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Inbreng  van de vereniging Groninger bodem beweging 
t.a.v. Commissie onderzoek bodemdaling.  
Datum: 6 februari 2013 
 
 
 
 
 

Geachte Voorzitter, leden van de commissie, vertegenwoordiging van organisaties uit de 
provincie, en verdere aanwezigen. 
 
Ik ben Hilda Groeneveld en vertegenwoordig de vereniging Groninger Bodem Beweging. 
Ik ben hier slechts met één boodschap: Voorkom verdere destabilisering van de 
ondergronden door gaswinningen en de zware te verwachten gevolgen hiervan. Minister 
Kamp sprak al over gewonden die kunnen vallen, reden genoeg om dit in te brengen.  
Het is ondoenlijk de hele problematiek van de bewoners in twee minuten onder woorden 
te brengen en te bevatten. Het verhaal zal iets meer tijd innemen, maar ik kan het 
onmogelijk inkorten vanwege de enorm grote belangen die anders niet gehoord zullen 
worden. We zijn geen volk van zeurders, overdrijven niet, maar worden ook niet altijd 
geloofd. Beslissingen worden over onze hoofden heen genomen zonder met de mensen 
waar het om gaat, in gesprek te gaan. Alleen de pers, de gemeenteraad van Loppersum 
en u hebben oog voor de problemen. 
Ik ben u dan ook zeer erkentelijk dat we voor dit gesprek uitgenodigd zijn! 
 
Allereerst wil ik het volgende kwijt: we vinden we het vreemd dat de Rijksoverheid, die 
ong. 70% van de aardgasbaten ontvangt, sinds het begin van de aardgaswinning hiervan 
1/3 % investeert in Groningen. Dat daarom het roepen om geld zoals nu pas gebeurt, 
verbaast ons. Het neemt bovendien de focus op de veiligheid en andere problemen weg. 
Geen van allen heb ik gehoord over het voorkómen van schade. De bewoners zijn niet uit 
om geld! We willen alleen gewoon in ons gebied, in onze huizen veilig wonen. We weten 
nu dat niets zeker is. Wij zijn geen wetenschappers, maar wel vragenstellers. 
Een vliegtuig met 200 mensen moet aan de grond blijven, wanneer er maar een kleine 
kans is op een mogelijk ongeluk. In Groningen worden 150.000 tot 200.000 mensen zelfs 
aan grote risico’s blootgesteld. Wij vragen niet om deze problemen, maar worden wel 
gedwongen er mee te leven! 
 
Ik verzoek de notulist de door mij ingebrachte voordracht met de vragen integraal met 
de bijlagen toe te voegen aan de notulen en naar afloop van deze vergadering verzameld 
aan de commissie ter kennis te stellen. 
 
 
 
Mijne Dames en Heren: 
 
 
§ 1 Sink-holes. 
 
Het voorstelde traject door het kabinet en organisaties voor de vele onderzoeken, die tot 
doel hebben oorzaken gevolgen en de grondlagen/structuren in kaart te brengen zijn 
naar ons idee slechts op één doel gericht: doorgaan met winnen, naar mijn stellige 
mening verliezen. 
 
Het gegeven dat het Staatstoezicht op de Mijnen met dit rapport en schrikbarende 
conclusies naar buiten komt verbaast ons. Wij mogen en kunnen er van uitgaan dat het 
advies van winning-reductie van 20 % een politiek compromis is en het voorstel 
misschien wel 25, 30 of zelfs 40% is geweest.  
 
Uit bange voorgevoelens hebben we het vermoeden dat: 
De conclusies van de voorgestelde onderzoeken en de daaruit volgende rapportages 
zullen zijn, dat door inbreng/injecteren van het verguisde CO2 of water de negatieve 
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gevolgen van winning tot stilstand en misschien (in jubel stemming) zelfs deels teniet zal 
worden gedaan. (zie bijlage 1.1) 
Daarmee zal alle weerstand worden gebroken, ook al is het zelfs geologisch gezien 
onmogelijk om CO2 op te slaan met de opbouw van grondlagen in Noord-Groningen. Wij 
hebben in de media de term Sink-holes laten vallen wat tot een verrassende 
“opschudding” leidde. 
 
In de bijlagen die een onderdeel van deze inbreng vormen, volgt onder bijlage 1.2 
uitleg over dit fenomeen.  
 
Ondertussen kan er gerust al druk onderzoekend  en stilzwijgend tot 2022 worden 
doorgegaan met winnen binnen de benodigde winstmarge. Na 2022 is de druk zo laag 
dat het gas geforceerd kostenverhogend gewonnen moet worden. 
Wat zal de politieke interesse nog zijn voor Groningen als het geen maximaal 
producerend wingewest meer is. Bange vermoedens gerechtvaardigd door de 
desinteresse van de politiek de afgelopen 50 jaar doen het ergste vrezen. 
 
Het is moeilijk voor te stellen dat het toeval is, dat door het openbaren van dit rapport 
van het KNMI de politiek en de NAM een lang gezochte oplossing aangeboden krijgt. Een 
oplossing voor wel een heel groot probleem, bodemdaling met geweldige gevolgen als 
aardbevingen.  
Het opslaan van CO2, is iets wat een enorme winstpotentieel oplevert voor de eigenaar 
van de velden, de Nederlandse Staat. Door het inbrengen van CO2 zal de winning van 
het resterende gas veel kosteneffectiever zijn, wat de winst maximaliseert. Naar onze 
vermoedens de reden van het uitkomen van het rapport van Staatstoezicht op de Mijnen, 
en de ongewone en opmerkelijke snelle reactie van de politiek. 
 
Het voorgestelde traject voor onderzoeken om te zien hoe de structuren van de 
ondergronden in dit gebied zijn, omdat we te weinig weten van de ondergrond in relatie 
tot gaswinning, klopt volgens ons niet. Wij denken dit alles allang bekend is.  
 
Vraag: Kunt u aangeven of in de voorgestelde onderzoeken de CO2 opslag of 
water injectie wordt geadviseerd als grondslag van een van de voorgestelde 
onderzoeken of hier een onderdeel van vormt?  
 
Het injecteren van koolzuurgas (genaamd CO2) leidt er ZONDER twijfel toe dat het 
kalksteen in de bodem (ook in het poreuze lichaam van het gasveld aanwezig) oplost tot 
een waterige substantie. Dit proces wordt Karst genoemd. Wat dit voor gevolgen heeft 
voor Groningen kunt u lezen in bijlage 1.3)  
 
 
§ 2 De bodem en zijn gedragingen door gaswinning. 
 
Bodemdaling ontstaat door het wegnemen van druk door aardgaswinning. Daarom 
moesten gemalen worden gebouwd. Begin jaren 60 is een rapport verschenen hoe 
bodemdaling gemeten moest worden. In begin jaren 70 is bij Zoutkamp het H.D. 
Louwesgemaal gebouwd. Was in de jaren 60 al duidelijk dat de bodem zo snel zou 
zakken? (zie bijlage 2.1)  
Dhr. Rutger Polderman verhaalt uit het Plan van Aanpak uit 1999 voor een onderzoek 
betreffende gemalen het volgende citaat: 

“CATEGORIAAL ONDERZOEK WEDEROPBOUW 1940-1965 
Omdat de inventarisatie van gemalen door de Nederlandse Gemalen Stichting in 
Groningen echter op moeilijkheden is gestuit, ontbreken voldoende betrouwbare 
gegevens om hier meer licht op te werpen.” Einde citaat. 

 
Bovenstaande regels doen bange vermoedens bovenkomen: wat mag niet duidelijk 
worden? Zijn het de sinds jaren 60 door onderzoek bekend geworden structuren van het 
gasveld in zijn grillige vorm? (zie bijlage 2.2) 
Het is al sinds begin jaren 60 bekend dat dit gasveld-reliëf aan de oppervlakte zichtbaar 
zou worden door drukverlaging en waardoor de waterhuishouding hersteld en in balans 



 3 

gehouden diende te worden.  Duidelijk is dat men in de zestiger jaren al wist wat de 
gevolgen zouden kunnen zijn. Het was de hebberigheid, en de noodzaak naar gratis gas-
geld waardoor alle waarschuwingen van toen al in de wind werden geslagen. Is dit de 
reden dat die gegevens buiten het publieke domein zijn gehouden?  
 
Als we al wat willen onderzoeken zou dit in ieder geval moeten worden onderzocht.  
 
Ook in de jaren 60 werden er niet lukraak gaten geboord om te zien wat komen we 
tegen, Dit gebeurde naar uitvoerig vooronderzoek met een risico analyse wat kan er 
gebeuren. Wij doelen ook op deze stukken met de bijbehorende conclusies. 
 
Wij verzoeken de commissie alle vanaf begin jaren 60 bekende geo- en 
seismologische gegevens met de conclusies van onderzoeken te openbaren. We 
doelen op de gegevens die in relatie staan tot de winning en te verwachten 
bodemreliëf-veranderingen en hieruit volgende dalingen ten opzichte van het 
NAP.    
 
Wij verzoeken u dit via een site van de rijksoverheid te realiseren gezien de 
hoeveelheid papier.  
 
Door het verstrekken van deze gegevens kan de commissie alle voorgenomen 
onderzoeken, vooraf van een gedegen fundament voorzien. Openbaren zou een 
geweldige reductie van kosten en tijd in de onderzoeken geven.  
 
De betreffende Waterschappen beamen anno 2013 dan ook dat ze twijfelen aan de in de 
jaren 60 berekende capaciteit van het gemaal in Zoutkamp in relatie tot de (onverwachte 
door ongebreidelde winning) sterkere bodem daling en zeewaterspiegel stijging. 
 
Daadwerkelijk horen we nu van het front van Waterschappen roepen om honderden 
miljoenen om dit gevolg op te vangen. Wist men dit niet eerder dan? Op de site is al voor 
de uitkomst van dit rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen te lezen over hun twijfel 
tot de capaciteit van Zoutkamp in relatie tot bodemdaling door gaswinning.  
(zie bijlage 2.3) 
 
Waarom stoppen? 
De enorme winning van de jaren 70/80 hebben alle berekeningen van verwachte daling 
en capaciteit berekeningen voor de waterhuishoudingbeheer doorkruist.  Zonder deze 
exorbitante, tegen elk advies is gedane winning, had het gemaal in Zoutkamp ruim 
voldoende capaciteit tot 2020, dit is dus niet aan de waterschappen te wijten. Het 
voorstel van de waterschappen tot versnelde investeringen, is dan ook geen loze kreet.    
 
Wij hebben slechts één advies: Stop voor dat er meer bekend is.  
 
Alle kreten als geldelijk gewin, onmisbaar product, kunnen nimmer opwegen tegen de 
waarde van veiligheid.  
U als vertegenwoordiging van politiek Nederland moet weten dat u een enorme gok 
neemt, nu u kennis heeft van de in voor u toegankelijke archieven en gegevens en het 
advies van Staatstoezicht op de Mijnen het winnen van gas toch met minstens 20% te 
reduceren, om dit advies nu nog te negeren en door te gaan. Doorgaan betekent slechts 
uitstel. 
Gezien de inzet van het kabinet om heel snel duidelijk te maken dat van reductie geen 
sprake kan zijn, ook geen 20% doet ons angstig vermoeden bevestigen dat de 
economische belangen boven de burger gaan. En dat ons nog dit jaar of begin volgend 
jaar te kennen word gegeven dat door injectie van CO2 of water de nu geadviseerde 
reductie van 20% winning niet meer nodig zal zijn. 
 
Het zou goed mogelijk zijn dat nog meer claims gelegd worden wanneer tegen het advies 
in doorgegaan wordt met winnen.  
Nu stoppen is veel wijzer dan welk duur advies dan ook. 
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Redenen door Kamp genoemd als: Stoppen heeft nu geen zin omdat de gevolgen van nu 
veroorzaakt zijn in het verleden, bevestigen juist de noodzaak om nu te stoppen om 
zwaardere bevingen in de toekomst te voorkomen.  
 
Een besluit tot blijven winnen en gelijktijdig te onderzoeken doet bevestigen dat hij 
moedwillig de risico’s betreffende veiligheid van de inwoners naast zich neerlegt om de 
economische belangen te behartigen. Er lijkt zich dan een nieuwe juridische trend te 
ontwikkelen die legitimeert dat:  

Als men de ziekenhuisrekening maar betaalt en een goed gevulde fruitmand 
bezorgt , de mishandeling als oorzaak niet meer een te verwijten en strafbaar feit 
is. Hoe kil en mensonwaardig kan economisch denken zijn.  

Wij hopen echt dat de door ons omschreven redenen en verwachte conclusie tot 
stabilisering door injectie van CO2 of WATER  in uw publicatie na het voorgestelde 
onderzoek in de rapportage als oplossing achterwege zal blijven.  
 
 
§ 3  Aardbevingen 
 
Ter informatie bij de volgende opmerkingen is het onderscheid tussen de kracht op de 
schaal van Richter en de Intensiteit (ervaring aan het oppervlak) van wezenlijk belang 
(zie bijlage 3.1). De kracht op de schaal van Richter geeft de kracht in de diepte aan, 
de intensiteit (op de EMS-Schaal) de ervaring aan de oppervlakte.  

• Vraag: Is het correct dat sinds 2000 de drukverschillen binnen het 
veldengebied zo grillig verlopen dat een geleidelijke daling niet meer 
beheerst kan worden?. En is dit de reden dat wij sindsdien te kampen 
hebben met schoksgewijze grondzettingen? 

• Het is vreemd dat sinds eind jaren 90 niet meer gesproken wordt over de 
intensiteit, geen tot weinig gegevens verstrekt worden aan de bewoners boven 
het veld. 

• Het is vreemd dat sinds eind jaren 90 de aanbevelingen om meer meters te 
plaatsen, iedere keer herhaald worden. De bewoners weten niet hoeveel en welke 
meters er in de loop van de jaren wel of niet bijgeplaatst zijn. In 2008 hebben wij 
er nog maar eens weer om gevraagd, en nu pas worden enkele meters geplaatst.  

• Waarom is over dit onderwerp zo weinig bekend bij de bevolking terwijl het juist 
van het grootste belang is te weten en te monitoren wat de werkelijke krachten 
aan het maaiveld zijn? Deze meetplicht bestaat zelfs ter bescherming van de 
inwoners. Informatie hierover is zeer lastig te achterhalen. Het KNMI moet na een 
beving 50 mensen bellen. Wij krijgen hierover nooit enige informatie. 

• Het is vreemd dat in de samenvatting van het rapport van het KNMI niet 
gesproken wordt over de totaal andere bodemstructuur, die voor opslingering 
zorgt, en daardoor voor een beduidend hogere intensiteit zorgt in Groningen 
(tussen VI en VII op 16 aug. 2012) 

• Het is vreemd dat in de samenvatting van het rapport van het KNMI gezegd wordt 
dat het nu ineens niet mogelijk is om de maximaal mogelijke magnitude voor 
aardbevingen in het Groningen veld in te schatten op basis van de statistiek, 
terwijl wij dit jarenlang  anders voorgehouden hebben gekregen. 

• Uit rapport:KNMI, De Bilt January 2013 Samenvatting: 

“Tenslotte is een vergelijking gemaakt met gas- en olievelden buiten Nederland en 

de daarin opgetreden geïnduceerde events. Maximale sterktes van bevingen, zoals 

in de literatuur vermeld, variëren van M= 4.2 tot 4.8. Hieruit wordt de conclusie 

getrokken dat niet verwacht wordt dat de maximaal mogelijke magnitude groter 

dan 5 zal worden. Maximale intensiteiten die behoren bij een ondiepe aardbeving 

met magnitude 4-5, zullen waarschijnlijk in de VI-VII range liggen.” 

Het is vreemd dat in de laatste zin gesproken wordt over een range van VI tot VII 
bij een magnitude 4-5, dit zou betekenen dat de kracht aan de oppervlakte gelijk 
zou zijn als bij een beving van 3.6 zoals in aug. 2013. 
In Noord Groningen was op 16 aug. 2012 bij een kracht van 3.6 op de schaal van  
Richter een intensiteit tussen VI en VII op de EMS-schaal.  
Het kan toch niet waar zijn dat de intensiteit bij een beving van 4 tot 5 op 
de schaal van Richter dezelfde blijft als bij een beving van 3.6? 
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• Het is vreemd dat de verwachtingen van de maximaal te verwachten kracht op de 
schaal van Richter nu voor de 4e keer naar boven zijn bijgesteld. (zie bijlage 
4.2) 

• Het is vreemd dat minister Kamp er van uit gaat dat aardbevingsproof maken van 
woningen een soort oplossing zou zijn om de risico’s voor zware bevingen te 
neutraliseren. Het is vreemd dat de NAM hiermee tegemoet (weg-) komt aan haar 
plicht om schade te voorkomen.  

 
 
§ 4 Rapport “Gebouwschade Loppersum” Deltares 2011  
 

Dit rapport is tot stand gekomen op aandrang van burgers uit de gemeente 
Loppersum. (zie ook bijlage 4.1) 
• Het is vreemd dat vragen, opmerkingen en aanbevelingen, gedaan in het rapport 

“Gebouwschade Loppersum 2011”, gewoon in de la zijn blijven liggen. 
• Het is vreemd dat veel van de vragen die de GBB tijdens het opstellen van het 

rapport door Deltares niet zijn beantwoord, nu ineens wel behandeld zijn. 
• Het is vreemd dat na het presenteren van dit rapport de bewoners geen 

commentaar mochten leveren.  
• Is het niet vreemd dat bijna alle onderzoeken door de NAM worden betaald? 

 
 
§ 5 De schademeldingen en de afhandeling 
 

• Het is vreemd dat de NAM vindt dat de procedure, zoals te doen gebruikelijk bij 
brand of overstroming, niet accepteert. Hier komt nog bij dat de procedures van 
de NAM geen enkele juridische status hebben.  

• Het is vreemd dat schade door zetting als gevolg van bodemdaling niet 
ontvankelijk wordt verklaard. (zie bijlage 5.1) 

• Het is een feit dat de huidige schadeafhandeling, geregiseerd door de NAM, door 
veel van onze leden niet als onafhankelijk en correct wordt ervaren, laat staan 
ruimhartig en tot tevredenheid van alle bewoners. Matiging is/wordt regelmatig 
toegepast, hoewel dat volgens de wet niet is toegestaan, behalve in zeer 
uitzonderlijke situaties. 

• Nu zijn er al meer dan 2700 meldingen vanaf aug. 2012, de volgende klap komt 
deze zomer. Het is vreemd dat iedereen dit als “normaal” moet accepteren.  

 
 
§ 6 De schadevergoeding 
 

• Gezien de toekomstverwachtingen voor dit gebied, zijn woningen onverkoopbaar 
en investeerders bang. Veel mensen zullen willen verhuizen, maar kunnen niet. 
Vraag: Is het in dit kader gezien, niet logisch/verplicht dat de 
waardedaling van onroerende zaken door de NAM als schade zal moeten 
worden vergoed? Voor velen is het hun pensioen, of de mensen betalen 
voor een hypotheek die niets meer voorstelt.  

• De premier heeft ons beloofd naar oplossingen te zoeken zodat inwoners die weg 
willen, ook de mogelijkheid krijgen weg te kunnen. Wie houdt hem eraan? 

• Kun je een ruimhartige schadevergoeding (wat NAM en minister Kamp beide 
meerdere malen hebben verkondigd) verwachten als de veroorzaker zelf 
uiteindelijk de schade beoordeelt? 

• Vindt u het niet logisch dat gezien de vele problemen van de bewoners, 
de omgekeerde bewijslast, destijds binnen zeer korte tijd en na een lobby 
door de mijnbouwmaatschappijen door de Kamer is afgewezen, weer op 
de agenda van de Tweede Kamer komt? 

• Er zijn bewoners die veel last hebben van Laag-Frequent-geluid. Er komen steeds 
meer klachten. Wie bekommert zich om deze mensen? Onderzoek heeft 
bovendien alleen maar zin als dit echt onafhankelijk kan worden gedaan.  
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§ 7 Conclusie 
 
Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat wat er met onze provincie aan de hand is, 
erger is dan iedereen ooit dacht. Op allerlei terreinen hebben bewoners schade:  

• Emotioneel: ellende, woede en ergernis door schade, herstelwerkzaamheden, 
schoonmaak, naast zorgen en angst voor wat nog komen kan, en dat iedereen 
steeds weer opnieuw risico loopt waardoor je in een visuele cirkel komt. 
Gevoelens van onveiligheid spelen een grotere rol dan men vermoedt.  

• Financieel: zowel de woning als het gebied gaat in waarde achteruit doordat het in 
een aardbevingsgevoelig gebied staat. Daarnaast zullen steeds minder mensen er 
voor voelen om in dit gebied te willen investeren. Dit bevordert zelfs de krimp! 

• Onze geschiedenis en cultuur: kerken, molens, boerderijen en andere 
monumentale gebouwen hebben veel schade, die soms onvoldoende te herstellen 
is. Naast de teloorgang voor onze geschiedenis gaat dit ook ten koste van ons 
inkomen uit toerisme. 

• Ons landschap en de waterhuishouding: we zijn heel trots en zuinig op dit gebied. 
Wie gaat na onze generatie de gemalen onderhouden en/of vervangen? Tot 30 
jaar nadat de gaswinning stopt is de NAM verantwoordelijk of het Waarborgfonds. 
Maar na die tijd dan? Het land gaat echt niet stijgen. En zelfs de zeedijken zijn nu 
al voor een derde niet op orde.  
Nu dreigt geleidelijk een sterfhuisconstructie voor een groot deel van 
onze provincie. Veel mensen zijn bang en boos. Waar precies welke 
verantwoordelijkheden liggen is onduidelijk.  

 
 
Tot slot: 
Alle informatie is afkomstig van het internet, zoals bij Wikipedia, de gemalen, 
Waterschap Noorderzijlvest, enz. Ook leden hebben meegedacht en informatie 
aangeleverd. 
 
De inwoners en ik boven de gasbel en zoutwingebieden wensen u veel wijsheid  in uw 
besluitvorming, die na onze stellige mening niet anders kan zijn dan nu te stoppen en 
dan verder te onderzoeken, nu u bekend bent met de feiten.  
Nu doorgaan garandeert grotere schade, nu stoppen garandeert een einde van het 
aanrichten van nog grotere schade tegen beter weten in. Geld rechtvaardigt geen bodem 
geweld.  
De NAM beweert dat de gaswinning beheersbaar is? Hoe durft men dit te stellen? 
 
 
Is getekend, vereniging Groninger Bodem Beweging, 
H. Groeneveld 
 
 
 
Na inbreng in de commissie als persbericht verzonden: 
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Bijlagen behorende bij de inbreng Groninger Bodem Beweging, op 6 februari 
2013 (al deze informatie is te vinden op internet, als onder:Wikipedia, Waterschap 
Noorderzijlvest, de Gemalen, enz.) 
 
§ 1 Sink-holes 
Bijlage 1.1 
Met dit rapport van het KNMI januari 2013 zal de politiek zijn rechtvaardiging kunnen 
vinden tot het kunnen voortzetten van winning door het gelijktijdig ondergronds opslaan 
van CO2. Winnen met een gelijktijdige CO2 reductie afspraak in de atmosfeer, hoe mooi 
kan het klinken. 
Met de aangekondigde horror voorspellingen van zware aardschokken, veel schade en de 
mogelijkheid van dodelijke slachtoffers zal het verwachte nieuwe onderzoek met deze 
resultaten de tegenstander van ondergrondse opslag van CO2, het recht van spreken 
volledig ontnemen.  
Er zal hen verweten worden geen medewerking te willen verlenen aan een oplossing van 
de bodemdaling en de gevolgen daarvan. Maar is dit juist en te rechtvaardigen. “Ja”, zal 
het in koor klinken onder de kreet “Niks doen is nog veel erger”.  
 
Bijlage 1.2 
Sink-holes. (Zink gaten) 
De meest voorkomende zinkgaten zijn dolines; dit zijn zinkgaten die zijn ontstaan door 
Karst. Deze doen zich voor in gebieden van kalksteen aan de oppervlakte  door zure 
regen worden aangetast en oplost. Dit resulteert in verdiepingen in het landschap tot 
enkele meters naar een zeer langdurig en geleidelijk proces. 
Zinkgaten kunnen echter ook ontstaan door het oplossen van zout in de bodem (door 
winning van zout door uitspoelen, veelvoorkomend rond Veendam Pekela Noord 
Groningen en grote delen van noord Friesland), door het instorten van natuurlijke 
drainagetunnels, of het instorten van holtes zoals mijngangen. In Nederland zijn we ook 
bekend  door mijnbouw in Limburg van dit fenomeen.  
Deze bovenliggende sedimentlagen worden in Limburg nog gesteund door harde en 
stabiele naast en bovenliggende grondlagen bestaande uit steenkoollagen. De effecten 
van deze Sink-holes zijn daar dan ook minimaal. Ten eerste is de instorting binnen een 
zeer beperkt oppervlak maximaal enkele tientallen meters breed met een geringe diepte 
van instorting  van maximaal 2 a 3 meter met stabiele boven liggende sediment lagen. 
In Groningen kennen we deze harde lagen niet.  Als hier iets breekt is het de onder druk 
staande zoutplaat doorhangend (door weggenomen druk door gas winning) boven een 
tegendruk loos leeg poreus gesteente gebied Dit geschiedt echter op een geheel andere 
wijze als op grotere diepte de steun van de bovenliggende sedimenten plotsklaps weg 
valt.   
 
Bijlage 1.3 (vervolg) 
Wanneer dit fenomeen (Karst) zich in Groningen zou voordoen, zullen de grondlagen 
kunnen reageren als zand of een taaie vloeistof in een trechter.  
Diameters van instortingen van 200 meter breed met een diepte van de instorting van 
slechts 50 meter op 3 km diepte resulteert aan de oppervlakte tot een ongekend groot 
getroffen gebied. 
De gevolgen zouden een grondvlak veroorzaken waarbij het maaiveld plots met een 
helling van enkele graden van doen heeft. De gevolgen zouden catastrofaal zijn voor alle 
bouwwerken, personen en levende have binnen deze ring. De gevolgen voor de kern, de 
locatie waar de instorting zich heeft voorgedaan zijn onbeschrijflijk. 
Dan kennen we het fenomeen: Soil liquefaction (vloeibaar worden van grondlagen)   
 
Vraag: Is het correct dat de samenstelling van de structuren boven het 
Groninger gasveld dit fenomeen mogelijk maken tijdens een zwaardere 
aardschok?   
 
Voor wat betreft de aardschokken: De heer Dost van het KNMI heeft de vorige week via 
de krant het volgende gezegd: Op  16 augustus was er sprake van een intensiteit van VI 
op de EMS-schaal. In de toekomst kan een kracht van VII mogelijk zijn.   
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Het is waar, maar weer ten dele: Inderdaad was op 16 augustus sprake van een 
intensiteit van VI maar dit liep door naar VII. En inderdaad, in de toekomst kan een 
intensiteit van VII plaatsvinden, maar dat het ook hoger kan zijn en welke gevolgen dit 
kan hebben, wordt nergens genoemd.  
De relatie kracht op de schaal van Richter en de intensiteit op de EMS-schaal is voor het 
Groningerland nergens duidelijk uit te halen. De opslingering als gevolgd van de slappe 
kleilaag zorgt voor een veel sterkere intensiteit dan bij omstandigheden als bv. in 
Limburg. Onderaan de bijlagen staan de gegevens over de schaal van Richter en de EMS-
Schaal. (bijlage 3.1) 
 
U dient zich te realiseren dat we al 50 jaar bezig zijn met het verstoren van het fragiele 
evenwicht tussen grondlagen en gasdrukvelden. De bevingen van laatst zijn een klop op 
de deur. En dat wordt reeds erkend. Stoppen per direct is de enige kans om het tij 
enigszins te keren.  
 
Het woord zinkgat is in de geomorfologie de term die wordt gebruikt om de 
landschapsvorm aan te duiden die overblijft na instorting van een holte in het 
onderliggende gesteente of sediment. Instorting als landschapsvormend proces is een 
vorm van massabeweging. Wat wanneer dit niet meer geleidelijk maar schoksgewijs 
verloopt een aardbeving wordt genoemd. 
 
Het opslaan van CO2 is iets wat een enorm winst potentiaal oplevert voor de eigenaar 
van de velden, de Staat der Nederlanden. De opslag zal betaald gaan worden door de 
producenten en hun afnemers wij de burger dus. Door het inbrengen van CO2 zal de 
winning van het resterende gas veel kosten effectiever zijn, wat de winst maximaliseert. 
Naar onze vermoedens  de reden van het uitkomen van het rapport van de mijnen, en de 
ongewone en opmerkelijke snelle reactie van de politiek. 
 
 
§ 2 De bodem en zijn gedragingen door gaswinning. 
 
Bijlage 2.1 
Het traject van besluitvorming tot het oprichten van het H.D. Louwesgemaal in het 
Hunsingokanaal bij Zoutkamp, in functie begin jaren 70 was er op gericht om de trend 
van de toegenomen neerslag gemiddelden binnen dit waterschap gebied (+ 35 % in de 
langjarig gemiddelden) en het wegvallen van de natuurlijke waterhuishouding door 
bodemdaling, op te heffen.  
 
Bijlage 2.2  
Bekende structuren gasveld Groningen. 
De variëteit in dieptes/samenstelling van structuur in flow (doorstroom capaciteit). 
Velden met zijdelingse en door verzakkingen in doorstroom sterk beperkte verbindingen 
met omliggende velden. De ongelijkmatige dikte van zoutlaag afdekkingen. De 
ondersteuning en belasting van de bovenliggende zoutplaten met omliggende en 
bovenliggende stabiele en instabiele grondstructuren.  De vermoedelijke erosie door flow 
van de onderzijde van de zoutlagen boven het gas veld, dat door winning hierdoor in 
dikte terugloopt en daardoor in sterkte terug loopt. Waar staat dit?  
Deze gegevens zijn de basis geweest voor het advies in de jaren 60, om de druk 
gelijkwaardig over de velden af te laten nemen. Dit om de daling geleidelijk beheersbaar 
en schokvrij te laten geschieden. Deze berekening hebben destijds ook ten grondslag 
gelegen voor berekening van benodigde capaciteit van bemalingen en de beheersing van 
de waterhuishouding in dit gebied. 
 
Bijlage 2.3 
“In haar strijd tegen het water heeft het gemaal De waterwolf in Elektra er sinds het 
begin van de jaren zeventig een hulpje bij: het H.D. Louwesgemaal in het 
Hunsingokanaal bij Zoutkamp, die duizend kubieke meter water per minuut aankan. 
Maar of dit genoeg is, valt te betwijfelen. Want de zeespiegel rijst en de bodem daalt, 
vooral door de winning van aardgas.”  
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Vraag: Of is dit een gevolg van door bevingen losgemaakte sterkere 
bodemdalingen binnen de gasveld gebieden waarop de capaciteit niet berekend 
is of kon zijn?  
 
 
§ 3 Aardbevingen 
 
3.1 Magnitude en Intensiteit 
Informatie over aardbevingen die nu plaatsvinden (overal ter wereld): United States 
Geological Survey National Earthquake Information Center 
Ontwikkeling aardbevingsschalen 
De Richter schaal. Die werd in 1935 ontwikkeld door Charles F. Richter van het California 
Institute of Technology. De eerder genoemde schalen geven de intensiteit van een 
aardbeving weer in een tamelijk willekeurige maat, maar Richter ontwikkelde een schaal 
die exacter was te meten. De Richter schaal is een magnitude schaal die direct wordt 
afgeleid van de uitslag van een Wood-Anderson seismometer, met inachtneming van de 
afstand tot het epicentrum van de aardbeving. 
Voor een aardbeving geldt maar één magnitude, maar afhankelijk van de plaats waar de 
effecten worden bestudeerd, kan de intensiteit sterk verschillen. 
Er zijn al in het verleden en er worden nog steeds pogingen gedaan een verband te 
vinden tussen de intensiteit van een aardbeving en de PGA en PGV. De PGV is de peak 
ground velocity ofwel de maximum snelheid waarmee de grond beweegt tijdens een 
aardbeving. De PGA is de peak ground acceleration ofwel de maximum versnelling van de 
grond tijdens een aardbeving. Voor de Mercalli schaal zijn diverse tabellen en formules 
gepubliceerd, maar de onderlinge verschillen zijn enorm. Vandaar dat de commissie die 
zich bezig houdt met de ontwikkeling van de European Macroseismic Scale stelt dat er 
nog veel meer onderzoek moet worden gedaan voordat een zinnige correlatie tussen de 
grondbewegingsparameters en de aardbevingsintensiteit kan worden gepubliceerd. 
Bovendien wordt gesteld dat het verband zo ingewikkeld is dat er geen simpele 
correlaties zijn te vinden. Voorts zijn er bewijzen dat de PGA nu niet bepaald de 
belangrijkste parameter is die iets zegt over de intensiteit. 

  

Richter schaal 

Een indruk van de effecten van een zekere (Richter) magnitude geeft de volgende tabel. 

Magnitude Effecten 
Geschat 

aantal/jaar  

< 2.5 Wordt doorgaans niet gevoeld, maar kan worden gemeten 
met een seismograaf. 

900 000  

2.5 - 5.5 Wordt meestal wel waargenomen, maar de schade is 
gering. 

30 000  

5.5 - 6.0 Geringe schade aan gebouwen en andere bouwwerken. 500  

6.0 - 7.0 Kan veel schade berokkenen in dicht bewoonde gebieden. 100  

7.0 - 8.0 Grote aardbeving, ernstige schade. 20  

> 8.0 Zeer grote aardbeving. Gemeenschappen in de buurt van 
het epicentrum worden meestal volledig verwoest. 

1 per 5-10 jaar  

rond de 8.8 De zwaarste aardbevingen door mensen waargenomen. enkele per eeuw  

  

EMS-98 

De European Macroseismic Scale in verkorte vorm. 
Dit is géén officiële vertaling. Zie voor het volledige originele document European 
Macroseismic Scale 1998. 
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EMS 
waarde 

Definitie Beschrijving  

I Niet voelbaar Is alleen met instrumenten te meten.  

II Nauwelijks 
voelbaar 

Wordt heel af en toe waargenomen door mensen die thuis 
rustig in een stoel zitten.  

III Zwak Wordt door sommige mensen binnenshuis waargenomen. 
Wie rustig op een stoel zit voelt zich even licht heen en weer 
zwaaien of er wordt een lichte trilling waargenomen.  

IV Wordt op grote 
schaal 
waargenomen 

Wordt binnenshuis meestal wel gevoeld, maar buitenshuis 
zelden. Sommige mensen worden er wakker van. Ramen, 
deuren en serviesgoed rammelen.  

V Krachtig Wordt binnenshuis door de meesten wel waargenomen, 
buitenshuis maar door enkele mensen. Veel mensen worden 
er wakker van. Sommigen worden bang. Gebouwen 
schudden. Hangende voorwerpen slingeren aanzienlijk. 
Kleine voorwerpen worden verschoven. Deuren en ramen 
zwaaien open of slaan dicht.  

VI Richt enige 
schade aan 

Veel mensen worden bang en rennen naar buiten. Sommige 
voorwerpen vallen om. Veel huizen raken licht beschadigd: 
haarscheuren en kleine stukjes pleister die naar beneden 
vallen.  

VII Richt schade aan De meeste mensen worden bang en rennen naar buiten. 
Meubels worden verschoven en voorwerpen vallen in groten 
getale van de planken. Tal van goed geconstrueerde gewone 
gebouwen lopen gemiddelde schade op: kleine scheuren in 
de muren, vallend pleister, stukken schoorsteen vallen om. 
Oudere gebouwen kunnen grote scheuren in de muren 
krijgen en niet-dragende muren kunnen instorten.  

VIII Richt zware 
schade aan 

Veel mensen hebben moeite rechtop te blijven staan. Veel 
huizen vertonen grote scheuren in de muren. De muren van 
enkele zelfs goed geconstrueerde gewone gebouwen storten 
in. Niet al te stevige oudere gebouwen kunnen volledig 
instorten.  

IX Vernielend Algehele paniek. Veel zwakke bouwwerken storten in. Zelfs 
goed geconstrueerde gewone gebouwen vertonen 
aanzienlijke schade: de meeste muren zijn ingestort en 
dragende delen zijn gedeeltelijk vernield.  

X Uiterst 
vernielend 

Vele goed geconstrueerde gewone gebouwen storten in.  

XI Verwoestend De meeste goed geconstrueerde gebouwen storten in. Zelfs 
enkele gebouwen die met het oog op aardbevingen zijn 
ontworpen worden verwoest.  

XII Volledige 
verwoesting 

Zo goed als alle gebouwen worden verwoest.  

 
 
§4 
 
Bijlage 4.1 
Eerste reactie van de GBB op het onderzoeksrapport ‘Gebouwschade Loppersum’: 
“Het onderzoek ‘Gebouwschade Loppersum’ is uitgevoerd door Deltares en TNO, in 
opdracht van de Stuurgroep Onderzoek Gebouwschade, en beoogde de risico’s van 
schade voor woningen en gebouwen in kaart te brengen.  
De Stuurgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van Provincie, de Commissie 
Bodemdaling, waterschap Noorderzijlvest, de Technische Commissie Bodembeweging, 
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gemeente Loppersum en het KNMI. De voorloper van de GBB, de Klankbordgroep, mocht 
meepraten en heeft veel kritische vragen gesteld. 

 
Hoewel het onderzoek een aantal zaken heeft verhelderd,  is de GBB niet onverdeeld 
gelukkig met de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek startte medio 2008 en zou 
in een half jaar klaar zijn; het duurde echter drie jaar. 
De opdracht aan de onderzoekers was een kritische evaluatie te maken van bestaand 
onderzoek naar het verband tussen aardgaswinning, aardbevingen en schade aan 
gebouwen. En, opgenomen in de opdrachtformulering:  

 “Er zal niet alleen gekeken worden naar het 'state of the art' aspect, wat vooral 

de onderzoekstechnieken betreft, maar ook naar de draagwijdte van de 

conclusies van het bestaande onderzoek en de gehanteerde vooronderstellingen 

en uitgangspunten. Het gaat hierbij om een kritische beoordeling en het expliciet 

maken van de genoemde aspecten (..)”.(bron: Rapport Gebouwschade 

Loppersum) 

De onderzoekers zijn echter op veel punten niet altijd even kritisch geweest in de 
uitvoering van hun opdracht. Op veel punten beperkt het rapport zich namelijk tot een 
literatuurstudie en gaat dan niet veel verder dan een opsomming van conclusies uit 
onderzoeken uit het verleden. De ‘kritische’ blik van de onderzoekers wordt getypeerd 
door een frase in de samenvatting: “Alle kennis bevat leemtes en onzekerheden, dat 

geldt ook voor de effecten van aardgaswinning. De opstellers van dit rapport hebben 

geconstateerd dat alle betrokken instanties zorgvuldig met deze onzekerheden omgaan 

en hierop veilige marges toepassen.” Dit laatste mag misschien zo zijn maar de 
constatering vindt onvoldoende rechtvaardiging in het rapport. De teneur van de 
samenvatting is te geruststellend. Niettemin bevat het rapport een aantal verontrustende 
constateringen:  

 
• Over de aardbevingen in Groningen wordt geconcludeerd dat dit in aantal 

toeneemt maar dat een verklaring hiervoor ontbreekt. 
• De berekening van de maximale kracht van te verwachten aardbevingen (3.9 

op de schaal van Richter) is een puur statistische berekening op basis van de 
bevingen in het verleden in heel Noord-Nederland. Wetenschappelijk 
aanvaardbaar wellicht maar voor mensen die hier wonen niet goed genoeg. 

• Hoeveel schade er nog te verwachten is door toekomstige krachtiger bevingen 
(zoals 3.9) is niet zeker. De onderzoekers bevelen aan het onderzoek naar de 
relatie tussen verwachte schade en aardbevingen voort te zetten. 

• Bodemdaling kan door waterpeilaanpassingen lokaal leiden tot een relatieve 
peilverlaging. Dit kan schade aan ondiep gefundeerde gebouwen veroorzaken. 

• Er blijkt geen onderzoek gedaan te zijn naar de stapeling van effecten van de 
bevingen. 

• Er blijkt geen onderzoek gedaan te zijn naar de naijleffecten van de 
gaswinning nadat deze is gestaakt. 

Opmerkelijk genoeg wordt er geen enkele melding gemaakt van onafhankelijk onderzoek 
naar de huidige daadwerkelijke schade van bewoners, noch door aardbevingen noch door 
bodemdaling. Kennelijk bestaat zulk onderzoek niet. Er is nauwelijks aandacht voor de 
schade die bewoners vandaag de dag lijden!” Tot dusver het commentaar van de GBB. 
 
“Aanbevolen wordt om in de EMS schaal ook objectief vast te stellen schadekenmerken 
(scheurwijdtes) op te nemen. Omdat de intensiteit van een aardbeving subjectief wordt 
vastgesteld (op basis van enquêtes) is het ook van belang dat er objectieve relaties 
worden opgesteld tussen ernst van schade en trillingssnelheden. Omdat er verschillen in 
schadebeelden bestaan al naar gelang het type en de staat van de constructie, is 
monitoring van de versnellingen die in panden kunnen optreden en de schade die 
hierdoor ontstaat, van belang. 
Verder wordt aanbevolen om de norm NEN-EN 1998-1 (Eurocode 8) aan te vullen met de 
voor Nederland specifieke omstandigheden van de geïnduceerde aardbevingen. 
Vervloeien en verdichten van de ondiepe ondergrond 

Trillingen als gevolg van de aardbevingen kunnen leiden tot lokale zettingen of 
vervloeiing van losgepakte fijnkorrelige zanden Dit fenomeen is tot op heden niet 
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waargenomen, maar het kan niet uitgesloten worden dat schade aan ondiep gefundeerde 
gebouwen (deels) aan dit verschijnsel is toe te schrijven. Aanbevolen wordt bij 
onderzoek naar de oorzaak van zettingsschade van een bepaald pand de gevoeligheid 
van de ondergrond voor vervloeien en/of verdichten na te gaan. 
Omdat de studie naar de invloed van aardbevingstrillingen op waterkeringen uitgegaan is 
van een maximale magnitude van 3,8 wordt aanbevolen de studie te actualiseren naar 
een maximale magnitude van 3,9. 
 
Bijlage 4.2 
Historie bijstellen verwachtingen:  

1986: Eerste beving in het noorden. 
1990: “Geen relatie tussen gaswinning en bevingen!” 
1993: “Misschien is er een verband maar niet altijd”, maximale zwaarte 
 aardbeving: 3.3 Richter.  
1995: “Max. magn. is 3.3. voor Gron. veld. Bijbehorende intensiteit: VI – VII.” 
 Analyse Seism. risico in N. Nederland, KNMI, 1995. “Lichte niet structurele 
 schade mogelijk met kans van 40% in 10 jaar.” 
1997: Roswinkel op 19 februari 1997 met een kracht van 3,4 werd gezien als de 
 meest maximale magnitude die kan optreden in dit gebied.  
1998: Maximale zwaarte aardbeving: 3.8. 
2003: Maximale zwaarte aardbeving: 3.9. Max. intensiteit: VI – VII. 
2011: Aanbeveling onderzoek: opnieuw schatten. 
2013: Maximale zwaarte aardbeving: tussen 4 en 5  

 
Bijlage 5.1 
Informatie van de website Commissie Bodemdaling:  
“Achtergrond bij de werkwijze voor gebouwschade is dat uit tot op heden uitgevoerd 
onderzoek blijkt dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling of door 
maatregelen in het kader van bodemdaling. In de praktijk is ook nog nooit een verband 
tussen bodemdaling door aardgaswinning en gebouwschade geconstateerd. …In 2010 
hebben 11 particulieren zich gemeld met schade aan hun woning in verband met de 
bodemdaling door aardgaswinning. Na toezending van een informatiepakket en een 
toelichting ter plaatse door het secretariaat heeft 1 particulier schriftelijk verzocht om 
behandeling door de Commissie. De Commissie is van mening dat er geen causaal 
verband is tussen de opgetreden bodemdaling en de gemelde schade aan de woningen.” 
 
Informatie uit het rapport “Gebouwschade Loppersum 2011” 
“Op grond van bestaand onderzoek en opgedane ervaringen worden de maatregelen 
zodanig uitgevoerd dat geen schade aan gebouwen te verwachten is. Locale effecten 
kunnen mogelijk wel optreden.” 
Vraag: Mag de eerste zin “op grond van – te verwachten is” opgevoerd worden 
als afdoend bewijsmateriaal voor de stelling dat er geen verband is tussen 
schade als gevolg van peilaanpassingen als gevolg van bodemdaling door 
gaswinning? 
 
 
 


