
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht,  17 dec 2014 
 
Reactie op het definitieve besluit van Kamp inzake de gaswinning 
 
De Vereniging Groninger Bodem Beweging vindt het gasbesluit van minister Kamp 
volstrekt onacceptabel. Het besluit houdt een geringschatting in van de risico's voor de 
bewoners van het aardbevingsgebied, inclusief de stad Groningen. De GBB zal daarom 
tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State. 
 
Minister Kamp past zijn voorlopig besluit van januari 2014 aan door lokaal wat minder gas te 
winnen. Deze aanpassing hinkt op twee gedachten: enerzijds erkent de minister een effect 
van een vermindering van de gaswinning op de seismische activiteit wat hij honoreert door 
een verlaging van de winning. Anderzijds is de vermindering zo marginaal dat hij grote 
risico's acceptabel acht voor de Groninger bevolking. De vermindering is in 2015 7,3% en in 
2016 is dit  1,6 % ten opzichte van het voorlopig besluit, waarin zo wie zo was voorzien in 
een daling naar 40 miljard kuub in 2016. 
 
De besluiten van de minister waren en zijn gebaseerd op drijfzand. Blijkens het advies van de 
SodM is de aanvullende analyse die NAM op verzoek van de minister heeft uitgevoerd 
volstrekt ontoereikend om zinvol te kunnen besluiten. Volgens  de modellen die de NAM in 
haar analyse heeft toegepast zal alleen een drastische productievermindering in het gehele 
veld  leiden tot een noemenswaardige vermindering van de seismische dreiging.  
SodM stelt in haar advies:  

"SodM kan niet zeggen of met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de 
normen voor een acceptabel risiconiveau die thans nog in ontwikkeling zijn." 

 
De minister gaat in zijn brief fundamenteel voorbij aan de impact van de aardbevingen op 
huizen en gebouwen. De Stuurgroep Nederlandse Praktijkrichtlijn heeft op 1 december jl. 
haar voorlopig advies uitgebracht aan minister Kamp. Dit advies is niet meegenomen in zijn 
besluit. Alle berekeningen laten zien dat de noodzakelijke verstevigingen leiden tot 
monsterachtige maatregelen voor een zeer groot deel van het woningbestand. 
 
Tot nu toe is er van versteviging niets terecht gekomen, hoewel toegezegd was dat die reeds 
in het derde kwartaal van 2013 van start zouden gaan. De minister spreekt van het 
verstevigen van 3.000 woningen in 2015 en 5.000 in 2015 in het aardbevingsgebied. De 
haalbaarheid hiervan is echter zeer twijfelachtig (8 huizen per dag in 2015), te meer doordat 
de noodzakelijke omvang van verstevigen nog onduidelijk is. Tegelijkertijd is dit tempo 
onvoldoende hoog om de mensen zich veilig te doen voelen, wat minister Kamp in zijn brief 
als doel uitspreekt. In dit tempo duurt het zo'n 10 jaar voordat alle kwetsbare huizen in het 
aardbevingsgebied zijn verstevigd, daarbij is de stad Groningen buiten beschouwing gelaten. 



Verder gaat de minister er in zijn brief aan voorbij dat veel huizen niet zijn te verstevigen en 
dus gesloopt moeten worden. 
SodM merkt op dat de Praktijkrichtlijn niet in haar advies is betrokken en trekt de conclusie:  

"De richtlijn zal naar verwachting extra randvoorwaarden met zich meebrengen voor 
de reductie van het seismisch risico."  

Met andere woorden: bij de berekening van de seismische risico's is tot nu toe geen 
rekening gehouden met de staat waarin de huizen verkeren.  
 
Al met al staat het advies van SodM van 13 jan 2013 nog steeds:  

'De gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zo veel mogelijk en 
realistisch is, terug te brengen'  

Wat betreft de GBB houdt dit in: in 2015 terug naar 30 miljard m3 gas en in de jaren daarna 
met forse stappen verder omlaag. 
 
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Dick Kleijer, secretaris GBB, 
tel,  06-17268247. E-mailadres: dickkleijer@groninger-bodem-beweging.nl. 
 


