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“ Veel bewoners van het gebied voelen zich niet veilig in hun woning. Als er een plek is waar 

je je veilig moet kunnen voelen is het wel je thuis. Het besef dat aan deze situatie een eind 

moet komen leeft breed. Veiligheid van de inwoners moet voorop staan.” 

 

Met dit citaat begint het Meerjarenprogramma van de nationaal coördinator. Dit is de reden 

waarom we hier vandaag bijeen zijn gekomen. Om een begin te maken met het herstel van 

vertrouwen door te werken aan het veiliger maken van onze leefomgeving. Samen met de 

bewoners, het gaat om hun thuis.  

 

In november hebben we in een gezamenlijke motie als Staten een aantal verbeterpunten 

aangegeven bij de plannen. We hebben er zorg over of die kanttekeningen wel worden 

overgenomen. Daarom vandaag opnieuw een motie, gericht aan de Tweede Kamer die zich 

voor het eerst zal uitspreken over het programma.  

 

Zo maken wij ons zorgen over de uitvoering van het versterkingsprogramma op het gebied 

van cultureel erfgoed, de scholen en de waardevermeerderingsregeling. 

 

Bij het erfgoed er een culturele waardestelling uitgevoerd. Maar we maken ons zorgen over 

de opstelling van de NAM die zich aan de contourgrenzen wil houden en geen ruimte biedt 

voor waardestelling in het gehele bevingsgebied. Grote zorgen over de toekomst van ons 

karakteristieke erfgoed waaraan Groningen zo herkenbaar is. 

 

Ten aanzien van de versterking van scholen zien we dat er een onvruchtbare discussie 

ontstaat bij de eerste scholen die verstevigd moeten worden in de gemeente Bedum over 

wie wat moet betalen. Voor ons is een ding duidelijk, de NAM moet haar 

verantwoordelijkheid nemen. Dat de versterking van de scholen nu stagneert en vertraging 

oploopt kan niet bestaan. We roepen de Tweede Kamer op hier stelling tegen te nemen. 

 

Het plotseling stopzetten van de waardevermeerderingsregeling is tegen de afspraken die 

met de regio zijn gemaakt. Het is goed om te beseffen dat de regeling er niet zomaar is 

gekomen. Het is een erkenning van wat mensen met aardbevingsschade ondergaan en zet 

daar iets tegenover waar ze echt iets aan hebben. Aan die gedachte komt nu een eind. Wij 

leggen ons er niet bij neer en verzoeken de Tweede Kamer om de regeling voort te zetten. 

 

Daarnaast vinden wij dat er meer aandacht moet komen voor de immateriële gevolgen van 

de gaswinning. De onveiligheid, onzekerheid en onduidelijkheid die mensen ervaren en de 

gevolgen daarvan in hun dagelijks leven. De verschillen in behandeling. De zorg over de 

toekomst. Het is een moeilijk onderwerp, je kunt het niet zien, maar het is er wel. Wij zijn 



van mening dat de immateriële gevolgen in beeld moeten worden gebracht en dat er bij de 

uitvoering van het versterkingsprogramma rekening mee moet worden gehouden. 

 

We staan met elkaar voor een enorme ingrijpende opgave, die helaas noodzakelijk is. Wat 

ons betreft moeten de bewoners centraal staan als straks voortvarend begonnen wordt 

begonnen met de uitvoering van het programma. 

 

Gaswinning 

 

Het versterkingsprogramma kan alleen maar worden uitgevoerd als de gaswinning verder 

wordt verlaagd. Wij willen dat er onderzoek wordt gedaan naar het productieniveau waarbij 

de seismiciteit afneemt.  Zo kunnen we te weten komen bij welk productieniveau de 

veiligheid van de Groningers wordt vergroot doordat de aardbevingen afnemen. Die kennis 

ontbreekt nu, maar is hard nodig om een veiliger niveau van gaswinning te kunnen bepalen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat voor de productieniveaus van 21, 27 en 33 miljard m3 het aantal 

aardbevingen nog steeds toeneemt. Alleen bij 12 bcm is tot nu toe bekend dat de 

seismiciteit afneemt (onderzoek SodM 2013). 

Er is niet onderzocht waar het omslagpunt zit bij welk productieniveau de seismiciteit 

afneemt. Tijdens de technische briefing werd duidelijk dat er modellen zijn om dit onderzoek 

te kunnen doen voor alle productieniveaus. 

Het SodM waarschuwde voor het vermijden van snelle schommelingen in de productie, zoals 

bij de piekwinning eind 2013. Aan het eind van het jaar waarin SodM het advies gaf snel 

minder te winnen gingen de putten in Loppersum aan het eind van het jaar wijd open. En dat 

hebben we geweten met de zware beving die daarop volgde. 

Het is goed dat het kabinet inzet op Import van gas en bijmenging van stikstof, uitfasering 

levering van gas aan Duitsland, België en Frankrijk, huizen aansluiten op warmtebronnen ipv 

gas. 

Wat ons betreft moet het kabinet nog meer inzetten op het treffen van maatregelen zodat 

die piekwinningen vermeden worden en de gaskraan echt veilig en duurzaam omlaag kan.  

 

Afrondend. 

 

Ik hoop dat de motie breed in deze staten gesteund zal worden nu we het op de intenties en 

het dictum van de motie breed eens zijn getuige het debat.  

Dat verdienen de mensen. 

 

In hoeverre dit meerjarenplan echt ‘ons’ plan kan worden, dat hangt af van de Tweede 

Kamer.  

 

Richting de Tweede Kamer zeggen wij: 



Neem de zorgen en de belangen van de inwoners van Groningen serieus. 

Wees ruimhartig.  

Herstel het vertrouwen door onze veiligheid te vergroten. 

 

Dank u wel. 

 

 

 

Stieneke van der Graaf  


