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Geachte mevrouw Von der Leyen, 

Op 5 september jl. sprak EU-commissaris Thierry Breton op een bijeenkomst in Eindhoven in 
aanwezigheid van de Nederlandse minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaansens, een rede 
uit en pleitte toen, met het oog op de huidige energieschaarste in Europa, geen enkele energie-optie 
buiten beschouwing te laten1. Hij doelde daarmee op gaswinning uit het Groningenveld. De oproep 
van de commissaris verontrust ons, als inwoners van het gebied waar dit gas gewonnen wordt, zeer. 
Wij zijn van mening dat het opvoeren van de gaswinning uit het Groningenveld onbespreekbaar is 
met het oog op de veiligheid en gezondheid van de bewoners boven het gasveld. Ook vanuit 
mensenrechtelijk oogpunt is het geen optie. 

Gaswinning en bevingen 

Begin jaren ’60 werd in de provincie Groningen in het noordoosten van Nederland het grootste 
gasveld van Europa ontdekt. Snel werd de exploratie ter hand genomen en sindsdien heeft het 
gewonnen gas een belangrijke positie ingenomen in de energievoorziening van Nederland en Europa. 

Al snel kwam de keerzijde van de winning naar voren. Nog in de jaren ’60 werd duidelijk dat 
gaswinning leidt tot bodemdaling. Aanvankelijk werd dit gevolg ontkend, maar in de jaren ’80 was dit 
effect niet langer te negeren. Bodemdaling heeft invloed op de ont- en afwatering van de lage 
gebiedsdelen. Polderpeilaanpassingen, stuwen en gemalen waren noodzakelijk om ‘droge voeten’ te 
houden. 

In de jaren ’80 werd voor het eerst gewag gemaakt van het optreden van bodembeweging in de 
vorm van bevingen. Ook toen weer werd enig verband met de gaswinning ontkend. Later, in de jaren 
’90 moest schoorvoetend erkend worden dat gaswinning inderdaad kan leiden tot aardbevingen. 
Verzekerd werd dat dergelijke bevingen beperkt van magnitude zouden blijven en slechts tot lichte, 
cosmetische schade zouden leiden. 

Veiligheid in het geding 

Op 16 augustus 2012 beefde de aarde bij het Groningse dorp Huizinge. Met een magnitude van 3,6 
op de schaal van Richter was dit, tot nu toe, de zwaarste beving die in dit gebied is opgetreden. 
Omdat de bevingen op relatief geringe diepte (3 km) optreden en het pakket daarboven bestaat uit 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_5350 
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sterk wisselende pakketten klei, zand en veen, zijn de effecten van een dergelijke magnitude aan het 
aardoppervlak heftiger en onvergelijkbaar met die van tektonische bevingen2.  

De maatschappelijk opschudding en de grote aantallen schademeldingen als gevolg van deze beving 
waren een gamechanger in het denken over de effecten van gasbevingen. Was er tot dan toe slechts 
oog voor schade aan gebouwen, nu werd het aspect veiligheid dominant. De overheid realiseerde 
zich dat bevingen van een dergelijke magnitude een veiligheidsissue zijn en kunnen leiden tot 
gewonden en doden. Vanaf dat moment is gewerkt aan een inventarisatie van potentieel onveilige 
gebouwen en werd een begin gemaakt met een versterkingsaanpak.  

In de loop van 2017 kwam naar voren dat de omvang van een dergelijke aanpak zou leiden tot een in 
omvang en kosten enorme sloop/nieuwbouw- en versterkingsoperatie met bijbehorende 
maatschappelijke ontwrichting. Om die reden besloot het kabinet in het voorjaar van 2018 tot 
sluiting op termijn van het Groningenveld en een herbezinning op de versterkingsoperatie. 

Ook nu nog, met een definitieve sluiting van het gasveld op afzienbare termijn, ligt er een grote 
opgave. De bevingen zullen ten gevolge van de drukvereffening in het veld een nog onbekende 
tijdspanne doorgaan na stilzetting van de gaswinning. Van de potentieel 27.000 adressen moeten 
naar schatting 13.000 versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd worden. Van ca. 9.000 woningen is 
nog geen oordeel over de veiligheid bekend3. De betreffende bewoners leven nog in onzekerheid.  

Het Staatstoezicht op de Mijnen liet recent weten dat verdere gaswinning uit het Groningenveld niet 
veilig is4. 

Gezondheid 

Onzekerheid over de veiligheid van de eigen woning en het vaak meerdere malen ervaren van schade 
aan de woning en de daaropvolgende procedure om een redelijke vergoeding te krijgen, leiden tot 
stress en spanning bij individuen, in relaties, in gezinnen en in wijken en dorpen. De Rijksuniversiteit 
Groningen doet sinds 2016 hiernaar onderzoek5. Als gevolg van stress door bevingen en gerelateerde 
schade overlijden jaarlijks mogelijk 11 tot 21 mensen in dit gebied voortijdig6. Ook kinderen worden 
getroffen door de problematiek. Bij hen, aldus Gronings Perspectief, kan de problematiek diep 
ingrijpen in hun leven en leiden tot angst voor het instorten van de eigen woning en tot wantrouwen 
van de overheid7. 

Parlementaire enquête 

Momenteel loopt er een parlementaire enquête van de Tweede Kamer naar de aardgaswinning in 
Groningen8. Een parlementaire enquête is het zwaarste (onderzoeks)middel dat de Tweede Kamer 
ter beschikking staat om haar controlerende taak uit te oefenen. Het doel van de enquêtecommissie 

 
2 https://www.sodm.nl/onderwerpen/aardbevingen/vraag-en-antwoord/hoe-komt-het-dat-er-in-groningen-
zoveel-huizen-beschadigd-zijn-als-gevolg-van-aardbevingen 
3 https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/versterking-resultaten 
4 https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2022/03/08/sodm-gaswinning-groningen-nog-steeds-een-
veiligheidsrisico 
5 https://www.groningsperspectief.nl/ 
6 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/930244/jaarlijks-mogelijk-zestien-doden-als-gevolg-van-stress-door-
aardbevingen 
7 https://www.groningsperspectief.nl/persbericht-kinderen-over-ernstige-aardbevingsproblematiek/ 
8 https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/peag 



 
 
is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de 
aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te 
komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen 
aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.  

Ultimo, ultimo 

Bovenstaande is naar onze overtuiging voldoende reden om uiterst terughoudend te zijn met 
uitspraken over het opvoeren van de gaswinning. De Nederlandse regering, bij monde van de 
staatssecretaris J. Vijlbrief heeft het vaste voornemen om, ook onder het huidige gesternte, het 
gasveld in 2023, uiterlijk 2024 in te sluiten. Alleen in het uiterste geval, ‘ultimo, ultimo’, is langere 
gaswinning bespreekbaar.  

Mensenrechten 

De eerdergenoemde overwegingen over veiligheid en gezondheid spelen een cruciale rol vanuit het 
oogpunt van mensenrechten.  
 
Vanuit mensenrechten bezien namelijk, moet de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk worden 
gestopt. ‘Desondanks zullen zorgen blijven bestaan over de ernstige gevolgen die de 
gaswinningsactiviteiten heeft gehad op de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de regio’, zo 
bevestigde in 2019 het VN Mensenrechtencomité, het VN-orgaan van 18 onafhankelijke deskundigen 
dat toezicht houdt op de uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (IVBPR). 

Nadat al eerder andere VN Mensenrechtenorganen duidelijk uiteen hadden gezet dat de gaswinning 
de mensenrechten van Groningers bedreigen en schenden, gaf het Mensenrechtencomité in juli 
2019 (met verwijzing naar de mensenrechten op leven, privacy en gezinsleven) aan9:  
 
Nederland dient: 

(a) de noodzakelijke maatregelen te nemen om de fysieke veiligheid en het mentale welzijn 
van mensen die in het gaswinningsgebied in Groningen wonen te waarborgen, zo ook de 
beveiliging en veiligheid van hun huizen; 

(b) adequate schadeloosstelling te bieden aan de slachtoffers én toekomstige schade in 
verband met gaswinning te voorkomen; 

(c) Zorgen voor zinvolle participatie van en overleg met inwoners van Groningen bij het 
ontwerpen en uitvoeren van het afbouwplan.  

Het moge duidelijk zijn dat iedere nieuwe gaswinning moet uitblijven: het vormt direct een duidelijke 
bedreiging van de onder a) en b) genoemde punten. Nieuwe gaswinning vormt een bedreiging en 
schending van mensenrechten. 

 
9 UN Human Rights Committee, 25 July 2019, Concluding observations CCPR/C/NLD/CO/5: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NLD/INT_CCPR_COC_NLD_35596
_E.pdf  

 



 
 
Naar ons oordeel heeft Nederland bovenstaande punten onvoldoende opgepakt. Om die reden 
hebben wij dit onderwerp via de Universal Periodic Review, het mensenrechtenexamen, opnieuw 
onder de aandacht van de VN gebracht. In november verwachte we de aanbevelingen van de 
VN_Mensenrechtenraad. 

Een afschrift van deze brief sturen wij naar EU-commissaris Thierry Breton, EU-commissaris Frans 
Timmermans en de Nederlandse staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief. 

Wij vertrouwen er op u en uw Commissie met deze brief te kunnen doordringen van de aspecten die 
maken dat gaswinning uit het Groningenveld geen oplossing is voor de huidige energieschaarste in 
Europa. Veiligheid, gezondheid en mensenrechten van de inwoners van dit gebied zijn in het geding. 
Wij verzoeken u deze aspecten zwaar mee te wegen in het energiebeleid van Europa. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging 

C.T. Fossen 

voorzitter 

 

 

 

 


