De tot nu toe sterkste aardbeving door de aardgaswinning in Groningen gebeurde op 16 augustus 2012 bij Huizinge in de gemeente Loppersum. In korte
tijd waren er 2200 schademeldingen. In Groningen was de aandacht
aanvankelijk vooral gericht op het herstellen van de schade.
Het Staatstoezicht op de Mijnen berekende dat nog
sterkere aardbevingen mogelijk waren en dat het veiliger was om jaarlijks maximaal 12 miljard kubieke
meter gas te winnen. De NAM daarentegen wilde vooral
meer onderzoek. In januari 2014 bleek dat in 2013 een record hoeveelheid gas van bijna 54 miljard kubieke meter
gewonnen was.
Terwijl er onderzoek werd gedaan en er vergaderd werd,
gingen de aardbevingen en de schademeldingen gewoon
door. Vanaf augustus 2012 tot en met 31 maart 2017 heeft de
NAM 73.563 schademeldingen uit het Groningen-veld geaccepteerd. Mede door een besluit van de Raad van State is de gaswinning verminderd, maar de risico’s op ernstige aardbevingen blijven
bestaan. Het SodM schreef op 18 april 2017 dat “de breuken in de
regio Loppersum kritisch gespannen” zijn.
De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, heeft inmiddels
de regie over de schadeafhandeling. Maar nog steeds heeft de NAM
een grote vinger in de pap. Sinds de aardbeving bij Huizinge is 180
miljard kubieke meter gas uit het Groningen-veld gewonnen. Dat legde
de regering geen windeieren: de aardgasbaten sinds medio 2012 zijn
zo’n 44 miljard euro, terwijl de NAM er nog eens 4 miljard euro aan
verdiende.

Gas uit GroninGen

Het is tijd voor een brede visie op de toekomst van de gaswinning in Groningen. Dit boek geeft de feiten en een aanzet voor die visie.
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de ‘blauwe’ ring. Een nadeel van deze indeling is dat er binnen de risico-gemeenten feitelijk slechts
sprake is van twee deelgebieden; bijna alle ‘groene’ gebieden vallen buiten de risicogemeenten. Bovendien is de ‘tussenliggende blauwe’ klasse erg ruim: van 5% tot 60% van alle woningen heeft schade.
Daarom is besloten om de ‘tussenliggende’ klasse te splitsen in twee klassen: 4%-39% en 39%-60%.
Door het hanteren van de 39%-grens worden de desbetreffende postcodegebieden ongeveer in twee
gelijke groepen verdeeld en vertonen de postcodegebieden per klasse de beste geografische aansluiting. De ‘blauwe’ ring uit figuur 4 wordt dus min of meer opgesplitst in twee ringen. Een oranje en een
gele ring in figuur 4.5.
Bij deze indeling vallen alle rode en oranje gebieden (gebieden waarin meer dan 39% van de woningen schade heeft) binnen de 9 risicogemeenten. De ‘gele’ ring (5%-39% schade) ligt op de grens van
de risicogemeenten en het ‘groene’ gebied ligt (met uitzondering van enkele 4ppc-gebieden in De
Marne) buiten de risicogemeenten. Deze laatste gebiedsindeling is in het vervolg van het onderzoek in
verschillende deelstudies als basis genomen6.
Figuur 4.5

7- aardgas en
energiegebruik
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Percentage woningen met schade, in 4 klassen, per 4ppc-gebied

3- aardbeving als
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Bron: NAM, OTB-bewerking.
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4.3

Vergelijking met een gebiedsindeling op basis van frequentie en
zwaarte van aardbevingen

In deze paragraaf vergelijken we de hierboven besproken gebiedsindeling (gebaseerd op schademeldingen) met een gebiedsindeling op basis van de analyse van Koster en Van Ommeren die de frequentie en zwaarte van aardbevingen als uitgangspunt hanteert. De gegevens voor deze tweede gebiedsindeling zijn aangeleverd door Koster en Van Ommeren en gaan uit van het gemiddeld aantal
bevingen met een PGV > 0,5 cm/s.
6

Voor het aandeel woningen met door de NAM erkende schade per 4ppc gebied, zie bijlage bij deelrapport ‘Ontwikkelingen op de markt voor
koopwoningen in Groningen’.
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Huizinge en omgeving beeft op 16
augustus 2012

Voorwoord
Op 16 augustus 2017 is het vijf jaar geleden dat bij huizinge in de
gemeente Loppersum de tot nu toe sterkste aardbeving als gevolg
van de gaswinning plaatsvond. Achteraf bezien is de beving bij
huizinge een keerpunt in de beleving van de problemen rondom
de gasbevingen en de mijnbouwschade. Na huizinge zijn er grote
ontwikkelingen geweest op het gebied van de schadeafwikkeling en
is de omvang van de gaswinning prominent op de politieke agenda
gekomen.
In dit boekje willen wij een overzicht geven van de huidige stand
van zaken. Wij willen inzichtelijk maken hoe de gaswinning is georganiseerd, welke gevolgen de gaswinning heeft en welke keuzes
er gemaakt (moeten) worden. Met de informatie in dit boekje, die
verzameld is uit openbare bronnen, willen wij een praktisch overzicht geven om de verdere discussie te kunnen voeren op basis van
feiten. Uit die feiten blijkt dat er een brede visie op de toekomst van
de gaswinning in Groningen nodig is. In het slothoofdstuk proberen
wij daarvoor een aanzet te geven.
dit boekje is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de SP
Statenfractie Groningen en herman damveld. herman heeft voor
ons alle feiten op een rij gezet en daarbij geput uit zijn grote archief
en indrukwekkende kennis. de SP Statenfractie heeft, in samenspraak met Sandra Beckerman, kamerlid voor de SP, uit die feiten
conclusies getrokken. Wij stellen dit boekje breed ter beschikking,
opdat er in Groningen en den haag grote stappen gezet kunnen
worden naar een veilig en leefbaar Groningen en een klimaatbewuste maatschappij. Een maatschappij waarin niet de winst van
twee bedrijven boven de veiligheid van inwoners gesteld wordt,
maar waarin gezamenlijk een vuist gemaakt wordt voor Groningen
en de Groningers.
Groningen, 16 augustus 2017
Jan hein Mastenbroek
fractievoorzitter SP Statenfractie Groningen



1.1- Inleiding
De aardbeving bij Huizinge op
16 augustus 2012 leverde in de
provincie Groningen aanvankelijk
vooral veel schademeldingen op,
evenals kritiek op de afhandeling van
de schade. of de gaswinning naar
beneden moest, was geen onderwerp van gesprek. Medewerkers
van het staatstoezicht op de Mijnen
daarentegen vroegen zich dat wel af
en begonnen direct een studie naar
de vraag hoe zwaar toekomstige
aardbevingen konden zijn.

3. op deze schaal, terwijl instituten in de Vs en Frankrijk melding
maakten van 3.7. Het Duitse Geofon
noteerde eerst een kracht van .1
op de schaal van richter en stelde
dat later bij naar 3.9. Volgens Geofon, dat een meetstation vlak bij de
nederlandse grens heeft, komen
zulke verschillen vrijwel nooit voor.
Het KnMi verklaarde de verschillen
door de uiteenlopende manieren
waarop de meetgegevens door de
instituten worden geanalyseerd en
de afstand tussen het meetstation en
het epicentrum van de aardbeving.3,
Het KnMi heeft de kracht van de
aardbeving op 29 januari 2013 bijgesteld van 3. naar 3.6 op de schaal
van richter.5
Het KnMi heeft meteen na de aardbeving 1350 meldingen ontvangen
via de website. in het eerste uur na
de aardbeving waren daarvan al 900
binnen.6 Bij de daaropvolgende analyse van deze gebeurtenis was het
probleem dat er maar twaalf zogeheten versnellingsmeters waren in het
Groningen-veld, waarvan een aantal
verouderd of kapot was.7 Dat riep
vele vragen op, zoals Hilda Groeneveld, destijds secretaris van de
Groninger Bodem Beweging (GBB),
uitgebreid in haar studie, die op haar
website verscheen, laat zien.8

1.2- Aardbeving gevoeld
op 16 augustus 2012 ‘s avonds
om één minuut over half elf werden
veel mensen in de wijde omtrek
van Huizinge in de gemeente
Loppersum opgeschrikt door een
aanstormend grommend en donderend geraas. Woningen gingen met
golven en schokken op en neer en
heen en weer, alle kanten op. Huizen
kraakten aan alle kanten. Men had
moeite om zich staande te houden
en een groot aantal mensen rende
geschrokken naar buiten. sommige
raakten in paniek. De aardbeving
hield negen seconden aan.1,2
Het ging hier om de zwaarste aardbeving tot nu toe in nederland als
gevolg van de winning van aardgas.
De kracht van aardbevingen wordt
meestal weergegeven op de schaal
van richter. Het KnMi registreerde

1.3- Berichtgeving in de media
Bij de naM kwamen op 17 augustus
5
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2012 meer dan honderd schademeldingen binnen. Burgemeester
albert rodenboog van Loppersum
riep de naM op tot ruimhartigheid
bij de toekenning van vergoedingen
aan gedupeerden. Volgens rodenboog was er ontevredenheid onder
zijn inwoners over de wijze waarop
de naM bij eerdere gevallen met
schademeldingen was omgegaan.9
op 20 augustus 2012 stelde het
bestuur van Lto noord, afdeling
Groningen, dat de naM moest
bewijzen dat schades aan gebouwen
in noord-Groningen niet het gevolg
waren van de winning van aardgas.
Die bewijslast lag immers bij de
gedupeerden, maar Lto wilde de
bewijslast omkeren.10
op 5 september 2012 bleek grote
onvrede over de afhandeling van
aardbevingsschade door de naM.
Veel inwoners voelden zich door
de aardschokken, die het gevolg
waren van de aardgaswinning, niet
meer veilig in huis. een bijeenkomst
in zalencentrum Vita nova in Middelstum werd door zo’n vierhonderd
bewoners bezocht. Dit was een
initiatief van de GBB.11
op 12 oktober 2012 wees het
bestuur van de provincie Groningen
op de onvrede over de onzekere en
stroperige afwikkeling van schadegevallen.12
in december 2012 was het aantal
schademeldingen opgelopen tot
2200.13 op 1 januari 2013 bleek
opnieuw grote onvrede over de
schadeafhandeling.1
opvallend is dat de berichtgeving

Foto: Milieudefensie | Chantal Bekker
6

vooral over de schadeafhandeling
ging en niet over vermindering van
de gaswinning.
1.4- Reactie Groninger Bodem
Beweging
De Groninger Bodem Beweging is
opgericht op 6 november 2009.15
Hilda Groeneveld stelt desgevraagd:
“na de aardbeving van Huizinge
op 16 augustus 2012 was de focus
met name gericht op een goede
schadeafhandeling. De GBB was blij
dat de naM toen inzag dat ze niet
meer aan het beeld van een ‘goede
buur’ voldeed. De naM vertelde
kort na de aardbeving dat het aantal
schademeldingen zo hoog lag omdat
het epicentrum vlakbij een gebied
lag waar veel mensen woonden.
De naM zei echter ook dat de extra
meldingen kwamen omdat er meer
media-aandacht voor was. We hadden als GBB wel het idee dat alles
nog onzeker was, maar het verband
tussen de gaswinning, het aantal
aardbevingen en de ernst daarvan
was ons toen nog onbekend.”16
1.5- Reactie Staatstoezicht op de
Mijnen
Bij het staatstoezicht op de Mijnen
(sodM) kwam meteen de vraag
op naar de ernst van toekomstige
aardbevingen. Hans de Waal was in
die periode als medewerker van het
sodM nauw betrokken bij de deze
kwestie. Hij stelt: “Het sodM startte
zelf een nieuwe analyse van de
beschikbare data na de aardbeving
bij Huizinge. We vroegen ons af of
7
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een zwaardere aardbeving mogelijk
was.” De analyse werd voorgelegd
aan verschillende instanties die er
gedetailleerd op konden reageren.
De Waal: “ik zou de aardbeving bij
Huizinge de trigger noemen voor de
sodM-analyse. De periode vanaf
augustus 2012 tot januari 2013 was
de periode waarin de implicaties van

de nieuwe analyse van het sodM
langzaam steeds duidelijker werden.
Met name nadat deze analyse, naar
het oordeel van het sodM, overeind
bleef in kritische besprekingen met
KnMi, tno-aGe en naM.”17
in hoofdstuk 2 bespreken we de
gevolgen van de studie van het
staatstoezicht op de Mijnen.

Figuur 1.1: Het Groningen-gasveld
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Het aardgas, de bestuurders en de
bevolking: een chronologie
presenteerde het sodM de eindversie met als belangrijkste conclusie
(punt 18) dat een aardbeving sterker
dan 3.9 op de schaal van richter niet
langer kon worden uitgesloten en dat
de productie tot ca. 12 miljard m3 per
jaar verlaagd zou moeten worden
om het risico op aardbevingen te
minimaliseren.21
Hierover zijn via het tv-programma
Brandpunt 1 pagina’s met e-mails
naar buiten gekomen.22 Van belang
is een e-mail van 11 december 2012
van het sodM aan het KnMi en de
naM. Daarin staat dat men op één
lijn zit wat betreft de data, maar “aan
de maatregelen-kant ligt het wat
lastiger.” De (naam zwart gemaakt)
vertegenwoordiger van de naM
zal “niet met concrete maatregelen
komen (productievermindering
o.i.d.),” want “daar heeft hij (naam
zwart gemaakt, maar het is ‘hij’,
H.D.) geen mandaat voor van de
aandeelhouders. Hij zal het over de
boeg gooien van een stevig meet- en
onderzoeksprogramma.”

2.1- Inleiding
na de aardbeving bij Huizinge bleek
dat ook ernstiger aardbevingen
mogelijk waren. Dat liet de regering
op 25 januari 2013 aan de Groninger
bevolking weten.18 De regering koos
echter niet voor minder gaswinning,
maar voor meer onderzoek. Later
kwam er nog meer onderzoek en
werden verschillende commissies en
organisaties opgetuigd, waarna weer
nieuwe plannen werden gesmeed.
ook werden 125 debatten in de
tweede Kamer gevoerd.19 Maar het
wantrouwen onder de bevolking
nam daardoor niet af. andré van
de nadort, de burgemeester van
ten Boer, zei op 6 mei 2017: “Bij
veel inwoners is de boosheid en de
frustratie over de schadeafhandeling alleen maar gegroeid. Mensen
voelen zich belazerd door het rijk en
de naM.”20
2.2- Augustus 2012 tot medio
januari 2013: voorbereiding regeringsbesluit
na de aardbeving bij Huizinge begon
het staatstoezicht op de Mijnen
(sodM) met een nieuwe studie, zo
blijkt uit een aanvankelijk vertrouwelijk rapport van 16 januari 2013.
De eerste resultaten van die studie
werden op 11 september 2012 voorgelegd aan het KnMi, gevolgd door
verschillende bijeenkomsten met
tno en de naM. in december 2012

8

2.3- Medio januari 2013 tot nu
25 januari 2013
Minister Kamp van economische
Zaken volgde de naM en niet het
advies van het sodM. Hij stuurde
op 25 januari 2013 een brief aan de
tweede Kamer, waarin hij schreef
dat de maximale sterkte van een
aardbeving “ergens tussen de 
9
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en 5 zal liggen.” Dat wilde hij beter
laten onderzoeken. ook wilde hij
onderzoek naar maatregelen “gericht
op het zoveel mogelijk voorkomen
en beperken van schade” en “het
verminderen van de sterkte van de
aardbevingen.” De minister wilde
de resultaten van het onderzoek
gebruiken voor de beoordeling van
een nieuw winningsplan dat de naM
op 1 december 2013 zou moeten
indienen.23

bestuursakkoord tussen de aardbevingsgemeenten, rijk en provincie,
waarbij de NAM iets meer dan €1,2
miljard beschikbaar stelde om de
adviezen uit het rapport van de
Commissie Meijer uit te werken. De
provincie Groningen droeg €57,5
miljoen bij, zodat het in totaal om
€1.299,5 miljoen ging.
in dit akkoord “Vertrouwen op Herstel
en Herstel van Vertrouwen” staan
onder meer afspraken over de veiligheid, het preventief versterken van
huizen en gebouwen en de komst
van een Dialoogtafel.26
op deze datum besloot de regering
tevens de totale gasproductie uit
het Groningen-veld voor de jaren
201, 2015 en 2016 te begrenzen
op respectievelijk 2,5, 2,5 en 0
miljard m3.27

1 november 2013
De Gedeputeerde staten (Gs)
van Groningen publiceerden op
1 november 2013 het rapport van
de Commissie Meijer over extra
maatregelen voor het aardbevingsgebied in noordoost-Groningen: “De
commissie heeft twaalf maatregelen
opgesteld, waaronder het aardbevingbestendig maken van gebouwen,
een garantiestelling bij woningkoop
en de realisering van snel internet
in het gebied via glasvezel.” Verder
stelde de commissie voor om een
Dialoogtafel op te richten, waar de
naM, het rijk en maatschappelijke
groeperingen aanschuiven.2

30 januari 2014
De Dialoogtafel werd ingesteld,
waaraan bewoners(organisaties),
ondernemers(organisaties), bestuurders, provincie, rijksoverheid en de
naM deelnamen.28
9 februari 2014
Minister Kamp legde uit dat de
Dialoogtafel over van alles mag
praten, maar niet over hoeveel gas
gewonnen mag worden: “Je kunt er
dus aan een dialoogtafel over praten,
maar we moeten niet de suggestie
wekken dat de besluitvorming daar
kan plaatsvinden.”29
Hoewel de Dialoogtafel niet mocht
gaan over vermindering van de
gaswinning hebben de Groninger

5 januari 2014
De naM heeft in 2013 bijna 5
miljard m3 gas gewonnen uit het
Groningen-veld. Daarmee was 2013
een topjaar. een productie van 5
miljard m3 kwam voor het laatst voor
in 1980.25
17 januari 2014
op 17 januari 201 verscheen het
10
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organisaties toch besloten mee te
doen. Deelname had verregaande
gevolgen, bleek uit een uitgelekte
brief van siegbert van der Velde,
destijds de directeur van de natuur
en Milieufederatie Groningen (nMF)
aan zijn achterban. Daarin stelde
hij: “Deelnemers aan de dialoogtafel worden geacht de genomen
besluiten te verdedigen naar hun
achterban, ook wanneer zij hier niet
volledig achter staan. De vertegenwoordigers en hun achterban nemen
niet publiekelijk afstand van de
genomen besluiten.”30

niet afweek van de omvang van de
gaswinning zoals hij die noemde in
zijn besluit van 17 januari 201.
9 februari 2015
De provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten maakten met
het rijk aanvullende afspraken over
de aanpak van de gevolgen van de
gaswinning.
er zal een aparte rijksdienst komen
voor de aanpak en preventie van
aardbevingsschade. in deze nieuwe
dienst gaan het rijk, de provincie en
de gemeenten samenwerken. De
nieuwe overheidsdienst met vestigingen in Groningen en Den Haag,
zal aangestuurd worden door een
nationaal Coördinator, die door de
regering wordt aangesteld. Minister
Kamp kondigde het versterken aan
van 3000 woningen in 2015 en 5000
woningen in 2016.32, 33
Hoewel het bestuursakkoord nog
maar een jaar oud was, stelden de
betrokken partijen blijkbaar vast dat
de aanpak niet voldeed. Waarom een
nationaal Coördinator de problemen
wel zou kunnen oplossen, wordt niet
duidelijk uit de lezing van de stukken.

1 januari 2015
sinds 1 januari 2015 heeft het
Centrum Veilig Wonen (CVW) de
afhandeling van aardbevingsschade
overgenomen van de naM. Daarbij
was het doel de naM meer op
afstand te zetten. Daarvoor werd een
consortium van bedrijven opgericht
met verzekeringsconcern CeD (5%)
en adviesbureau arcadis (55%) als
aandeelhouders.
Het CVW heeft in het eerste jaar
van zijn bestaan twee miljoen euro
overgehouden. De helft van de winst
gaat naar de aandeelhouders, zei
woordvoerder arjan van de Leur van
het CVW, de andere helft naar de
financiële reserve van het CVW. Volgens Van de Leur gaat het hier om
een vaste toeslag op de uurtarieven,
die door de naM wordt betaald.31

1 mei 2015
Hans alders werd per 1 juni de nationaal Coördinator Groningen (nCG).3
alders valt onder het ministerie van
economische Zaken.35
23 juni 2015
De regering besloot om de gaswinning voor 2015 terug te brengen tot
30 miljard m3.36

29 januari 2015
Minister Kamp nam een definitief
besluit over de gaswinning, waarin hij
11
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10 september 2015
De Dialoogtafel Groningen, bedoeld
om het vertrouwen tussen de Groningers, de politiek en de naM te
herstellen, is mislukt door de opstelling van de overheid en de naM. Dat
zei de voorzitter van de Dialoogtafel,
Jacques Wallage. De overheden
hebben de dialoog nooit serieus
genomen, stelde hij. Het moest een
plek worden voor transparant overleg
tussen de overheid, de naM, politici
en milieu- en belangenorganisaties,
maar de belangrijke beslissingen
werden steeds buiten de Dialoogtafel
om genomen, aldus Wallage.37

de naM voorlopig niet meer dan 27
miljard m3 gas mocht winnen uit het
Groningen-veld.38

18 november 2015
De afdeling Bestuursrechtspraak
van de raad van state bepaalde dat

18 december 2015
De regering nam het besluit van de
raad van state over. De gaswinning

17 december 2015
in het provinciehuis werd het einde
gemarkeerd van de Dialoogtafel
Groningen. Behalve de Groninger
Bodem Beweging (GBB) gingen de
betrokken maatschappelijke organisaties gezamenlijk door als het Gasberaad. De GBB en het Gasberaad
vormen samen de maatschappelijke
stuurgroep.39,0 De maatschappelijke
stuurgroep heeft in 2016 een vergoeding van €332.000 gekregen.1
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uit het Groningen-veld werd in het
gasjaar 2015/2016 beperkt tot 27 miljard m3 gas. Voor oktober 2016 zou
een besluit genomen worden over de
gaswinning op de langere termijn.2

23 september 2016
Minister Kamp stelde op 23 september 2016 het definitieve instemmingsbesluit over de gaswinning
vast dat, zoals hij zelf schrijft, “op
hoofdlijnen overeenkomt met het
ontwerp-instemmingsbesluit.”5

18 december 2015
De door minister Kamp ingestelde
Commissie Meijdam studeerde op
risico’s en bracht op 18 december
2015 een advies uit. Daarin staat
onder meer: “in de eerste plaats
constateert de commissie dat
inwoners willen weten waarom de
overheid het legitiem en acceptabel
vindt dat de aardgaswinning schade
aan woningen veroorzaakt. (…) De
commissie acht de vraag op basis
van welke principes het toelaatbaar
is dat industriële activiteiten schade
toebrengen, zeer relevant. Het is
een vraag waarvan de commissie
vindt dat deze in het Kabinet en de
tweede Kamer geadresseerd zou
moeten worden.”3 De regering en de
tweede Kamer zijn daar echter niet
op ingegaan.

12 oktober 2016
De provincie Groningen stapte naar
de raad van state om het definitieve
gaswinningsbesluit van minister
Kamp aan te vechten. Het gasbesluit
ligt voor de komende vijf jaar vast.
De provincie vond deze periode
veel te lang. in vijf jaar kan van alles
gebeuren. De provincie wilde dat de
gaswinning de komende jaren verder
omlaag gaat.6
13 december 2016
De Groninger Bodem Beweging, de
natuur en Milieufederatie Groningen,
Milieudefensie en de Waddenvereniging dienden eveneens een
beroepschrift in. Zij vroegen hierin
om vernietiging van het gasbesluit.
Volgens de organisaties is het gasbesluit in strijd met de wet omdat
niet de veiligheid van de Groningers
leidend is geweest in het besluit,
maar de leveringszekerheid.7

24 juni 2016
De gaswinning uit het Groningenveld wordt de komende vijf jaar
beperkt tot 2 miljard m3 per jaar.
alleen in koude winters en indien
strikt noodzakelijk mag 6 miljard m3
extra gas worden geproduceerd. Dat
was de kern van het ontwerpbesluit
Gaswinning Groningen dat minister
Kamp op 2 juni 2016 heeft gepubliceerd. Men kon een inspraakreactie
opsturen en daarvan hebben diverse
instanties gebruik gemaakt.
12

16 t/m 20 januari 2017
Freek de Jonge was van 16 t/m 20
januari 2017 in de provincie Groningen, waar hij sprak met gedupeerden, actiegroepen, deskundigen,
wetenschappers en politici. De
avondbijeenkomsten werden druk
bezocht.8
13
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Fakkeloptocht Groningen, 7 februari 2017. Foto: Milieudefensie | Marten van Dijl

7 februari 2017
aan een fakkeloptocht in de stad
Groningen deden ruim 000 mensen
mee. Dat was de grootste demonstratie tegen de gaswinning tot nu
toe.9

2- de naM uit de schadeafhandeling
halen;
3- een uitkoopregeling ontwerpen
voor ieder die weg wil uit het gebied;
- het vertrouwen van de Groningers
terugwinnen.51, 52

7 februari 2017
De gezondheid van Groningers die
vaker schade aan hun huis hebben
door de aardbevingen, verslechterde
in 2016. over drie metingen, van
februari tot december 2016, bleek
dat de gezondheid van mensen
met meervoudige schade slechter
werd. tot die conclusie kwamen
onderzoekers van de rijksuniversiteit
Groningen.50

1 maart 2017
De rechtbank noord-nederland oordeelde op 1 maart 2017 “dat de staat
onzorgvuldig heeft gehandeld in de
periode van januari 2013 tot en met
december 2015,” terwijl “de minister
gehouden was om na de aardbeving
in Huizinge de gasproductie met het
oog op de veiligheidsrisico’s voor
inwoners in het Groningen-veld
zoveel mogelijk te beperken. De
staat heeft dat niet gedaan, ondanks
het feit dat hij was geadviseerd dat
wél te doen.”53, 5

21 februari 2017
Daartoe aangespoord vanuit Groningen bepaalde de tweede Kamer
op 21 februari 2017 per motie dat de
volgende zaken geregeld moeten
worden:
1- de gaswinning verder terugbrengen;

31 maart 2017
op 31 maart 2017 schreef minister
Kamp van economische Zaken dat
de naM zich vanaf 31 maart 2017 uit
het systeem van schadeafhandeling
1
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zou terugtrekken, maar wel aansprakelijk zou blijven voor de schade
van de gaswinning: “De nationaal
Coördinator Groningen (nCG) gaat
per direct de schadeafhandeling en
-beoordeling aansturen.”55, 56

verminderen.59

18 april 2017
Het sodM bracht vanwege het
“relatief grote aantal bevingen in
vrij korte tijd (eind oktober 2016 tot
februari 2017) in de regio Loppersum” op 18 april 2017 een advies uit.
Volgens het sodM zijn “de breuken in
de regio Loppersum kritisch gespannen.” een geringe toename in de
gaswinning in deze regio kan dan
“een aantal bevingen veroorzaken,
waardoor de aardbevingsdichtheid
sterk toeneemt. een verandering in
het systeem zou echter ook kunnen
leiden tot een zwaardere beving.”57
Het sodM waarschuwde: “Bij het
eventueel opschalen van de productie uit de Loppersum-clusters in
het geval van een koude winter zal
rekening gehouden moeten worden
met het mogelijk optreden van meer
en zwaardere bevingen.” Het sodM
stelde voor de gaswinning met 10%
te verminderen naar 21,6 miljard m3,
als de norm voor de aardbevingsdichtheid overschreden zou worden.58 in het advies komt echter geen
redenering voor waarom de gaswinning met 10% naar beneden moet en
niet met bijvoorbeeld 5 of 25%.
Minister Kamp besloot op 18 april
2017 een overschrijding van de norm
niet af te wachten en de gaswinning per 1 oktober 2017 met 10% te

9 mei 2017
De tweede Kamer heeft een aantal
moties over de gaswinning aangenomen. er moet een samenhangende
aanpak komen van de problemen
in Groningen, waarbij de menselijke
maat en ruimhartigheid voorop staan;
dit moet onafhankelijk van de naM
en het ministerie van economische
Zaken geregeld worden (motie van
het Groningse sP-Kamerlid sandra
Beckerman en Frank Wassenberg
van de Partij voor de Dieren (PvdD).
ook moet er een afbouwplan komen
voor de gaswinning in Groningen.
Verder wil de Kamer dat alle aanbevelingen van de onderzoeksraad
voor Veiligheid (oVV) opgevolgd
worden.61

3 mei 2017
De nCG maakte bekend dat er 563
gebouwen versterkt zijn tussen 1
januari 2015 en 26 maart 2017.60

18 mei 2017
De algemene rekenkamer maakte
bekend dat van de €1,3 miljard
die beschikbaar was volgens het
bestuursakkoord van 17 januari 201
nu al 96% is uitgegeven of is toegevoegd aan een fonds. “Met name de
uitgaven voor de schadeafhandeling
zijn fors hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.”62
26 mei 2017
Minister Kamp maakte op 26 mei
2017 het nieuwe gaswinningsbesluit
15
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bekend. Per 1 oktober 2017 mag
21,6 miljard m3 gas per jaar uit
Groningen worden gewonnen met in
een koud jaar nog eens 5, miljard
m3.63 Het maximum komt daarmee
op 27 miljard m3 gas. De leveringszekerheid komt niet in gevaar,
omdat Gasunie transport services
heeft aangetoond dat bestaande
installaties slimmer kunnen worden
ingezet.6

schade verstaan. Meestal heeft
men het over aardbevingsschade,
maar dit begrip heeft geen wettelijke
basis. Mijnbouwschade, waaronder
bijvoorbeeld ook bodemdaling valt,
heeft die wettelijke basis wel. als in
dit boek sprake is van schade door
aardbevingen wordt daarmee mijnbouwschade bedoeld.

14-16 juni 2017
omdat de naM uit het systeem van
schadeafwikkeling is gestapt, moest
er per 1 juni 2017 een nieuwe regeling komen. De Groninger Bodem
Beweging, het Gasberaad, de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten hebben hiervoor op 23 mei Beeld uit Zondag met Lubach, 29 januari 2017
2017 een voorstel gedaan met vier
centrale punten, namelijk:
1. dat het rijk verantwoordelijkop 1 juni bleek dat het nieuwe
heid neemt en garant staat voor de
schadeprotocol niet op 1 juli klaar
financiering,
zou zijn.66 op 16 juni bracht demis2. dat er een rechtvaardige schasionair minister-president rutte een
debepaling komt, waarbij alle schade
bezoek aan het aardbevingsgebied
die redelijkerwijs aan gaswinning is
en daar stelde hij dat “er lang een
toe te rekenen, wordt vergoed,
bestuurlijke spaghetti is geweest,
3. dat de menselijke maat gehanmaar die zijn we (de regering, H.D.)
teerd wordt, waarvoor een andere
nu aan het opruimen.”67 een schagrondhouding nodig is en
defonds met garantiestelling door de
. dat het schadeproces onafhanoverheid en een plan om de gaswinkelijk wordt vormgegeven.65
ning naar beneden te brengen, vond
onder schade wordt hier mijnbouwhij niet nodig.68
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aardbeving als schadeveroorzakende
verticale tsunami
3.1- Inleiding
De sterkte van aardbevingen wordt
meestal uitgedrukt in de schaal van
richter. Deze schaal geeft door
middel van een getal (bijvoorbeeld
3.6) aan hoe sterk de aardbeving is
geweest. Het gaat hier alleen om de
sterkte en niet over de gevolgen van
de aardbeving.
“De schaal van richter zegt dan
ook niet alles,” stelde rien Herber,
hoogleraar geo-energie van de rijksuniversiteit Groningen, op 20 maart
2017: “Die schaal vertelt namelijk
alleen hoeveel energie er bij een
aardbeving vrijkomt.” Herber legde
uit waarom de Groningse aardbevingen, die op de schaal van richter
weinig indrukwekkend zijn, toch voor
flinke schade kunnen zorgen. in een
slappe bodem, zoals het veen dat in
Groningen veel voorkomt, heeft men
namelijk te maken met een opslinger.
Die zorgt voor wat Herber omschreef
als een verticale tsunami.69

in berichten in de media lezen we
soms dat een aardbeving van 5.0
zestig procent sterker is dan die van
3.0. Die berichtgeving is rekenkundig
onjuist. een aardbeving van 5.0 is
honderd keer zo sterk als een aardbeving van 3.0.
De toename van de hoeveelheid
energie die vrijkomt is nog groter:
die wordt bij elke stap namelijk een
factor 30 zo groot.70 Bij een toename
van 3 naar 5 komt op de schaal van
richter komt daarom ongeveer 900
maal zoveel energie vrij. noordnederland moet rekening houden
met aardbevingen met een kracht
van .0 tot 5.0.71, 72 Dat zijn aardbevingen die tien tot honderd keer zo
sterk zijn als tot nu toe en waarbij
veel meer energie vrijkomt.
3.3- Grondversnelling
De aardbevingen in Groningen ontstaan meestal op zo’n drie kilometer
diepte, want daar ligt het gasveld. op
andere plekken ter wereld ontstaan
de aardbevingen veel dieper, in de
orde van 10 tot  kilometer.73 Die
aardbevingen zijn weliswaar vaak
krachtiger op de schaal van richter,
maar de aardbevingsenergie moet
een veel grotere afstand afleggen tot
de aardoppervlakte. een deel van de
aardbevingsenergie wordt door de
diepe ondergrond opgenomen. Dit
verschil in diepte verklaart, samen
met de bodemgesteldheid, waarom

3.2- Schaal van Richter
De schaal van richter is niet lineair,
maar logaritmisch. een korte uitleg.
tot nu toe waren de meeste aardbevingen in noord-nederland minder
krachtig dan 3.0 op de schaal van
richter. een aardbeving van .0 is
tien keer zo krachtig als een aardbeving van 3.0 en een aardbeving van
5.0 is weer tien keer zo sterk als die
van .0 op de schaal van richter.
17
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Figuur 4.5

Hoogleraar Manuel sintubin van
de universiteit Leuven zei hierover
op 11 april 2017: “er wordt nu aan
de oppervlakte gemeten hoe ver
bepaalde trillingen reiken, maar niet
gedetailleerd naar wat er in de grond
onder schadeplekken gebeurt. (…)
op de plekken waar schade is ontstaan zou gemeten moeten worden
welke bewegingen in de ondergrond
bestaan. Dergelijk onderzoek had al
heel lang geleden ingezet moeten
worden. (…) om te kunnen vaststellen of schade aardbeving-gerelateerd
is, moet tegelijkertijd gemeten worden wat er in het gebouw gebeurt,
alsmede in de grond eronder. nu
blijft er telkens onduidelijkheid ontstaan, terwijl juist de Groningers het
verdienen om te weten waar ze aan
toe zijn.80

de aardbevingen in Groningen, die
vaak minder krachtig zijn dan elders,
toch duidelijk worden gevoeld en
schade veroorzaken. De schade
wordt niet zozeer bepaald door de
kracht van de aardbeving, maar door
de diepte ervan en de lokale bodemgesteldheid. Dat wil zeggen door de
versnelling van de grond, “door het
schudden van de grond tijdens een
aardbeving,” zoals de naM stelt.7,
75
Dit wordt de grondversnelling
genoemd, een schaal om de sterkte
van een aardbeving op een bepaald
punt aan te geven. De grondversnelling geeft als het ware aan hoe snel
de aardbeving zich door de bodem
beweegt en is de belangrijkste
maat voor de schade.76, 77, 78, 79 Juist
daarom is het van belang te weten
wat er vlak onder de bodem gebeurt,
maar dat wordt niet onderzocht.

Figuur 3.1: Aardbevingen Groningen-veld sterker dan 1.5 op de schaal van Richter tot 14 juni 2017
(bron: KNMI)
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Percentage woningen met schade, in 4 klassen, per 4ppc-gebied

Figuur 3.2: Percentage woningen met schade (Bron: Wonen en aardbevingen
in Groningen. Een onderzoek in negen gemeenten, 21 januari 2017, TU Delft)

Bron: NAM, OTB-bewerking.

4.3

Vergelijking met een gebiedsindeling op basis van frequentie
zwaarte van aardbevingen

3.4- 1100 aardbevingen; schade60% van de huizen schade opgelovergoeding
0,6%
van devergelijken
gasbaten
pen (figuur
3.2). De
naM kocht(gebaseerd
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Vanaf 1990
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2017
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september
2013 tot
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dingen)
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van de analyse
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Koster
en 7
Van Ommeren die
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van aardbevingen woningen
als uitgangspunt
hanteert.
De gegevens
volgens de
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1122
aardbevingen
op. Vanaf
1 januari
2017voor deze twe
biedsindeling zijn
aangeleverd
en Van
Ommeren
gaan uit
van het gemidde
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3.1).81 door Koster
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>
0,5
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op een interactieve kaart kan men
situaties in woningen en gebouwen
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in het gebied
erkend door de naM.
6
Voor het aandeel woningen met door de NAM erkende schade per 4ppc gebied, zie bijlage bij deelrapport ‘Ontwikkelingen op de
koopwoningen
in
Groningen’.
waar aardbevingsschade erkend is
Van augustus 2012 tot april 2017
25
wonen 10.000 mensen.83
is €481 miljoen
besteed aan
Vanaf augustus 2012 tot 31 maart
aardbevingsschade: €315 miljoen
OTB – Onderzoek voor de gebouwde
2017 heeft de naM 73.563 schade(65%) voor schadeherstel en 166
meldingen uit het Groningen-veld
miljoen (35%) aan rapporten voor
8
geaccepteerd. Dat is 16.000 per
de schadeafhandeling. De opkoop
jaar.
van woningen valt hierbuiten.86
Zo´n 1500 monumenten zijn beschaDaarnaast heeft de regering volgens
minister Kamp €478 miljoen uitgegedigd door aardbevingen (stand
85
oktober 2016).
ven aan allerlei maatregelen zoals
Volgens de naM heeft in het centrum
waardevermeerdering en leefbaarvan het aardbevingsgebied meer dan
heidsprogramma’s.87 in totaal gaat
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het om bijna een miljard euro, dat
is 0,3% van de gasbaten tot nu toe.
ook heeft de naM tot nu toe ongeveer een miljard euro uitgegeven “in
verband met de problemen rond de
gaswinning in Groningen.88 Volgens
een andere bron gaat het om €1,192
miljard, waarvan €156 miljoen voor
proceskosten.89 Dat is nog eens
0,3% van de gasbaten. in totaal
bedraagt de schadevergoeding 0,6%
van de gasbaten, zoals we laten zien

in Hoofdstuk 5.
Volgens het akkoord “Vertrouwen op
Herstel en Herstel van Vertrouwen”
van 17 januari 201 stelt de naM tot
2018 €1,2 miljard beschikbaar voor
onder meer het preventief versterken
van huizen en gebouwen.90 Daarvan
was in mei 2017 al 96% uitgegeven
of toegevoegd aan een fonds.91, 92
Dat betekent niet dat het geld op is.
Versterking van gebouwen en afhandeling van schade kan doorgaan.
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Veiligheid gaswinning voorop:
12 miljard m3 per jaar
ring de uitspraak van de raad van
state heeft gevolgd.
De regering heeft de naM op 23 september 2016 een vergunning gegeven om tot 2021 jaarlijks 2 miljard
m3 gas uit Groningen te winnen met
een uitloop tot 30 miljard m3 bij een
koude winter. Het argument daarvoor was dat bij die omvang van de
gaswinning het aantal aardbevingen
per jaar, na de daling in 2016, pas in
2021 weer zou zijn gestegen naar het
niveau van 2015 (zie figuur .1).96
op 18 april 2017 is de winning bijgesteld naar 21,6 miljard m3 per jaar.97
uit gegevens van de naM volgt dat
het aantal aardbevingen dan in 202
weer hetzelfde is als in 2015, dus
drie jaar later dan bij de gaswinning
die in september 2016 is
Figuur 4.1: Aantal jaarlijkse aardbevingen bij omvang gaswinning
vastgesteld.
(Bron: Advies Winningsplan Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen, mei 2016)
in de besluiten
van de regering
wordt de kans
op aardbevingen waarbij
doden vallen,
stilzwijgend
aanvaard. in
april 2017 heeft
bijvoorbeeld
Jacques Hagoort, emeritus
hoogleraar
reservoirtechniek van de tu

4.1- Inleiding
Het staatstoezicht op de Mijnen
(sodM) stelde in 2013 dat bij een
gaswinning uit het Groningen-veld
van ongeveer 12 miljard m3 per jaar
het aantal voelbare aardbevingen
zou kunnen dalen tot vrijwel nul.93 Bij
die gaswinning staat de veiligheid
voorop. De gaswinning steeg echter
van bijna 8 miljard m3 in 2012
naar bijna 5 miljard m3 in 2013.
De gaswinning ging naar beneden
naar 27 miljard m3 per jaar omdat de
raad van state dat bepaalde op 18
november 2015.9 Minister-president
rutte beweerde op 7 maart 2017
dat de regering de gaswinning heeft
gehalveerd.95 We nemen aan dat
rutte hiermee bedoelt dat de rege-
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Delft, een berekening gemaakt van
de kans op een zware aardbeving
zolang de gaswinning doorgaat. Hij
laat zien dat er een kans is op een
aardbeving van . op de schaal van
richter.98 Bij die aardbeving, die ook
morgen kan gebeuren, zullen naar
verwachting ruim 20 doden vallen
(zie tabel .1).

inbreng van internationale, onafhankelijke experts is er nog geen
model dat kan voorspellen bij welk
productieniveau seismische risico’s
overeenkomen met de veiligheidsnormen.” Het sodM vindt het
seismologisch model van de naM
nog steeds het beste model dat
voorhanden is, maar “het schiet (...)
nog steeds tekort in het voorspellen van seismiciteit, gekoppeld aan
productieniveaus - de vraag is of hier
voorlopig de grenzen van het wetenschappelijk haalbare zijn bereikt.
Daarmee is het model niet onbruikbaar, maar helaas niet geschikt om
te toetsen of aan veiligheidsnormen
voldaan wordt. Dit laatste is een
belangrijke taak van de toezichthouder.”101 Kortom, of de gaswinning
veilig genoeg is, weet niemand.
Het sodM heeft voor het advies van
mei 2017 ook buitenlandse experts
gevraagd om een oordeel over de
studies van de naM. in het advies
staat: “De experts zijn unaniem in
hun oordeel dat de wetenschappelijke kwaliteit van de analyses van de
naM tekortschiet. (…)
op basis van het oordeel van de
geraadpleegde onafhankelijke
externe experts concludeert het
sodM dat de analyses van de naM
op zichzelf een onvoldoende basis
vormen voor een advies over de
ontwikkeling van de seismiciteit in
Groningen en de mogelijkheden om
deze te beheersen.”

4.2- Gasbesluit 2016 onbetrouwbaar, want rekenmodel ongeschikt
in april 2016 diende de naM een
winningsplan in voor het Groningenveld. De regering baseerde het
besluit van 2 juni 2016 over dit
winningsplan vooral op een advies
van het sodM.99, 100 Het sodM had
nogal wat kritiek op het winningsplan
van de naM. We lezen in het advies
op pagina  dat: “de onderzoeken
van de naM een sterk technologisch
karakter hebben en dat een breder
maatschappelijk perspectief, zoals
op het voorkomen van schade,
overlast en maatschappelijke onrust,
veelal ontbreekt.” op pagina 9: “De
modellen en berekeningen van de
naM van het veiligheidsrisico zijn
beperkt bruikbaar voor het opstellen
van een advies over het winningsniveau.” en op pagina 1 staat de eis
van het sodM dat: “het groepsrisico
voor zowel het gehele Groningengasveld als voor alle dorpen en
steden alsnog door de naM wordt
bepaald.”
op 18 april 2017 schreef het sodM:
“ook na alle studies van afgelopen
jaren door de naM, sodM, KnMi,
CBs, tuD, tno-aGe, etc. en

De onenigheid tussen de naM en
het sodM speelt al vanaf 2013.
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Daarom liet het sodM in 2016
door tno, tu Delft, KnMi en CBs
een aantal studies uitvoeren “ter
beoordeling van de juistheid, de
betrouwbaarheid, de relevantie en
de volledigheid van de door de naM
uitgevoerde studies. ook is aan deze
partijen gevraagd nieuw opgekomen
hypotheses te toetsen.” (advies
sodM, pagina ).
Maatgevend bij het model dat het
sodM gebruikte in het advies van 2
juni 2016 is het aantal aardbevingen
per jaar (figuur .1). op pagina 13
staat de conclusie dat ”een winningsniveau van 2 miljard m3 per jaar tot
2021 niet leidt tot hogere aantallen
aardbevingen dan waargenomen in
2015.” Daarom adviseerde het sodM
een jaarlijks maximum van 2 miljard
kuub gas uit Groningen.
Manuel sintubin studeert al een
aantal jaren op het Groningen-veld.
Hij publiceerde op 27 juni 2016 een
korte analyse van het advies van het
sodM.102 Hij stelt: “Het advies van
het sodM beoogt het aantal aardbevingen per jaar met een magnitude
van 1.5 of meer te verminderen.
Maar eigenlijk is dat een fout perspectief. Want in deze optiek van het
sodM zou een jaar met slechts twee
aardbevingen met een magnitude
van 3.6 (dezelfde magnitude als bij
de Huizinge-aardbeving) er beter
uitkomen dan een jaar met 20 aardbevingen met een magnitude van
1.5. als we het over aardbevingen
hebben, moeten we het hebben over
de seismische energie die vrijkomt,
ongeacht het aantal aardbevingen.

Dus eigenlijk moet er bij de gaswinning vooral naar gestreefd worden
dat de totale seismische energie die
jaarlijks vrijkomt, ongeacht het aantal
aardbevingen, de komende jaren
onder controle gehouden wordt.”
tot zover sintubin, die zelf niet de
mogelijkheid heeft via nieuwe berekeningen tot een winningsadvies te
komen.
Kortom, er zijn berekeningen van
de naM, waar het sodM vergaande
kritiek op heeft en sintubin heeft
vervolgens vergaande kritiek op de
berekeningen van het sodM. Dat
was een reden waarom de provincie
Groningen en ook vele andere groeperingen het gasbesluit afwezen.103
4.3- Meer dan honderd doden
mogelijk
Het sodM rekende in 2013 uit dat
bij een aardbeving bij Huizinge met
een sterkte van 5 op de schaal van
richter “meer dan 1200 huizen
zouden kunnen instorten, waarbij
overdag 118 en ’s nachts 106 dodelijke slachtoffers te betreuren zouden
kunnen zijn. (…) er kan ook een
aardbeving (…) plaatsvinden nabij
een dichtbevolkt gebied, waarbij
meer slachtoffers vallen.”10
De Veiligheidsregio Groningen stelde
op 12 maart 2015: “Het verspreidingsgebied van een ondiepe beving
is minder groot, maar de schade
is groter dan bij een vergelijkbare
natuurlijke beving. (…) Daarmee zijn
de effecten van de aardbevingen
in Groningen van gelijke orde als
de effecten van zware natuurlijke
23
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miljard m3 de seismiciteit nagenoeg
nihil zal zijn. De huidige inspecteurgeneraal neemt daar nu afstand
van. (…) Dit ondanks dat alle andere
belangrijke conclusies inmiddels
correct bleken te zijn.”113 op 18 april
2017 in het tv-programma nieuwsuur
stelde de Jong dat die conclusies
nog steeds gelden.11 Met andere
woorden: bij een winning van 12
miljard m3 staat de veiligheid voorop.

bevingen in italië, Griekenland en
turkije.”105 Daar zijn aardbevingen
voorgekomen met een kracht van 5.8
tot 7.2 op de schaal van richter.106,
107, 108, 109
sintubin trok in november
2015 eenzelfde conclusie als de
Veiligheidsregio Groningen. Volgens
sintubin is de mogelijke grondversnelling van Groningse steden vergelijkbaar met die van italiaanse steden
als rome en L’aquila.110
Bij minder krachtige aardbevingen
bij Huizinge vallen uiteraard minder
doden (tabel .1).111

4.5- Geen 24 maar 12 miljard m3
Het sodM adviseerde op 2 juni
2016 een winning van 2 miljard m3
gas. Minister Kamp zei hierover op
15 februari 2017: “dat is vastgesteld
als het minimumniveau.”115
Hoe is het verschil met de visie van
2013 te verklaren? Het sodM schreef
op 2 juni 2016: “Bij een hoger
niveau van winning dan 12 miljard m3
per jaar zullen jaarlijks meer aardbevingen optreden, maar dat hoeft niet
te leiden tot overschrijding van de
recentelijk vastgestelde veiligheidsnorm of tot overschrijding van een
schadeniveau dat acceptabel kan
zijn.”116
Wat is een aanvaardbaar schadeniveau? Daarvoor bestaat geen norm.
Wat is de vastgestelde veiligheidsnorm? Dat is de norm die de commissie Meijdam heeft voorgesteld,

4.4- Argumenten voor 12 miljard
m3 gas
Het sodM stelde in 2013 dat bij een
winning van ongeveer 12 miljard
m3 per jaar het aantal voelbare
aardbevingen zou kunnen dalen tot
vrijwel nul.112 Het gaat hier niet om
een door de overheid vastgestelde
veiligheidsnorm en de gevolgen van
deze winning zijn ook niet door het
sodM of de naM doorgerekend.
De voormalige inspecteur-generaal van het sodM, Jan de Jong,
stelde op 18 januari 2016 tijdens een
hoorzitting van de tweede Kamer dat
het rapport van het sodM van januari
2013 overeind blijft: “in het rapport
van het sodM van januari 2013 wordt
gesteld dat bij een productie van 12

Tabel 4.1: Sterkte aardbeving (Schaal van Richter) en aantal doden
Sterkte aardbeving
4.0
4.5
5.0

Aantal doden overdag
5
29
118
2

Aantal doden ‘s nachts
4
26
106
25
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Datum
Maart 2015
Juni 2015
Augustus 2015

Auteur
Rapport Van Rossum
SodM
Hans Alders

November 2015

Hans Alders

Mei 2016

NAM

December 2016

Hans Alders

Maart 2017

Lefier
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Aantal huizen
240.000120
80.000 tot 98.000121
“vele tienduizenden”122
In 2016 worden 1.650 cooperatiewoningen versterkt123
100124
alle onderzochte 1.450
woningen in kerngebied125
14.500 van 17.000 woningen
van Lefier126

Tabel 4.2: Aantal nog te versterken woningen en andere gebouwen

namelijk dat inwoners van Groningen
niet slechter af mogen zijn dan
mensen elders in nederland. Maar
die norm geldt pas als alle huizen,
scholen, gebouwen en monumenten
aardbevingsbestendig zijn gemaakt
en dat is nu niet het geval (zie tabel
.2). Minister Kamp schreef hierover
op 26 januari 2017 aan de tweede
Kamer: “Het is op dit moment niet
mogelijk om te kwantificeren wat
de versterkingsopgave precies is
en om met zekerheid vast te stellen
wanneer alle woningen op norm zijn
gebracht. (…) Mijn aanpak is er nog

steeds op gericht te zorgen dat Groningen zo snel mogelijk even veilig is
als de rest van nederland.”117
op 15 februari 2017 gaf deze minister aan dat hij “niet kan bevestigen
dat de huizen in Groningen veilig zijn
binnen de vijf jaar van het winningsplan.”118
een voorbeeld om de eventuele
gevolgen daarvan duidelijk te maken.
Het risico dat kinderen in de regio
Loppersum lopen als hun school
instort door een aardbeving is 90
keer zo groot als de overheid elders
in nederland toestaat.119
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Gaswinning verleden en toekomst
toegekend, waarbij de nederlandse
staat in het belang van de nederlandse economie de voorwaarde
stelde dat de naM, haar aandeelhouders en De staatsmijnen in
Limburg (voorloper van het huidige
DsM) zeer nauw moesten samenwerken op het gebied van winning,
vervoer en afzet van het gewonnen
aardgas. om deze eis te bekrachtigen werd een overeenkomst van
samenwerking gesloten tussen deze
partijen, waarin zij vastlegden hoe
zij invulling zouden geven aan de
winning van gas uit het Groningenveld. tegelijkertijd werd de nederlandse Gasunie opgericht die zorg
zou dragen voor aankoop, transport
en verkoop van het Groningse gas.
staatsmijnen kreeg 0% van de
aandelen in Gasunie. Deze overeenkomst van samenwerking werd in
1963 getekend en goedgekeurd door
de minister van economische Zaken.
De oliemaatschappijen wilden bovendien dat het voor de buitenwacht niet
duidelijk werd dat de overheid zou
profiteren van de gasinkomsten. Zo
ontstond de ingewikkelde constructie
die ook wel het gasgebouw heet
(figuur 5.1).
De VVD en de voorlopers van het
CDa (KVP, arP en CHu) waren
het hiermee eens. Binnen de Pvda
gingen stemmen op om de gaswinning te nationaliseren. Joop den
uyl als belangrijke voorman van de
Pvda zei hierover: “nationalisatie zou
mijns inziens economische dwaas-

5.1- Inleiding
in dit hoofdstuk bespreken we in het
kort waarom de overheid de naM
de macht gaf over de winning van
gas uit Groningen, maar er wel zelf
gasbaten aan wilde overhouden.
Daarna komen de gaswinning tot nu
toe en de verwachte gaswinning in
de toekomst aan de orde, gevolgd
door een overzicht van de gasbaten
en de besteding daarvan.
5.2- Hoe de NAM de macht kreeg
over het Nederlandse aardgas127
in 1959 werd onder Groningse
akkers het zogenoemde Groningenveld ontdekt, een van de grootste
gasvelden ter wereld. Het veld is
ongeveer 900 vierkante kilometer
groot, wat neerkomt op een derde
van de oppervlakte van de provincie
Groningen.
Met de ontdekking in 1959 van het
aardgas onder Groningen was de
shell niet erg gelukkig: “Blijf uit het
gas, daar valt niets te verdienen,”
was de opvatting. Verwarming
van huizen en gebouwen met gas
beschouwde shell al helemaal als
een onhaalbare kaart. toch vroeg
de shell samen met esso in 1963
een vergunning aan om het gas te
winnen. Dat ging via hun in 197
opgerichte dochteronderneming, de
nederlandse aardolie Maatschappij
(naM). Het ging om een ‘concessie ter ontginning van aardolie en
aardgas’ in de provincie Groningen.
Die aanvraag werd op 30 mei 1963
27
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heid zijn.” Hij won het pleit. Daarmee
was er een breed draagvlak in de
regering en de tweede Kamer om de
naM de macht over het nederlandse
aardgas te geven. Dat de naM deze
macht en invloed anno 2017 niet
zomaar wil afstaan is logisch: de politiek heeft het immers zelf zo gewild.
De naM wint niet alleen gas uit Groningen, maar ook uit de nederlandse
kleine velden, net als een aantal
andere bedrijven zoals Vermilion,
taQa, Centrica en GDF.
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reserve is verbruikt. Dat meldde het
CBs in september 2016. in het Groningen-veld zat toen 680 miljard m3
(nu ongeveer 60 miljard m3) en in
de kleine velden 260 miljard m3.128 in
het kalenderjaar 2016 is 27,6 miljard
m3 gas uit Groningen gewonnen en
19,8 miljard m3 uit kleine velden.129,
130
Begin 2017 werd gas gewonnen
uit 105 kleine velden op land en 17
kleine velden onder de noordzee.131
Bij voortzetting van de huidige
jaarlijks toegestane winning van 21,6
miljard m3 uit het Groningen-veld en
20 miljard m3 uit kleine velden is het
gas uit het Groningen-veld in 207
op en het gas uit de kleine velden in
2031. We kunnen om technische en
economische redenen niet alle gas
winnen. Hoeveel er in de grond zal
blijven zitten is echter niet bekend.
De naM stelde in april 2016 dat

5.3- Aardgaswinning tot nu toe
sinds de ontdekking van de Groningse aardgasvelden in 1959 is
in nederland ruim 3582 miljard m3
aardgas gewonnen. De aardgasreserve bedroeg in 2015 nog 90
miljard m3, wat betekent dat bijna
80% van de nederlandse aardgas-

Figuur 5.1: Het gasgebouw (bron: Onderzoeksraad voor de Veiligheid)
gasgebouw
divident
Staat der
Nederlanden

cijnzen, heffingen, belastingen

10% eigendom

vanaf 2020 de eindfase 
van het Groningen-veld 

geleidelijk zal ingaan
en de productie jaarlijks 

zal afnemen.132 ook
nam de jaarlijkse gas- 
winning uit de velden in 

het nederlandse deel
van de noordzee sinds 

de piek in de productie

rond het jaar 2000
   
    
    

gestaag af en is sindsdien gehalveerd. De
Figuur 5.2: Aanwezige gasvoorraad Nederland (Bron: Centraal Bureau voor
totale winning van aard- de Statistiek, september 2016)
gas daalde van bijna 85
miljard m3 in 2013 naar
ongeveer 8,5 miljard m3 in 2016. De
gemiddeld 200.000 woningen per
ontwikkeling van de aardgaswinning
jaar af te koppelen van het gas.” Het
in verleden en toekomst laten we
gevolg daarvan is: “dat de behoefte
zien in figuur 5.2 en in tabel 5.1
aan gas uit het Groninger veld na het
jaar 2020 afneemt met 2 miljard m3
5.4- Toekomstige gaswinning
per jaar. Dat gaat door tot het jaar
Minister Kamp stelde op 15 februari
2029. Dan is de behoefte 7 miljard
2017 in de tweede Kamer dat in het
m3 per jaar (…) en dat is het gas dat
buitenland de gasapparatuur wordt
nodig is om aan de leveringszekeromgebouwd, zodat daar op termijn
heidseisen te kunnen voldoen.”13 De
geen gas uit Groningen meer nodig
gerealiseerde en geplande gaswinis. ook heeft de regering “de ambitie
ning uit kleine velden staat in figuur
om in de periode tussen nu en 2050
5.3.

100% divident
eigendom
50% eigendom

Shell

25% eigendom

Tabel 5.1: Aardgaswinning Groningen-veld in miljard kuub 2010-2021.133

Staatstoezicht
op de Mijnen

toezicht op

NAM B.V.

vergunning voor
exploitatie van

50% eigendom

ExxonMobil

60% aandeel
(50% zeggenschap)

Maatschap
Groningen

40% aandeel
(50% zeggenschap)

EBN B.V.

40% eigendom

GasTerra B.V.

verkoop aan

exploitatie voor rekening
en risico van

gas uit
Groningenveld

Markt
verkoop aan
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2011

2012

2013

2014 Max 2015 2015/16 Raad Regering Regering
regering
v. State 2016/17 2017/21
2015/16

Loppersum

15,30

15,39

17,13

2,59

0

0,94

Eemskanaal

1,62

1,69

2,55

2,09

?

0,98

Regio
Zuidwest

9,38

9,88

12,88

13,58

?

7,22

Regio Oost

20,49

20,81

21,30

24,15

Totaal

46,79 47,77 53,86 42,41

25% eigendom

?

17,84

30

26,98

29

27-33

24-30

21,6-27/jr
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In 2014 ging het om €10,4 miljard.
De aardgasbaten waren in 2015 zo’n
€5,3 miljard, terwijl het in 2016 om
€2,4 miljard ging. Naar verwachting
zullen de aardgasbaten in 2017 zo’n
€2,6 miljard bedragen (tabel 5.2).139
tot en met 2017 zijn de aardgasbaten voor de overheid in totaal €286
miljard.
over de baten van de naM bestaan
vooral schattingen omdat de naM
op 2 juni 2017 pas voor het eerst
een jaarrekening heeft gepubliceerd.
Daaruit blijkt dat de naM in 2016
een winst heeft behaald van €526
miljoen, waarvan €496 miljoen werd
uitgekeerd aan shell en exxon. een
zo goed mogelijke schatting is dat
de NAM in totaal €28 miljard aan de
gaswinning heeft verdiend. samen

Minister Kamp ging in februari 2017
nog uit van 2 miljard m3 gaswinning per jaar en dat is nu bijgesteld
naar 21,6 miljard m3 per jaar. Welke
gevolgen dat heeft voor de gaswinning in 2029 is onbekend.
5.5-Aardgasbaten €314 miljard
Van de gasopbrengst gaat 88% naar
de overheid en 12% naar de naM.135
Van de kosten van aardbevingsschade komt 6% via verminderde
aardgasbaten voor rekening van de
staat, schreef minister Kamp op 17
januari 201.136
in de periode 1963 tot en met 2013
waren de aardgasbaten voor de
regering €265 miljard, waarvan €15,4
miljard in 2013.137, 138 De cijfers zijn
niet gecorrigeerd voor inflatie.

met de baten van de overheid
is dat €314 miljard.10, 11, 12, 13,
1

De naM krijgt voor eigen
gebruik gratis gas. in 201
ging het om een half miljard
m3.15
ook de lagere prijzen dragen
sterk bij aan de dalende
inkomsten uit aardgas. De producentenprijzen voor aardgas
zijn in 2016 bijna gehalveerd
ten opzichte van 2013.16
Figuur 5.4: Aardgasbaten 2007-2017 (Bron: Centraal Bureau
voor de Statistiek, april 2017)

5.6- Waar gingen gasbaten
naartoe?
Waar de gasbaten precies naartoe
gingen weten we niet. een uitzondering vormt de periode tussen 1995 en
2010. In die jaren werd €26 miljard
aan aardgasbaten in het Fonds

economische structuurversterking
(Fes) gestort. Deze middelen zijn
voor ongeveer 80% uitgegeven
aan investeringsprojecten op het
gebied van verkeer en vervoer,

Figuur 5.5: Aardgasbaten en het aandeel in de totale overheidsinkomsten (Bron: Centraal Bureau voor
de Statistiek, 26 april 2017

50
40



30



20
10





Q b]_Ŋ1-v;v1;m-ubo

Q BAU

2040

2036

2032

2028

2024

2020

2016

2012

2008

2004

2000

0
1996

uo71ঞomŒ01lņœubvh;70"-m7

Figuur 5.3: Aardgaswinning uit kleine velden 1996-2040 (Bron: Energie Beheer Nederland BV, juni 2016)
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Tabel 5.2: Aardgasbaten Groningen-veld en kleine velden 2010-2017 in miljarden euro’s.147
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jaarlijkse aargasbaten
10,65 11,90 14,30 15,40 10,40
5,30
2,40
2,60
Deel Groningen-veld
8.00 8,90 11,40 11,90
8,25
4,45
Deel kleine velden
2,65 3,00 2,90 3,50
2,15
1,95
Gasprijs (cent per kuub) 16,10 22,90 24,00 26,00 21,30 20,80 15,30 17,00
30
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zoals de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn. Van €18,5 miljard werd
de bestemming op 2 maart 2017
bekendgemaakt door rtV noord.18,

Het aandeel van de gasbaten in
de inkomsten van de overheid is wel
bekend (figuur 5.5).

Afzonderlijke investeringsprojecten met gasbaten (in euro’s):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betuweroute: ,7 miljard
Bereikbaarheidsoffensief randstad: ,8 miljoen
Beelden voor de toekomst: 132 miljoen
a2-tunnel Maastricht: 70 miljoen
ontwikkeling Zuidas amsterdam: 06 miljoen
Kenniswijk eindhoven: 5, miljoen
Vier HsL-stations: 5,3 miljard
Hubertustunnel: 27, miljoen
oosterscheldekering: 3,5 miljard
topinstituut Farma: 137 miljoen
ontsluiting Colmschate-noord, Deventer: 11,3 miljoen
Gigaport: 6 miljoen
iCt in het onderwijs: 87 miljoen
Milieukwaliteit elektriciteitsproductie: 993 miljoen
Vernieuwingsprogramma vmbo: 283 miljoen
sleutelprojecten Hs: 1 miljard
Kennis voor Klimaat: 50 miljoen
Versterking Kennisinfrastructuur (Bsik): 802 miljoen
Holst Centre: 0 miljoen
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Gronings gas in nederland
en het buitenland
laagcalorisch
een uniek kenmerk van het Groningen-gas is de verbrandingswaarde
van dit gas. Deze waarde ligt lager
dan de verbrandingswaarde van
vrijwel alle gas dat elders in de
wereld wordt gewonnen (bijvoorbeeld
noorwegen, rusland, de kleine
velden in nederland).151 Dit zorgt
ervoor dat Groningen-gas niet zonder meer kan worden ingewisseld
voor gas dat uit andere bronnen
afkomstig is. Vanwege deze verschillen in verbrandingswaarde wordt
het Groningen-gas vaak aangeduid
als laagcalorisch gas, dit om het te
onderscheiden van het uit andere
bronnen afkomstige hoogcalorische
gas. Dit onderscheid dient ook te
worden gemaakt bij de aflevering
van het gas, want gastoestellen zijn
in het algemeen slechts toegerust
voor een van beide kwaliteiten. Het
nederlandse gastransportnet kent
om die reden gescheiden netwerken
voor hoog- en laagcalorisch gas.152

6.1- Inleiding
Minder gas winnen uit het Groningen-veld, toch voldoende exporteren
en niet in de kou zitten. Hoe gaat dat
samen? Het antwoord op die vraag
is niet simpel, want verschillende
gegevens over de gasmarkt zijn niet
duidelijk of niet beschikbaar.
6.2- Gasmarkt ondoorzichtig
De handel in gas is voor een buitenstaander niet doorzichtig. De insider
minister Kamp zei hierover op 1 juli
2015 in de tweede Kamer: “Van alle
kanten wordt gas aangevoerd, zoals
LnG uit rusland en noorwegen en
gas uit de noordzee, uit Groningen
en uit de kleine velden in nederland.
Dat gas komt allemaal beschikbaar.
Dat wordt verhandeld op een vrije
markt. Vervolgens wordt dat geleverd. Wat precies de relatie is tussen het leveren van dat gas en het
afnemen van dat gas, is onbekend.
op die vrije gasmarkt wordt dat gas
namelijk 20 tot 30 keer verhandeld
voordat het uiteindelijk wordt geleverd. Het is echt een goed functionerende gasmarkt. er is geen directe
relatie meer tussen de eerste aanlevering en de uiteindelijke afname.”150
omdat de gasmarkt ondoorzichtig
is en er daarnaast bedrijfsgeheimen
zijn, is het lastig om conclusies te
trekken die voor 100% kloppen.

6.4- Groningen-gas namaken
Door stikstof toe te voegen aan gas
uit kleine velden maakt men gas
van Groninger kwaliteit. Dat gebeurt
in stikstoffabrieken in Zuidbroek,
ommen, Wieringermeer en Pernis.153
Daarnaast wordt in mengstations wat
hoogcalorisch gas toegevoegd aan
gas uit het Groningen-veld, zodat het
eindproduct nog net bruikbaar is in

6.3- Groningen-gas: uniek en
32
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de gastoestellen.15
De Gasunie heeft in 2016 zo’n
23, miljard m3 hoogcalorisch gas
uit binnen- en buitenland geschikt
gemaakt voor gebruik door huishoudens en bedrijven (in 2015 was dat
16,9 miljard m3), het hoogste volume
sinds 2003.155 alleen nederland heeft
stikstoffabrieken, die staan niet in het
buitenland. Volgens minister Kamp
bevat gas uit rusland “een gemiddeld stikstofpercentage van minder
dan 1%. (…) Gas van Groninger

6.5- Gaswinning en -gebruik
Nederland
Het nederlandse aardgasverbruik is
al jaren stabiel tussen de 0 en de
50 miljard kubieke meter. Het grootste deel van het aardgas wordt in
nederland verbruikt in de gebouwde
omgeving (voornamelijk kleinverbruik): zo’n 51%.157 De winning was
tot nu toe hoger dan de totale vraag
naar hoog- en laagcalorisch gas,
maar dat zal binnen een paar jaar
veranderen (figuur 6.1).

Gas production and domestic demand in the Netherlands (bcm)
100
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10
0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Q Production Groningen ﬁeld
Q Production small ﬁelds

Q Domestic gas demand

Figuur 6.1: Gaswinning en binnenlands gebruik in Nederland in miljarden m3. (Bron: From a successful
past to a promising future, ING, 3 mei 2016.
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bouwd naar nul. Deze landen willen
sneller van het Gronings gas af dan
in 2030, maar in welk tempo is nog
onduidelijk.160
Volgens de naM en het ministerie
van economische Zaken gebruiken
1,5 miljoen huishoudens gas van
Groninger kwaliteit: 7,6 miljoen in
nederland; 1,5 miljoen in België;
1, miljoen in Frankrijk;  miljoen in
Duitsland.161

Gasunie transport services zegt dan
ook: we kunnen dat op 85% brengen, dan hebben we minder gas uit
Groningen nodig.”162
De Gasunie leverde in 2016 bij 65%
gebruik van de stikstofcapaciteit 23,
miljard m3 gas van Groninger kwaliteit. Bij 85% gaat het om 30,6 miljard
m3, kunnen we uitrekenen. als we
daar 21,6 miljard m3 gas dat gewonnen wordt uit het Groningen-veld bij
optellen, komen we op 52,2 miljard
m3 gas. Daar komt bij dat Gasunie
transport services in een rapport
dat op 26 mei 2017 verschenen is,
aangaf de bestaande installaties
voor de omzetting van hoog- naar
laagcalorisch gas slimmer te kunnen
gebruiken. Dit “betekent dat er met
de bestaande (…) installaties ruim 3
miljard m3 additioneel laagcalorisch
gas gemaakt kan worden ten opzichte van de inschattingen vorig jaar.”163,
16
Minister Kamp concludeert dan
ook dat geen afbreuk wordt gedaan
aan de leveringszekerheid.165

aan de aanbodkant gaat het om
21,6 miljard m3 uit Groningen. De
rest, 30, miljard m3, moet hoogcalorisch gas zijn dat wordt omgezet in
laagcalorisch gas.
De eerste vraag is dan of de
bestaande stikstoffabrieken zoveel
gas aan kunnen. Volgens minister
Kamp kan dat. op 20 april 2017
zei hij in de tweede Kamer: “op
dit moment wordt gebruik gemaakt
van 65% van de capaciteit van de
stikstoffabrieken, terwijl het mogelijk
is om van 85% gebruik te maken.

Source: ING Economics department based on Gasunie, CBS and TNO.

6.6- Vraag en aanbod gas van
Groninger kwaliteit
in een gemiddeld jaar is de totale
vraag naar laagcalorisch gas circa
52 miljard m3. Hiervan is de onderverdeling: nederland 25 miljard m3,
Duitsland 17 miljard m3 en België en
Frankrijk samen 10 miljard m3.158, 159
De exportcontracten met Duitsland,
België en Frankrijk blijven tot 2020
gelijk, maar in 2030 zijn ze afge3

1.500

1.250

1.000
(TWh/year)

kwaliteit bevat gemiddeld rond de
1% stikstof. Dit betekent dat het
volume van het ingevoerde H-gas
(hoogcalorisch gas H.D.) met ongeveer 1% zal toenemen ten opzichte
van het geïmporteerde volume, wanneer het gas wordt omgezet naar gas
van Groninger kwaliteit.”156 Kortom,
100 m3 russisch gas komt overeen
met 11 m3 Gronings gas.
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(Bron:
Gasunie Transport
Services,
Netwerk Ontwikkelingsplan 2015, Definitieve versie, 15 november 2016)
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zo’n 180 miljard m3 gas geëxporteerd
naar europa en ziet groeimogelijkheden.166 er is een praktisch nadeel.
invoer van gas uit rusland vraagt
7,5 keer zoveel energie als gas uit
nederland. transport van rusland
naar nederland vergt 15% van de
getransporteerde energiehoeveelheid.167, 168, 169

6.7- Meer gas uit Rusland?
Minder gas uit Groningen betekent
eventueel meer gas uit nederlandse
kleine velden winnen, maar daar zijn
vele protesten tegen. een alternatief
is meer invoer uit noorwegen. De
gaswinning in noorwegen bereikt
binnenkort een piek en loopt daarna
sterk terug (figuur 6.2). of meer
invoer uit noorwegen mogelijk is, kan
uit de bestaande openbare gegevens
niet geconcludeerd worden.
een andere mogelijkheid is meer
invoer uit rusland. Het russische
gasbedrijf Gazprom heeft in 2016

6.8- Gasproductie vraagt evenveel
stroom als een kwart tot een half
miljoen huishoudens
stikstof zit in de lucht. Het uit de
lucht halen van stikstof gebeurt bij
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hele lage temperatuur (zo’n 180
graden onder nul). om de lucht zover
af te koelen is elektriciteit nodig. Dit
is energetisch gezien “een inefficiënt
proces. Vanuit energieoptiek en
milieuoptiek is dat niet wenselijk,”
staat in een rapport dat is uitgegeven door Vno-nCW noord.170 De
vraag is dan hoeveel elektriciteit
een stikstoffabriek gebruikt. Volgens
minister Kamp ging het in 2015 om
223 miljoen kilowattuur.171
Daarnaast is elektriciteit nodig om
aardgas uit het Groningen-veld te
halen. De druk in het gasveld neemt
af. Het gas dat de naM wint, moet
met voldoende druk in het netwerk
van de Gasunie gebracht worden.
Dat gebeurt met behulp van 20 compressoren. ook zijn vier compressoren nodig voor de ondergrondse
gasopslag bij Grijpskerk en norg. Die
2 compressoren met een opgesteld vermogen van 610 Megawatt
vroegen in 201 veel elektriciteit:

volgens de naM was het 612 miljoen
kilowattuur en volgens minister Kamp
1500 miljoen kilowattuur.172, 173, 17
stikstofproductie en compressoren
samen vragen nu 835 - 1723 miljoen
kilowattuur.
een gemiddeld huishouden gebruikt
in nederland volgens het Centraal
Bureau voor de statistiek pakweg
3300 kilowattuur.175 Dan kunnen
we een simpele rekensom maken
en het gebruik voor de gasvoorziening delen door het gebruik per
huishouden. Het resultaat is dat de
gasvoorziening nu evenveel elektriciteit gebruikt als 250.000 - 520.000
huishoudens.176, 177, 178, 179
Hoeveel elektriciteit nodig is voor de
piekgasinstallatie in alkmaar en de
gasopslag in Zuidwending is ons niet
bekend. Wel weten we dat de gasopslag van taQa bij alkmaar compressoren heeft met een vermogen van
78 MW.180

Protest hoofdkantoor NAM in Assen, 24 augustus 2016. Foto: Milieudefensie | Eelco Schouten
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aardgas en energiegebruik
7.1- Inleiding
in dit hoofdstuk beginnen we met
het energiegebruik van de provincie
Groningen. Daarna gaan we in op
verschillende aspecten van het
energiegebruik in nederland vanaf
1950 tot 2050.

in totaal is 3,7 miljard m3 gas nodig
voor verwarming en de opwekking
van elektriciteit voor huishoudens,
bedrijven en instellingen.
in de provincie Groningen zorgt
duurzame energie voor 7,6% van het
totale energiegebruik, onderverdeeld
in biomassa (,7%), wind (2,6%),
zon (0,2%) en bodem (0,1%).183 Het
is niet bekend of de gebruikte biomassa bestaat uit restafval of dat er
bomen voor gekapt zijn. Het aandeel
echt duurzame energie in de provincie Groningen kan daarom lager zijn
dan 7,6%.

7.2- Energiegebruik Groningen181
De VVD/Pvda-regering gaf de naM
op 23 september 2016 een vergunning om tot 2021 jaarlijks 2 tot 30
miljard kubieke meter (m3) Gronings
gas te winnen.182 De huishoudens,
bedrijven en instellingen in Groningen gebruiken per jaar voor de
verwarming 1,7 miljard m3 Gronings
gas, dat is 6 à 7% van wat de naM
mag oppompen.
Het Groningse elektriciteitsgebruik
is 11 miljard kilowattuur. om dit te
maken heeft de eemscentrale 2
miljard m3 gas nodig.

7.3- Energiegebruik Nederland
algemeen
We gebruiken energie in allerlei
vormen. aardgas verwarmt ons
huis. een auto rijdt op benzine of
diesel die beide van olie gemaakt
zijn. onze huishoudelijke apparaten

Het breihuisje. Foto: Milieudefensie | Annet Eveleens

Figuur 7.1: Elektriciteitsproductie naar Energiedrager (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Elektriciteitsproductie uit steenkool opnieuw hoger, 28 juni 2016)
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hebben elektriciteit nodig. Opgesteld vermogen
2015
2016
2017
elektriciteit is een deel
(MW)
van het totale energieKernenergie
500
500
500
gebruik (figuur 7.1). uit
Kolen
7300
5700
4600
gegevens van onder
Gas (operationeel)
15900
15500
14600
meer het CBs volgt dat
4400
4600
4700
elektriciteit 25-3% is van Gas (geconserveerd)
700
700
700
het totale energiegebruik. Afvalverbranding
400
500
500
Die uitkomst hangt af van Biomassa/biogas
Wind op land
2600
3100
3500
de gebruikte rekenme18, 185, 186, 187, 188
thode.
Wind op zee
200
400
600
Het primaire energiegeWaterkracht
0
0
0
bruik is het gebruik zonZon
1000
1500
2000
der omzettingsverliezen.
Totaal
33100
32400 31700
Het rendement van de
beste nederlandse elek- Tabel 7.1: Opgesteld vermogen centrales (Bron: Tennet)
triciteitscentrales is zo’n
60%: van de 100% primaire energie
gaan ervan uit dat windturbines op
wordt 60% omgezet in elektriciteit en
land een gemiddelde bedrijfstijd van
0% via het koelwater geloosd.189
1750 vollast-uren per jaar realiseren
Volgens voorlopige cijfers hebben de
en op zee gemiddeld 3500 vollastnederlandse elektriciteitscentrales
uren per jaar, terwijl bij zonnepanelen
per juli 2017 een opgesteld produceen gemiddelde bedrijfstijd van 800
tievermogen van 27.000 Megawatt
vollast-uren per jaar wordt veronder(MW). Daarvan is 600 MW kolensteld.192
centrales, 1.600 MW gascentrales,
Kolen- en gascentrales kunnen in
500 MW de kerncentrale Borssele,
beginsel 7000 tot 7500 uur per jaar
.100 MW windenergie en 2.000 MW
draaien.193 Het opgestelde vermogen
190, 191
zonne-energie (zie tabel 7.1).
is daarom niet maatgevend voor de
Verschillende gascentrales zijn niet
hoeveelheid geproduceerde elektriin bedrijf; dat heet geconserveerd
citeit.
vermogen.
of de centrales veel uren maken
een jaar kent 8760 uren. De wind
waait een deel van die uren en soms
Kolen
5300
ook maar een beetje. een windmoAardgas
2900
len draait soms op vol vermogen,
Wind op land
1750
dan weer op een deel daarvan. De
Wind op zee
3500
productie per jaar wordt omgerekend
Zonnepanelen
800
naar het aantal uren dat de windmolen op vol vermogen zou draaien. De
Tabel 7.2: Bedrijfsuren centrales, gerealiseerd
term daarvoor is “vollast-uur”. We
0
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hangt de afgelopen
jaren vooral af van
de prijs van gas
of van kolen. Zo
kunnen we met
gegevens van het
CBs uitrekenen
dat kolencentrales
in 2015 gemiddeld
5300 uur hebben
gedraaid en gascentrales 2900 uur
(zie tabel 7.2).19
Vijf gascentrales
met een vermogen
Tabel 7.3: Energiegebruik Nederland 1980 tot 2050; percentages per
van 1.30 MW
bron.203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
gebruiken Gronings
Jaar
1980 2013-16
2020
2035
2050 gas. De overige
Aardgas
46
43
40
42
nederlandse gascentrales (13.260
Olie
46
39
35
31
MW) draaien op
Kolen
5,5
11,5
12
10
zogeheten hoogKernenergie
1,5
1
1
0
calorisch gas uit
Zon en wind
1
5,5
12
17
100
kleine velden en
ook uit rusland en
noorwegen.195, 196
Tabel 7.4: Energiegebruik Nederland 1950 tot 2035
uit gegevens van het Centraal
in PetaJoule (PJ).210, 211, 212
Bureau voor de statistiek volgt dat
(1 PetaJoule (PJ) is een 1 met 15 nullen erachter)
in 2016 zo’n 52 miljard kilowattuur
Jaar
Energie- Bron:
(kWh) elektriciteit is opgewekt met
gebruik
gascentrales.197, 198 een rekensom
1950
582 statline.cbs.nl/Statweb/
leert dat daar zo’n 13 miljard m3 gas
voor nodig was.199, 200
1960
920 statline.cbs.nl/Statweb/
Figuur 7.2: Elektriciteitsgebruik in Nederland 1950-2013. (Bron: Centraal
Bureau voor de Statistiek, 9 februari 2015)

1970
1980
1990
2015
2020
2030
2035

2016
2723
2843
3144
3020
1560
2882

statline.cbs.nl/Statweb/.
statline.cbs.nl/Statweb/
statline.cbs.nl/Statweb/
regering 2016
regering 2016
Urgenda
regering 2016

7.4- Energiegebruik Nederland
1950 tot 2050
Het elektriciteitsgebruik is 16 keer
hoger dan in 1950 (figuur 7.2).201
Het totale energiegebruik is 5,2 keer
hoger dan in 1950 (tabel 7.3 en 7.;
figuur 7.3).202
1
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door bedrijven.
Volgens Milieudefensie kan veel gas
bespaard worden in huizen, kantoren
en kassen.220 als nederland bovendien gasverwarming vervangt door
warmtepompen en meer geothermie
en restwarmte toepast, is in 2020
nog 12 miljard m3 Gronings gas
nodig en in 2030 0 m3.221
Volgens het europees Parlement
zat er in 2015 op het nederlandse
gebruik van aardgas een subsidie
van 5,25 miljard euro, terwijl kolen
en olie samen nog eens ,75 miljard
euro subsidie kregen.222

7.5-Zon en wind goed voor bijna
2% energiegebruik
in 2016 was 5,9% van het energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare
bronnen (figuur 7.). De meeste
hernieuwbare energie, namelijk
63%, komt uit biomassa en 25% uit
windenergie. De bijdrage van andere
bronnen als waterkracht (0,3%),
zonne-energie (5,7%), bodemenergie
en warmte uit de buitenlucht (6%)
is beperkt. Zonnepanelen zorgden
voor 0,32% van het totale energiegebruik.213 er liggen nu zo’n 6 miljoen
panelen op de nederlandse daken.21
eind 2016 waren 238 windturbines
in bedrijf die zorgden voor 1,1% van
het totale energiegebruik.215, 216 Daarmee leverden zon en wind samen
1,73% van het totale nederlandse
energiegebruik.217, 218

7.7- Nodig: 15 keer zoveel wind en
83 keer zoveel zon
urgenda is een landelijke organisatie
die nederland sneller duurzaam
wil maken en op 2 juni 2015 de
Klimaatzaak gewonnen heeft tegen
de staat.223 urgenda heeft een
energieplan gemaakt.22 stel dat het

7.6- Nederlands gasgebruik en
besparing219
in 2015 was
het gebruik
Figuur 7.3: Energiegebruik Nederland in PetaJoule (Bron:Kennisbank, Energievavan Gronings
demecum 2015 ). Onder ‘overig’ valt duurzame energie, kernenergie, invoersaldo
gas in neder- elektriciteit en afval.
land zo’n 23
miljard m3: 11
miljard m3 voor
huishoudens,
met name voor
verwarming; 5
miljard m3 voor
verwarming
van kantoren,
instellingen
en winkels;
7 miljard m3
wordt gebruikt
2
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energiegebruik na 2030 niet meer
stijgt en tot 2050 gelijk blijft aan de
omvang die urgenda noemt, dat is
de helft van het huidige energiegebruik. stel verder dat in 2050 winden zonne-energie elk voor de helft
van de energievraag zorgen. een
ruwe rekensom leert ons dat nederland dan 15 keer zoveel elektriciteit
uit windenergie moet opwekken als
nu. Voor zonne-energie gaat het om
83 keer zoveel.225 op nederlandse
daken is ruimte voor 15 miljoen
zonnepanelen, dat is 25 keer zoveel
panelen als er nu liggen.226 elders
moeten nog 3,3 keer zoveel zonnepanelen geplaatst worden om het
streefgetal van 83 keer zoveel als nu
te kunnen halen.

Verwarmde lucht komt in beweging
en stijgt op. De lucht beweegt: door
de zon waait de wind. De vraag is
daarom niet zozeer of er genoeg
duurzame energie is, maar of er
voldoende ruimte is voor zonnepanelen en windmolens. nog belangrijker:
wat doen we als de zon niet schijnt
en het bijna niet waait? Zitten we dan
in het donker? Hoe voldoen we dan
aan de energievraag?
Het antwoord is soms dat nederland
juist voor de leveringszekerheid
gascentrales in bedrijf moet blijven
houden.228 anderen stellen daarentegen dat kerncentrales nodig zijn
op uranium of op thorium, evenals
kernfusiereactoren.229 Weer anderen
vinden kernenergie geen goed
plan.230
7.8- Opslag energie noodzakelijk
als we van het gas af willen en ook
We krijgen in nederland van de zon
geen kerncentrales willen hebben,
gemiddeld per jaar 35 keer zoveel
wordt opslag van zonne- en windenergie als we nodig hebben voor
energie noodzakelijk. op momenten
verwarming, industrie, auto’s en
dat er meer zonne- en windenergie
227
de opwekking van elektriciteit.
wordt geproduceerd dan nodig is,
Door de zon wordt de lucht warmer.
wordt de overtollige energie opgeslagen voor gebruik op een
Figuur 7.4: Aandeel hernieuwbare energie in bruto energetisch
later moment. Dat kan via
eindverbruik (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek: Aandeel
accu’s of via het maken

   
  
 
hernieuwbare
energie
5,9
procent
in
2016,
30
mei
2017)

 
van synthetisch gas, maar

beide worden nog niet heel
grootschalig toegepast.231,
!


232











 









  

3



De opslagsystemen in
accu’s zijn in opkomst. op
6 april 2017 deelden eneco
en Mitsubishi Corporation
(MC) mee in Duitsland te
starten met de bouw van
europa’s grootste batterij,
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onder de naam enspireMe. De batterij is een lithium-ion-systeem met een
opslagcapaciteit vergelijkbaar met
het gemiddelde energieverbruik van
meer dan 5.300 Duitse huishoudens
voor één dag.233 De technische
universiteit Delft heeft vanaf april
2017 een nieuw laboratorium voor

onderzoek naar en het testen van
huidige en toekomstige batterijen
en de daaraan gerelateerde elektrochemische apparaten.23 Via die weg
kunnen we voorkomen dat we over
een jaar of twintig in het donker of in
de kou komen te zitten.
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Naar een veilig en leefbaar Groningen
onderbouwen met welke snelheid het
niveau van gaswinning afgebouwd
kan en moet worden. Het is echter
onacceptabel dat de “leveringszekerheid” jarenlang als argument is
gebruikt om de gaswinning niet te
verlagen, terwijl er geen gegevens
zijn over diezelfde leveringszekerheid. Wij pleiten ervoor dat, los van
de vraag of de leveringszekerheid
een rol kan spelen en een (doorslaggevend) argument kan zijn, er
volledig zicht komt op de vraag naar
gas, op de contracten waarop die
vraag is gebaseerd en de mogelijkheden om die contracten versneld te
beëindigen.

8.1 Inleiding
Zoals hiervoor is vastgesteld, zal de
gaswinning zo snel mogelijk verlaagd
moeten worden naar maximaal
12 miljard m3 per jaar. Daarvoor is
het noodzakelijk dat ingezet wordt
op energiebesparing, op inzet van
hernieuwbare energiebronnen en op
het gebruik van hoogcalorisch gas in
plaats van het laagcalorisch gas uit
het Groningen-veld. Het gasgebouw
moet drastisch hervormd worden.
De besluiten over winningsniveaus,
schadeherstel en versterking moeten
volledig onafhankelijk worden van
de naM, evenals de besluiten over
investeringen en compensatie in
Groningen.

instituten als de rekenkamer zouden
bij dit onderzoek een rol kunnen spelen, maar denkbaar is ook dat een
parlementaire commissie dit gaat
onderzoeken. in ieder geval kan de
leveringszekerheid geen argument
zijn zolang hierover geen data vrij
beschikbaar zijn.

Gemeenten en Provincie moeten
ruimte krijgen om samen met de
inwoners schadeherstel en versterking op een toekomstbestendige
wijze in te vullen. op deze aspecten
zal hierna nader ingegaan worden.
De conclusie van de sP is dat alle
betrokkenen het in ieder geval over
de inzet eens zijn, met uitzondering
van de regering in Den Haag en de
naM. Deze inzet zal de komende
jaren bepleit en bevochten moeten
worden om ook daar resultaten te
boeken.

Groningen luidt de noodklok, 9 september 2016. Foto: Milieudefensie | Eelco Schouten


in dit kader moet ook duidelijk zijn
welke alternatieve mogelijkheden er
zijn. Daarbij moet er niet alleen oog
zijn voor import van gas, stikstofbijmenging, overgang naar gasvrije
woningen en omschakeling naar
hoog calorisch gas. ook de energiebesparingsmogelijkheden moeten
breed onderzocht worden, inclusief
een onderzoek naar mogelijkheden
om energiebesparing op te leggen
en (deels) ook publiek te financieren.

8.2 Afbouw niveau van gaswinning
Zolang er geen volledig inzicht is
in de exportverplichtingen en het
verbruik door met name de industrie,
is het niet goed mogelijk om te
5
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maakt dat het systeem fundamenteel
gewijzigd moet worden.

Het kan immers rendabeler zijn om
energie te besparen, dan in te zetten
op het vervangen van energievormen.

er zal gekozen moeten worden voor
ofwel een figuur waarbij de naM
het risico draagt van de gaswinning
en tegen een vaste vergoeding die
gaswinning mag doen tot een door
de staat bepaald maximum, ofwel
een figuur waarbij de staat de gaswinning verzorgt en daarvoor ook het
risico loopt. Daarbij zou dan de naM
een rol kunnen hebben in de feitelijke
uitvoering. in dat geval zou dus de
staat een vergoeding aan de naM
betalen voor het werk dat de naM
feitelijk doet.

Voorop staat in ieder geval dat de
gaswinning zo snel mogelijk omlaag
moet naar het enige niveau waarvan
gezegd is dat het veilig is: 12 miljard
m3 per jaar. onderzoek naar een
echt veilig niveau zal echter opgestart moeten worden, waarna de
winning verlaagd moet worden naar
het niveau dat veilig is.
8.3 Inrichting van het gasgebouw
De huidige inrichting van het gasgebouw kan niet gehandhaafd blijven.
De situatie waarin het grootkapitaal,
shell en exxonMobil, invloed heeft
op de besluitvorming over de gaswinning, is onacceptabel. ook de
prikkel dat de overheid een financieel
belang heeft bij een hogere gaswinning, maakt dat er geen zuivere
afwegingen gemaakt zijn omtrent
het gaswinningsniveau. anderzijds is
het ook onwenselijk om de overheid
geen rol te geven in de gaswinning
en de opbrengsten daarvan naar private bedrijven te laten vloeien, terwijl
de met de gaswinning samenhangende problemen op de maatschappij afgewenteld worden. in de huidige
situatie zou de naM alle schade veel
ruimer moeten vergoeden en zou
het rijk een veel grotere verantwoordelijkheid moeten nemen voor de
bijkomende problemen, nu een groot
deel van de opbrengsten daar ook
komen. Dat gebeurt echter niet en

De eerste variant is vergelijkbaar
met de telecommarkt, waarbij
mobiele frequenties geveild worden
aan marktpartijen om die verder te
ontwikkelen. De tweede variant is in
feite nationalisatie van de gaswinning. Het voordeel daarvan is dat
een publieke voorziening in publieke
handen komt. Het nadeel daarvan
zou kunnen zijn dat in dit geval de
naM mogelijk rechten zal claimen,
waardoor deze variant onvoordeliger
zou kunnen uitpakken.
Hoe dan ook zullen opbrengsten en
kosten in één hand moeten komen.
Het is niet acceptabel dat de maatschappelijke kosten afgewenteld
worden op de staat, terwijl de marktpartijen alleen maar winst kunnen
maken. en veel fundamenteler:
marktpartijen mogen geen belang
hebben bij en geen invloed hebben
6

Bezetting NAM-locatie Hoogezand-Sappemeer, 21 september 2016. Foto: Milieudefensie |
Michiel Wijnberg
7
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niveau opgepakt worden en besteed
worden aan een integraal plan voor
die wijk, dat dorp en die stad. De
methodiek van de Landinrichtingswet
kan hierbij gebruikt worden.

op bestuurlijke keuzes zoals het
niveau van gaswinning.
in die zin ligt het ook voor de hand
om Groningen een grotere rol te
geven bij de besluitvorming, maar
ook op het gebied van de opbrengsten. Veel kosten die op dit moment
gemaakt worden, worden niet vergoed en komen dus voor rekening
van Groningen en de Groningers. De
kosten voor schadeherstel en versteviging zullen zondermeer (geheel)
vergoed moeten worden. Daarnaast
zijn er nog meer nadelen, die ook
volledig gecompenseerd moeten
worden. ten slotte is er in Groningen
behoefte aan iets extra’s, een top
daarop: regelingen die Groningen
verder helpen op economisch en
sociaal gebied. Het ligt voor de
hand om Groningen daarvoor een
financieel belang bij de gaswinning
te geven. een percentage van de
opbrengsten kan, samen met de
vergoedingen voor schadeherstel en
versterking en voor compensatie van
de overige nadelen, gestort worden
in een “Groningenfonds”. Provincie
en gemeenten moeten over deze
gelden kunnen beschikken om de
gevolgen van de gaswinning te
compenseren.

Door een rol te krijgen in de besluitvorming en een financieel belang
te hebben, kan in Groningen ook
een afweging gemaakt worden en
zullen de financiële belangen minder
prevaleren: nu ligt het financiële
belang niet bij degene die nadeel
heeft van de gaswinning. Door dat
in ieder geval deels in één hand te
houden, wordt de afweging zuiverder
gemaakt.
Bovendien zullen er in de komende
decennia nog forse kosten gemaakt
worden om de problemen het hoofd
te bieden die de gaswinning veroorzaakt en veroorzaakt heeft. ook
uit dat perspectief is een financiële
compensatie aangewezen.
De financiële compensatie dient
ook direct bij Groningers terecht
te komen, bijvoorbeeld door voor
huizen in het winningsgebied het
huurwaardeforfait te verlagen of af
te schaffen, door de WoZ-waarde te
verlagen zolang de gaswinning duurt
en door de waardevermeerderingsregeling uit te breiden.

Dat neemt niet weg dat ook de schadeafhandeling en de versterking los
van de naM moet komen te staan.
ook de daarvoor benodigde middelen moeten in het Groningenfonds
gestort worden. De besteding hiervan moet op wijk-, dorps- en stads-

De beslissingen over winningsniveaus, veiligheid, onderzoek en
schadeafhandeling zullen echter
meer in samenspraak met Groningen genomen moeten worden en
8
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zullen, op basis van onafhankelijk
onderzoek en volledige informatie
over leveringszekerheid en risico’s,
geheel los van de marktpartijen
genomen moeten worden. De naM
moet uit het gasgebouw en nog
slechts bij de feitelijke winning een
rol spelen. in feite moet de naM
daarbij dus vervangbaar worden en
vervangen kunnen worden door een
willekeurige andere marktpartij die
een uitvoerende taak heeft.

organiseren. Daarbij moet die subsidiestroom niet gaan naar energiereuzen, maar naar lokale initiatieven
waarmee dorpen, wijken en steden
energieneutraal en gasloos gemaakt
worden.
ook bij bedrijven zijn grote stappen
te zetten. niet alleen in de omschakeling van laagcalorisch gas naar
hoogcalorisch gas (waardoor de
vraag naar gas uit het Groningenveld afneemt), maar ook door fors te
besparen op het energieverbruik. Die
besparing moet gestimuleerd worden
met subsidieregelingen, maar ook
door nieuwe technieken op te leggen
bij vergunningverlening. overheden
hebben daar ruimte die vaak niet
benut wordt.

8.3 Energiebesparing
Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet
te winnen. Besparing van energie is
daarmee uiteindelijk een zeer essentiële stap in het afkicken van de
gasverslaving. nieuwbouwwoningen
zullen zonder gasaansluiting energieneutraal moeten zijn. ook bestaande
bouw moet zo snel mogelijk zonder
gas kunnen. Met name wijken waar
de gasleidingen aan vervanging
toe zijn, moeten snel omgebouwd
worden.

8.4 Op naar een veilig en leefbaar
Groningen
Met de hiervoor genoemde maatregelen kan Groningen opgebouwd
worden. Dat zal een enorme operatie
zijn: niet alleen schadeherstel, maar
ook de versterking van gebouwen
en het herstel van de sociale schade
zullen jaren kosten. De schaal van
die operatie is ongekend. Wijkvernieuwing ging tot nu toe in decennia,
nu zal er in een paar jaar een heel
gebied versterkt moeten worden. Dat
kan niet zonder de inwoners daarbij
niet alleen te betrekken, maar ze ook
aan het roer te zetten.

De kosten die hiermee gemoeid
zijn, kunnen gedekt worden door te
stoppen met subsidies op fossiele
energie. Zoals hiervoor is geconstateerd, krijgen de olie- en gasindustrie
miljarden aan subsidies. Die moeten
ingezet worden voor energietransitie
en energiebesparing. er moeten
subsidieregelingen komen voor
particulieren en bijvoorbeeld woningcorporaties om zonnepanelen aan
te leggen, aardwarmte-systemen te
introduceren en energievoorziening
en verwarming op wijkniveau te

op dit moment is de gaswinning een
last. onrust, schade en tweespalt
leiden tot ontwrichting van de Gro9
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ninger maatschappij. uiteindelijk kan
de gaswinning echter een lust zijn:
als de opbrengsten ingezet worden
om Groningen te herstellen en te versterken en te zorgen voor een gebied
dat met een visie van gemeenten en
Provincie op een toekomstbestendige wijze wordt opgebouwd, kan
Groningen juist voordeel hebben
bij de gaswinning. in veel gebieden
in nederland zorgen krimp en
vergrijzing voor grote problemen.
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Met het gasgeld kan Groningen
die problemen het hoofd bieden en
werken naar een veilige, leefbare
en duurzame toekomst. als het gas
straks op is, moet er een Groningen
zijn opgebouwd dat vooruit kan.
om dat te bereiken moet de veiligheid bij de winning voorop staan,
moeten de gasbaten anders verdeeld
worden en moet de naM uit het
systeem.

Foto: Milieudefensie | Chantal Bekker
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- dat de aardgaswinning in Groningen catastrofale gevolgen heeft gehad;
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uit de lezing van Herber: “De oorzaak van de bevingen is de gaswinning uit rotliegend
zandsteen op drie kilometer diepte. in die zandsteenlaag zijn zo’n 160 miljoen jaar geleden
al verticale breuken ontstaan. (…) Door de gaswinning is de druk in het zandsteen inmiddels
met zo’n 250 bar afgenomen. (…) Hierdoor kan het zandsteen langs die bestaande breuklijnen
gaan schuiven. De trilling die dat oplevert plant zich vervolgens met 2000 tot 3000 meter per
seconde voort door het gesteente naar boven. (…) Maar in de laatste 30 tot 50 m onder het
oppervlak neemt de snelheid af. (…) De energie van een aardbevingssignaal is de snelheid
maal de amplitude. in een slappe bodem zoals veen, neemt de snelheid met een factor tien af.
omdat de totale energie behouden blijft, gaat de amplitude dus sterk omhoog.” Deze “opslinger” zorgt voor wat Herber omschrijft als een verticale tsunami.
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productiesnelheid na enkele jaren vrijwel geen aardbevingen met een magnitude ≥ 1.5 meer
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