten gemeenschappelijk zijn overeengekomen.

g.

De KNMI-rapporten over het seismisch gevaar (Dost & Spetzler, 2015; Spetzler & Dost, 2016)
zijn kennelijk geschreven voor seismologische vakbroeders in een specialistisch Engels dat door
buitenstaanders moeilijk te volgen is. Voor goed overleg tussen experts, politici, burgers en
bestuurders zou een meer didactische, Nederlandstalige uiteenzetting onontbeerlijk zijn. 16

h. Ook voor wetenschappelijk getrainde buitenstaanders zijn de PGA-rapporten onvoldoende
informatief om de resultaten te kunnen verifiëren en de PGA-berekeningen desgewenst te
kunnen repliceren (m.b.v. dezelfde invoergegevens, bronmodellen en berekeningsmethoden).17
6. De visie van het Staatstoezicht op de Mijnen
Als onafhankelijk toezichthouder en als adviseur van de minister van Economische Zaken is het
Staatstoezicht op de Mijnen verantwoordelijk voor de ‘eindvisie’ op de aardbevingsproblematiek in
relatie tot de gaswinning. Na de recordbeving bij Huizinge (M = 3.6) in augustus 2012 heeft het
SodM de Groningse aardbevingen en de seismische dreiging intensief bestudeerd en ook door
anderen laten onderzoeken. Grondige studie door de NAM zelf, maar ook door het KNMI, TNO, de
TU Delft en het CBS heeft de inzichten vergroot en op zijn beurt geleid tot nieuwe hypothesen over
een optimale beheersing van de gaswinning en het seismisch risico voor bewoners, gebouwen en
infrastructuur. Hieronder wordt eerst de SodM-visie samengevat. Daarna volgt een aantal kritische
kanttekeningen.
6.1. Het advies-2016 van het SodM
De Groningse aardbevingen zijn het gevolg van plotselinge verschuivingen langs talrijke, soms
‘kritische’ breukvlakken in de diepe ondergrond. Verschuivingen treden op bij compactie van het
poreuze, gashoudende reservoirgesteente. Hoe meer gas er inmiddels is en nog wordt gewonnen,
des te meer aardbevingen er (vanaf 1991) kwamen en nog zullen voorkomen. Zolang de gaswinning
doorgaat zijn aardbevingen dus onvermijdelijk, maar hun aantal en kracht zullen lager uitvallen
wanneer het jaarlijkse niveau van de gaswinning wordt verlaagd. Daardoor daalt de reservoirdruk
minder snel (dan de afgelopen tien jaar) en krijgt de ondergrond meer gelegenheid om geleidelijk,
minder schoksgewijs in te klinken.18 Van belang hierbij is ook dat het winningstempo gedurende
het jaar zo constant mogelijk wordt gehouden. Ook ruimtelijke verschillen in gasdrukverlaging en
plaatselijke bodemcompactie moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
Het SodM stelt vast dat de maximale piekgrondversnelling (PGA, “eens in de 475 jaar”) bij een beving
met M = 5.0 rondom Loppersum is herzien van 0,42g in 2013 via 0,36g in 2015 naar 0,22g in 2016
(zie par. 5), terwijl deze elders in Groningen flink lager zou zijn (Spetzler & Dost, 2016; NAM, 2016a).

16

In het beperkt-inzichtelijke rapport van Spetzler en Dost (2016) wordt verwezen naar een vakseismologisch rapport
van ruim 500 bladzijden door Bommer e.a. (2015). Zou de GMPE niet voor leken in hoofdfactoren uiteengezet
kunnen worden?

17

Opmerkelijk in Spetzler en Dost (2016) is b.v. de te ruim getelde aardbevingscatalogus, met in totaal 324 i.p.v. 277
aardbevingen met M ≥ 1.5 in Groningen.

18

Elders wordt vanuit het SodM toegelicht: “To sustain a reduced seismicity level over longer periods of time, ﬁeldwide production measures will need to be taken as pressure decline in the centre of the ﬁeld will re-start within a
few years given the continued production from production clusters outside of the centre of the ﬁeld. It is still
unclear if production reductions will only smear the risk out over time (ﬁlm-rate effect) or if real reductions in the
total number of earthquakes can be expected” (De Waal, Muntendam-Bos & Roest, 2015, p. 138).
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Vervolgens interpoleert het SodM de twee NAM-scenario’s voor een gaswinning van 27 en 21 mrdm3
per jaar (zie Figuur 8b,c in par. 3.3) en komt uit op een ‘veilig’ niveau van 24 mrdm 3 per jaar tot
najaar 2021. Daarbij zouden er jaarlijks niet méér aardbevingen met M ≥ 1.5 voorkomen dan de 22
in 2015. Bovendien, zo meent het SodM, is de NAM-prognose voor de komende jaren waarschijnlijk
te pessimistisch. Want, stelt het SodM (2016, p. 11): “Aangetoond is nu dat fluctuaties een rol
spelen in het ontstaan van bevingen.” Wanneer ook seizoensfluctuaties in gaswinning worden
vermeden zal de seismische activiteit waarschijnlijk nog verder afnemen.
De seismiciteit die het SodM voor de komende vijf jaar voorziet is aangegeven in de zesde rij van
Tabel 5 in par. 4 hierboven. Deze aantallen wijken slechts weinig af van de uitgewerkte NAMprognose in de vierde en vijfde rij van Tabel 5. Volgens SodM betekent dit een systematische
verandering in de gaswinning, waardoor ook de aardbevingen sterk zouden verminderen.
Statistische extrapolaties vanuit het verleden (zoals door de NAM en in par. 2 en 3 hierboven)
zouden daardoor aan betekenis inboeten.
Per saldo adviseert het SodM de minister van Economische Zaken in mei 2016 als volgt.
 Laat de komende vijf jaar hooguit 24 mrdm3 gas per jaar winnen (na 54 mrdm3 in 2013, 42
in 2014 en 28 in 2015).
 Laat zo ‘vlak’ mogelijk gas winnen waarbij verschillen in tijd (seizoenen) en ruimte (deelgebieden) zoveel mogelijk worden vermeden.
 Laat voorlopig niet of nauwelijks gas winnen in het centrale gebied rondom Loppersum
(waar sinds de zeer sterke daling in gaswinning vanaf begin 2014 zeer weinig aardbevingen
zijn voorgekomen terwijl de reservoirdruk ook ter plaatse inmiddels weer is gaan dalen).
Dit beleid zou toelaten dat de gaswinning ‘veilig genoeg’ (zoals in 2015, maar ook 2012 en 2014;
zie Fig. 4) en met voldoende leveringszekerheid kan doorgaan. Later zou misschien weer 27
mrdm3/jaar kunnen worden gewonnen, een maximaal niveau waarbij seizoensfluctuaties nog
kunnen worden vermeden.
Het SodM (2016) zegt er sterker dan voorheen op te vertrouwen dat het systeem van
gaswinning-met-aardbevingen regelbaar is. De toezichthouder verwacht dat de NAM met spoed
een ‘risicobeheers-systeem’ uitwerkt met betrekking tot het niveau, de gestaagheid en de
ruimtelijke verdeling van de gaswinning (“een op risico geoptimaliseerde verdeling van de
productie over het veld”; p. 14).19
De seismologische analyses van de NAM (2016a) hebben het SodM (2016, p. 12) niet tevreden
gesteld:
“De huidige voorspellingen van NAM van het aantal bevingen – gegeven aangenomen productieplafonds
en in afwezigheid van fluctuaties – worden door SodM als een worst case scenario gezien. (..) SodM
concludeert dat de resultaten van de risicoberekeningen van NAM geen solide basis vormen voor het
vaststellen van een verantwoord winningsniveau en voor het eventueel verhogen van het niveau naar 33
miljard Nm3/jaar. (..)
De vraag wat wel een verantwoord jaarlijks winningsniveau zou zijn, is ondanks de toegenomen kennis
en inzichten op dit moment niet makkelijk te beantwoorden.”

Mét de NAM erkent ook het SodM dat er nog altijd grote onzekerheden bestaan, vooral over het
seismisch risico van schade of verlies als uitwerking van grondbewegingen op gebouwen en hun
bewoners/gebruikers. De technische berekeningen door de NAM van het individueel overlijdensrisico
en het ‘maatschappelijk veiligheidsrisico’ (≈ groepsrisico) worden ‘beperkt bruikbaar’ genoemd.
6.2. Kanttekeningen bij de SodM-visie
Gegeven de nog grote onzekerheden ontkomt ook het SodM (2016) niet aan hypothetische conclusies en tentatieve beleidsaanbevelingen. Daarbij worden keuzes gemaakt en verwachtingen uitgesproken waarvan de validiteit nog zal moeten blijken. De volgende punten staan in ieder geval ter
discussie.

19

Dat dit niet eenvoudig zal zijn moge blijken uit het NAM-voornemen om enerzijds (uiteraard) de toegestane hoeveelheid gas te winnen en anderzijds daarbij de kwetsbare deelgebieden ‘Zuidwest’ bij Groningen-stad en ‘Noordwest’ tussen Loppersum en Uithuizen te ontzien. De komende tijd zou het meeste gas worden gewonnen in ‘Noord’,
‘Oost’ en ‘Zuid’, resp. nabij Eemshaven, Delfzijl en Veendam. Zie NAM ( 2016a), Technical Addendum, hfst. 1-5.

Toekomstperspectief gaswinning met aardebevingen in Groningen:
ontwikkelingen van de seismische dreiging en een ‘veiliger’ gaswinstrategie
C.A.J. Vlek

Jrg 7. nr 24 - 2016

Ι 31

a. Prominent in het SodM-advies (2016) is de kritiek op het seismologisch model van de NAM
(Bourne & Oates, 2015). Daarin wordt de prognoses van toekomstige aardbevingsactiviteit primair afhankelijk gesteld van de cumulatieve gaswinning en de al maar sterkere compactie van
het poreuze reservoirgesteente; zie Figuur 8a,b,c. Het SodM constateert echter dat de recente
vermindering van de gaswinning vooral in het Loppersumgebied maar ook elders in Groningen
vooralsnog minder seismiciteit met zich meebrengt. “SodM twijfelt daarom aan de validiteit van
het seismologisch [compactie-] model en de uitkomsten van de risicoberekeningen” (SodM2016, p. 40).
b. De meer geruststellende visie van het SodM (2016) contrasteert met hun eerdere scepsis over de
NAM-modellering van (nogal lage) piekgrondversnellingen (PGA’s) bij een aardbeving met M = 5.0.
“Vanwege de uitgangspunten van het v2 GMPE [‘ground motion prediction equation’] model
voor de extrapolatie naar zwaardere, niet waargenomen bevingen zou de door de NAM
gepresenteerde seismische dreiging en daarmee het risico mogelijk een onderschatting
kunnen zijn van de daadwerkelijke seismische dreiging en risico” (SodM, 2015, p. 29). Ook
in mei 2016 stelt het SodM (p. 70): “Al met al moet met betrekking tot het model van de
GMPE vastgesteld worden dat er nog flinke onzekerheden bestaan.”20
c.

De door het SodM geopperde vermindering in aardbevingsactiviteit als gevolg van verlaagde gaswinning weerspiegelt de hypothese dat voortschrijdende bodemcompactie van minder belang is,
mits deze maar geleidelijk genoeg kan verlopen.21 De plausibiliteit van deze hypothese hangt
sterk af van de reactie van bestaande, min of meer ‘kritische’ ondergrondse breukvlakken (faults)
op de compactie van het reservoirgesteente. In dit verband concludeert TNO (2016a, p. 39):
“.. in 2016 we have learned that seismicity is not primarily caused by compaction. Faults
play a major role.” En: “..seismicity rates are expected to be correlated primarily to rates of
[reservoir] pressure change.”
Dit klinkt nogal logisch (en was ook al aangegeven door Dost et al., 2013), want zonder
breukvlakken kan er geen schoksgewijze spanningsontlading zijn. En het gaat dus niet alleen
om de mate, maar ook om het tempo van drukverandering en compactie. Tegelijkertijd kan deze
TNO-conclusie worden betwijfeld als men bedenkt dat ‘the rate of pressure change’ in de 1970er jaren en ook in 1996-2000 zeer hoog moet zijn geweest (zie Fig. 1), zónder dat er sprake was
van sterk toenemende seismiciteit.

d. Een mogelijk stabiele vermindering in seismiciteit kán voortvloeien uit de snelle verlaging
van de jaarlijkse gaswinning van 54 naar 28 mrdm3 tussen 2013 en 2015. Wanneer de gaswinning echter in 2016-’21 op eenzelfde niveau (plm. 24 mrdm3/jaar) blijft zou de seismiciteit weer gaan toenemen. Of neemt deze sowieso af omdat – zoals het internationale expertpanel over Mmax (NAM, 2016b) onlangs opperde – na 2200 van de 2800 mrdm3 gaswinning
de meeste compactie al achter de rug is?

20

21

e.

Onduidelijk is in hoeverre de voorziene daling van seismiciteit inhoudt dat ook Mmax, de
maximaal mogelijke bevingskracht, lager uitvalt. De Gutenberg-Richterprojectie van M = 4.5
à 5.0 uit par. 3.5 zou wat langer ‘onwaarschijnlijk’ kunnen blijven maar toch ooit werkelijkheid kunnen worden, d.w.z. vóór of kort na het einde van de gaswinning. SodM (2016) zegt
niets over aardbevingen met M ≥ 3.0.

f.

In SodM (2016) kon nog niet worden ingegaan op het rapport van het internationale expertpanel over Mmax (NAM, 2016b); zie ook par. 3.5.22 Het panel concludeert tot 4.0 ≤ Mmax ≤ 7.0, een
nogal hoog extreem dat niet voorkomt in het PGA-rapport van Dost en Spetzler (2016); zie par.
5. In hoeverre geeft het panelrapport reden tot bijstelling van SodM-conclusies over verminderde seismiciteit, lagere PGA-waarden en de blijvende noodzaak tot gebouwenversterking?

Sintubin (2016) merkt op dat het KNMI (Spetzler & Dost, 2016) de derde PGA-kaart sinds 2013 levert en deze
slechts baseert op de seismiciteit van de afgelopen vijf jaar. Wat betekent “eens in de 475 jaar” wanneer de
systeemcondities voortdurend veranderen? Kan het schaderisico niet op voorhand per jaar worden ingeschat?

Daarmee blijven de problemen van ‘schokvrije’ bodemdaling. Door ongelijkmatige oppervlakte-effecten daarvan
kan zgn. zettingschade optreden, weliswaar te beschouwen als mijnbouwschade maar niet gerekend tot
‘aardbevingsschade’.
22 Dit nagekomen rapport maakt formeel geen deel uit van het door SodM te beoordelen Winningsplan-2016 van de
NAM.
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Gestaag minder aardbevingsactiviteit en lagere grondversnellingen zou impliceren dat er
minder kwetsbare gebouwen zijn en dat bij woningversterking kan worden uitgegaan van
minder hoge eisen voor aardbevingsbestendigheid. Maar het SodM (2016):
“.. benadrukt in dit advies [i.t.t. de NAM; ChV] de preventieve maatregelen. Dit laat
onverlet dat het versterkingsprogramma met urgentie moet worden uitgevoerd”(p. 10).
“Naar de mening van SodM is het echter niet zeker dat de beoogde mate van versterking
(..) haalbaar is..” ( p. 41).
Hier rijst toch de vraag in hoeverre het eind 2015 vastgestelde meerjarenprogramma van de
Nationaal Coördinator Groningen (NCG, 2015) niet een zekere herziening behoeft; zie ook par. 5.

h. Het is plausibel dat tijdelijke verhoging van gaswinning (m.n. in de winter) enkele maanden
later zal leiden tot meer aardbevingen (zie Figuur 12). Het staat echter nog te bezien in hoeverre
het vermijden van seizoensfluctuaties in gaswinning (feitelijk pas sinds maart 2015) ook op
jaarbasis minder aardbevingen met zich meebrengt. Want bij een meer ‘vlakke’ gaswinning zou
de aardbevingsactiviteit slechts meer gelijkmatig over het jaar gespreid kunnen worden.
i.

Het in de tijd ‘vlak’ en ruimtelijk-adaptief regelen van de gaswinning (met uitwerkingstermijnen
van enkele maanden) lijkt voor de NAM een lastige zaak te worden; zie NAM (2016c). Deze
SodM-aanbeveling leunt sterk op statistische analyses van het CBS (o.m. Pijpers, 2016), met
als beleids-suggestie dat variaties in gaswinning en (dus) bodemcompactie moeten worden vermeden op locaties waar kritische breukvlakken tot abrupte verschuivingen zouden kunnen
worden gebracht.23

j.

Het SodM verlangt van de NAM dat een risicobeheerssysteem wordt uitgewerkt waarbij de verdeling van de gaswinning over de vijf deelgebieden wordt ingericht op basis van het seismisch
risico (van schade of verlies door plotselinge grondversnellingen). Gezien de forse kritiek van het
SodM op de technische risicoberekeningen (plaatsgebonden individuele en collectieve overlijdenskansen) lijkt dit vooralsnog een zeer veeleisende opgave te zijn.

k. Er zijn blijkbaar flinke verschillen tussen het SodM en de NAM over de voorspelbaarheid en
voorspelling van aardbevingsactiviteit als functie van de mate, snelheid en (on)gelijkheid van
gaswinning en reservoircompactie, alsmede de aanwezigheid van stressgevoelige breukvlakken
en de ondergrondse spanningsontlading bij een aardbeving. Belangrijke verschillen in seismologisch model-denken kunnen in verder onderzoek en debat worden overbrugd.
7. Ter afronding: aanvaardbaar omgevingsrisico?
Er is, vooral in Noord-Nederland, een levendig debat gaande over nut en noodzaak van aardgas, de
onvermijdelijkheid van aardbevingen, de aanvaardbaarheid van omgevingsrisico’s en een optimale
risicobeheersing rondom de gaswinning: “Veiligheid voorop”. Daarin komen nog altijd nieuwe
inzichten en beleidssuggesties naar voren. Het laatste nieuws vanuit NAM, TNO, KNMI en SodM is
dat minder en gelijkmatiger gas winnen meer veiligheid zou brengen. De NAM meldt in Tweede
Kamer (2016, p. 11) dat het aantal schademeldingen is opgelopen tot bijna 70.000. Uit veldonderzoek van Postmes en collega’s (2016) blijkt dat veel Groningers zich onvoldoende veilig voelen en
meer gezondheids-klachten rapporteren. De analyses in par. 2 en 3 hierboven wijzen uit dat de
aardbevingsactiviteit verder kan toenemen en nog lang zal duren. Experts taxeren de maximale
bevingskracht op 4.0 ≤ Mmax ≤ 7.0.
Eén problematische kant van het gaswinbeleid is het feit dat het merendeel van het veelzijdige
onderzoek wordt uitgevoerd door of vanwege de NAM en/of het ministerie van Economische Zaken
dat via Energiebeheer Nederland voor 50% deelneemt in de gaswinnende ‘Maatschap Groningen’ (zie
ook OvV, 2015, over het belangenverstrengelde ‘Gasgebouw’). In het seismische-dreigingsonderzoek
wordt intensief samengewerkt tussen het KNMI en de NAM. Veel onderzoek is fysisch-/technischwetenschappelijk van karakter en raakt nauwelijks aan maatschappelijke percepties, gevolgen en
implicaties. Begin 2016 is een Kamermotie aangenomen waarin wordt aangedrongen op de instelling
van een onafhankelijk kenniscentrum over gaswinning en aardbevingen.24 Het lijkt zinvol om daarbij
23

Pijpers (2016) zelf spreekt van een ‘fenomenologisch verband’, te interpreteren als: ‘het lijkt er op dat..’.

24

Motie Van Veldhoven-Vos, nr. 33529-220 d.d. 26-1-2016: “..verzoekt de regering om het onafhankelijk onderzoeksprogramma naar de ondergrond zodanig op te zetten dat ook het onderzoek op basis waarvan het Winningsbesluit
wordt gemaakt, daar onafhankelijk belegd kan worden..”
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ook gedrags- en maatschappijwetenschappers te betrekken.
Het lastige en controversiële onderzoek over individueel en maatschappelijk ‘seismisch risico’ (van
overlijden) kon in dit artikel niet ook aan de orde komen. Tevens moest worden voorbijgegaan aan
de manier waarop ‘aanvaardbaar risico’ zou kunnen worden vastgesteld, zowel inhoudelijk (‘welke
kans op en ernst van schade of verlies zijn toelaatbaar?’) als procedureel (‘hoe kunnen we met
elkaar tot voldoende begrip en consensus komen?’). Een aantal van deze kwesties is eerder in dit
tijdschrift (RV&R) aan de orde geweest (Ale, 2015; Damveld, 2015; Geerts 2016; Vlek, 2015).
Voor het moment kan worden geconcludeerd:
a) dat risicobeheersing in het aardbevingsgebied vooral procesmatig zou moeten worden
benaderd via diverse maatregelen ter verkleining van de waarschijnlijkheid en/of ernst van
mogelijke schade;
b) dat de schattingen van het lijfelijk veiligheidsrisico door NAM, TNO en TU Delft te beperkt,
voorlopig en onnavolgbaar zijn als basis voor het ‘cruciale’ meerjarenprogrammagebouwversterking .
De risicobenadering rondom de gaswinning is lastig genoeg om verder ─ multidisciplinair ─ doordacht en geconcretiseerd te worden, volgens een ‘modellentrein’ langs de risicostadia van Figuur 13.
De Groninger Bodem Beweging en geestverwanten (GBB, 2016) laken het feit dat nog altijd geen
“breed geaccepteerde methodiek voor de berekening en weging van risico’s” is vastgesteld, zoals in
januari 2015 werd aangekondigd in het Instemmingsbesluit-gaswinning voor dat jaar (EZ, 2015).
Volgens de GBB staat niet de Groningse veiligheid maar de (inter-)nationale leveringszekerheid
voorop. Tevens hekelt de GBB het feit dat het kabinet de (verminderde) aardbevingsactiviteit van
2015 kennelijk acceptabel vindt.
De Provincie Groningen (2016) wraakt het nog gebrekkige risicodenken over persoonlijke veiligheid,
woningschade, infrastructuur en externe bedrijfsveiligheid. Gezien het onzekere karakter van diverse
conclusies en adviezen verlangt de Provincie uit voorzorg een “doorgaand dalend productieniveau” in
de gaswinning. Maar pas op: ook bij voorzorg is afweging geboden, om evenwicht te vinden tussen
fout-positieve (overdreven) en fout-negatieve (nalatige) veiligheidskeuzen. Zonder strategisch alternatief zou drastisch minder gas winnen het nationale risico van leveringstekorten verhogen. Dit afwegingsvraagstuk gaat niet alleen over redelijke risico-acceptatie maar ook over een sociaal billijke
kosten-batenverdeling.25
De statistische analyses en extrapolaties in dit artikel hebben hun natuurlijke beperkingen, maar zij
berusten wel op een aanzienlijk gegevensbestand vanaf 1991 en eigenlijk al (impliciet) van daarvóór,
toen er al wel gaswinning was maar nog geen aardbevingen werden geregistreerd. Indien er anno
2015-2016 sprake zou zijn van een stabiele vermindering in aardbevingsdreiging als gevolg van
minder en evenwichtiger gas winnen: zoveel te beter voor Groningen. Maar gezien de algemeen
erkende onzeker-heden en het tentatieve, soms hypothetische karakter van diverse adviezen knaagt
toch de vraag in hoeverre de Groningse gaswinning niet een gewaagd veldexperiment blijft waarvan
de gevolgen nog altijd onoverzichtelijk zijn.
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