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Ministerie van EZK maakt na jaren stukken HRA-methodiek openbaar

Bijna drie jaar geleden, op 8 november 2018, verzocht de GBB, met een beroep op
de Wet Openbaarheid van Bestuur, om alle beschikbare informatie vanaf 1 januari
2018 die betrekking heeft op de zogenoemde HRA-methodiek van de NAM openbaar
te maken. Het verzoek was gericht aan de minister van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) en aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Naast
onderzoeksrapporten vroegen wij ook andere schriftelijke stukken op, zoals
correspondentie tussen de NCG en het ministerie van EZK. Toentertijd achtte wij
deze informatie belangrijk voor de versterkingsoperatie, het gaswinningsbesluit en
het oordeel hierover bij de Raad van State. De GBB had namelijk ernstige twijfels
over de toepassing van de HRA-methodiek. De methodiek werd ingezet door de
NCG om huizen te prioriteren voor de versterkingsoperatie, en het aantal te
versterken huizen leek hierdoor op een bepaald moment zeer laag uit te vallen. In de
praktijk was echter al aangetoond dat sommige huizen die veilig werden verklaard
door deze methode, in werkelijkheid onveilig waren. 
 
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is de situatie veranderd. In het jaarlijkse
vaststellingsbesluit zien we dat er toegewerkt wordt naar het sluiten van de
gaskraan. Hierdoor wordt de situatie in Groningen volgens de NCG veiliger, maar elk
huis op de versterkingslijst wordt hoe dan ook afzonderlijk ‘doorgerekend’ en
daarmee beoordeeld op veiligheid. De NCG gebruikt de nieuwste, hierop aangepaste
NPR versie om aan de bouwnorm te voldoen. De tekortkomingen in het HRA-model
zijn ruimschoots gebleken en de methodiek speelt geen grote rol meer in de
versterkingsoperatie. 

Toch is de GBB altijd blijven strijden voor het openbaar maken van de stukken. Zo
sleepten wij minister Eric Wiebes tot tweemaal toe voor de rechter na het uitblijven
van het volledig openbaar maken van de stukken, zoals je hier kunt lezen. Ook nu is
nog niet alles openbaar gemaakt, en verwachten we nog documentatie van het
ministerie van BZK (hier valt nu de NCG onder). De GBB vindt het een kwalijke zaak
dat een ministerie niet transparant is. Hierdoor is het beleid van de minister
oncontroleerbaar. Terwijl juist in dit dossier, waarbij het vertrouwen van de bewoners
al zo laag is, helderheid en openheid cruciaal is. 

Hoewel het openbaar maken van de stukken nu als mosterd na de maaltijd voelt,
lezen we een aantal interessante dingen. Vóór het besluit om de gaskraan dicht te
draaien moesten daadwerkelijk alle huizen in het bevingsgebied volgens de oude
bouwnorm (NPR versie 2015) versterkt worden om de veiligheid in Groningen te
waarborgen. In februari 2018 was minister Eric Wiebes van plan om de gaswinning
terug te brengen naar 12 miljard kuub. Dit bleek na ‘doorrekenen’ echter weinig uit te
maken voor de veiligheid op lange termijn; alsnog dienden heel veel huizen in het
bevingsgebied versterkt te worden. Een kostbare en onmogelijk operatie. We zien
kort hierna dat Eric Wiebes eind maart 2018 besluit om de gaskraan helemaal dicht
te draaien. Was zijn grootste motivatie voor het dichtdraaien van de gaskraan
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mogelijk de hoge kosten van de versterkingsoperatie?

Op 12 juli zijn de stukken openbaar gemaakt op de website van de Rijksoverheid.
Iedereen kan nu alle documenten via deze link inzien.

Groetjes uit Zeerijp

Journalist Lysette van Geel, werkzaam bij de radio en jarenlang presentator bij het
NOS jeugdjournaal, vroeg zich vroeg af welke impact de gaswinning heeft op de
kinderen die in Noordoost Groningen wonen. Ze schreef daarom het boek Groetjes
uit Zeerijp. Ze hoopt met haar boek jonge lezers te wijzen op het bestaan van
aardbevingen. Haar boek gaat over de dappere kinderen in Zeerijp, die les kregen in
een noodgebouw omdat hun school vanwege de aardbevingen verstevigd moest
worden.

Nieuwsgierig geworden? Het boek Groetjes uit Zeerijp is onder andere op voorraad
bij de betere boekhandel in Stad! 

Voortgangsrapport NCG

Onlangs heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het
halfjaarlijks voortgangsrapport over de versterking in Groningen gepubliceerd.

Op dit moment staan er 26.844 adressen in de werkvoorraad. Deze huizen moeten
allemaal worden 'doorgerekend' op veiligheid, en mogelijk worden versterkt. Bij 7%
van deze adressen is de versterkingsoperatie afgerond. Het merendeel van de
adressen, zo'n 60%, zit in de beoordeling- of planningsfase. Bewoners weten in deze
fases nog steeds niet precies waar zij aan toe zijn. Ruim 3000 gebouwen in de
werkvoorraad moeten nog worden opgenomen, en staan hiermee zelfs nog helemaal
aan het begin van de versterkingsoperatie. 

Onderstaande afbeelding geeft een actuele verdeling van de werkvoorraad weer. De
afbeelding is afkomstig uit het rapport van de NCG. Klik hier voor meer informatie. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/07/12/aanvulling-beslissing-op-bezwaar-2e-deelbesluit-wob-verzoek-hra-methodiek-versterking-groningen
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Als de aanpak van de NCG onveranderd blijft dan zal de versterkingsoperatie in
Groningen mogelijk nog twintig jaar duren. Dit is geen optie, maar een goede
oplossing voor dit complexe probleem blijft vooralsnog uit. Dit baart de GBB, maar
bijvoorbeeld ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zorgen. 

De NCG is deze maand gestart met de typologie-aanpak. De NCG hoopt hiermee de
versterkingsoperatie in een versnelling te brengen. 
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GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl

welkom@stutensteun.nl
050 211 2044

 

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

Copyright © Groninger Bodem Beweging, All rights reserved.
Uitschrijven? Geef dit door aan: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2021/07/12/sodm-onderstreept-ambitie-om-de-versterking-van-groningen-in-2028-af-te-ronden
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/typologieaanpak
https://www.facebook.com/Groninger-Bodem-Beweging-329245567166929/
https://twitter.com/GBBGroningen
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=260405%23Contact%20GBB
http://www.%20groninger-bodem-beweging.nl
mailto:contact@groninger-bodem-beweging.nl
tel:0031621615080
https://www.stutensteun.nl/
mailto:welkom@stutensteun.nl
mailto:nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

