
De Minister van Economische Zaken 

De heer H.G.J. kamp 

Postbus 20401 

2500 EK 's-Gravenhage 

Da len, 20 december 2013 

Geachte heer Kamp, 

Hierbij doet de stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen u haar rapportage toekomen 
over de 11 onderzoeken die het afgelopen jaar in uw opdracht zijn uitgevoerd in relatie tot de 
aardbevingen ten gevolge van gaswinning uit het Groningen gasveld. 

De stuurgroep constateert dat de onderzoeken breed en onafhankelijk zijn opgezet en uitgevoerd. 
De uitkomsten bieden voldoende basis om voor de korte termijn, drie a vijf jaar, uitspraken te 
doen over de exploitatie van het Groningen veld in samenhang met het veiligheidsrisico, de 
noodzakelijke preventieve maatregelen, en het benodigde vervolgonderzoek. 

Voor de langere termijn laten de modellen divergerende uitkomsten zien als gevolg van 
onzekerheden bij enkele belangrijke factoren. De onzekerheden en hoe daarmee is omgegaan, 
worden in het bijgaande rapport besproken. De grootste onzekerheid in het bepalen van de 
seismische dreiging betreft de zogeheten partitiecoefficient, die in rekenmodellen bepaalt welk deel 
van de door gasproductie opgebouwde spanning in de ondergrond zich uiteindelijk middels 
aardbevingen zal ontladen. 

De uitgevoerde berekeningen zijn op onderdelen gebaseerd op conservatieve, dat wil zeggen 
voorzichtige, aannames. Als gevolg daarvan kunnen de seismische dreiging en het daaruit 
voortvloeiend veiligheidsrisico mogelijk zijn overschat. Nader onderzoek en nieuwe meetgegevens 
zijn dringend noodzakelijk om de aannames te toetsen en beter begrip te krijgen. De verwachting 
is gerechtvaardigd dat daardoor de gesignaleerde onzekerheden kunnen worden verkleind. Met 
name door verder geomechanisch onderzoek zal een scherper beeld kunnen ontstaan van de kans 
op zwaardere bevingen (groter dan 5 op de schaal van Richter) en nieuw seismologisch onderzoek 
kan leiden tot beter inzicht in de relatie tussen bevingen en de grondbewegingen aan het 
oppervlak. 

Met betrekking tot preventieve maatregelen concludeert de stuurgroep dat huizen, andere 
gebouwen, en vitale infrastructuur ten minste dienen te voldoen aan de geldende normen, hetgeen 
nu niet altijd het geval is. Met voorrang en urgentie zou een geco6rdineerd versterkingsprogramma 
in gang gezet moeten worden dat de op de korte termijn bestaande risico's aanpakt. 

Ten gevolge van de vertraagde reactie van het ondergrondse systeem zal productievermindering 
op basis van de huidige productiefilosofie (het minimaliseren van drukverschillen over het veld) 
voor de korte termijn weinig effect hebben op het risico. Een alternatieve productiefilosofie, waarbij 
in het zuidelijk gedeelte van het Groningen veld meer en in het gebied rond Loppersum minder 
wordt geproduceerd, lijkt wel enige beperking van het seismisch risico op te leveren, waarbij 
tevens tijd wordt gewonnen voor het genereren van meer gegevens en het genoemde 
versterkings-programma. 



De stuurgroep adviseert u het ingediende winningsplan over drie jaar opnieuw te bekijken op basis 
van de uitkomsten van extra onderzoeken en een op te zetten monitoringsprogramma.  

De stuurgroep is zich tijdens haar werkzaamheden voortdurend bewust geweest van de omvang 
en urgentie, maar vooral ook van de complexiteit van het onderhavige onderwerp. Goede 
communicatie en duidelijke toelichting bij de ingewikkelde modelberekeningen zijn daarbij 
belangrijk, opdat de onderzoeksresultaten door alle betrokkenen worden begrepen en op hun 
merites worden geschat. Tevens realiseert de stuurgroep zich dat de aan haar beoordeling 
toevertrouwde onderzoeken technisch van aard zijn en niet meer dan ingredienten kunnen zijn 
voor een bredere afweging rond de toekomst van het Groningen veld. 

Hoogachtend, 

Mw. T. 

Voorzitt-,•:'urgroep 
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1. Het programma van onderzoeken 

Naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen is in 2013 in uw opdracht [1] een programma 

uitgevoerd bestaande uit de volgende elf onderzoeken: 

Onderzoek Opdracht U itvoerders 

1 I nventa r i sat i e p revent i eve maatrege l e n g ebouwen NAM Aru p 

2 Qu i ck sca n moge l ij ke effecten op v i ta l e i nfrast ru ctuu r EZ De l ta res 

3 S ch adepatroon b ij hoge r max im um bev i n g EZ KNM I en TNO 

4 BeInv l oed i n g sc i rke l b ij hoge r max im um bev i n g EZ KNM I en TNO 

5 Bepa l i n g max i m um bev i ng NAM NAM 

6 A l te rn at ieve w i n n i n g stech n i e ken NAM NAM 

7 Moge l ij kh ed en kwa l i te itsconve rs i e EZ GTS 

8 M oge l ij ke fi n a n c i e l e effecten o p i n komsten Staat EZ EZ 

9 Leve r i n g sco ntracte n EZ Ga sTe rra 

1 0 Waa rdeda l i n g EZ O rtec Fi n a n ce 

1 1 Ve ra n ke ren o nafh a n ke l ij khe i d schadep ro ced u res EZ Tcbb 

De samenhang tussen deze onderzoeken kan aan de hand van de volgende onderwerpen worden 

geschetst: 

Seismisch risicoanalyse l 

grondbeweging : onderzoek 4 en 5 

risico's voor bebouwde omgeving : onderzoek 1 

risico's voor vitale infrastructuur : onderzoek 2 

Preventie ondergronds 

aanpassingen in de productie : onderzoek 6 

Preventie bovengronds 

versterking gebouwen 

versterking vitale infrastructuur 

: onderzoek 1 

: onderzoek 2 

Randvoorwaarden 

kwaliteitsconversie en leveringszekerheid : onderzoek 7 

gevolgen voor de Rijksbegroting : onderzoek 8 

contractuele verplichtingen : onderzoek 9 

Huizen 

waardedaling huizen : onderzoek 10 

schadeafhandeling : onderzoek 11 

1 In bijlage B is een verklarende begrippenlijst opgenomen. 



Onderzoek 3 is als zelfstandig onderzoek vervallen: dit onderwerp wordt in onderzoek 4 en vooral 

in onderzoek 1 geadresseerd. 

2. De stuurgroep 

Opdrach t 

Bij haar instelling heeft de stuurgroep de volgende taken meegekregen [2]: 

• het beoordelen en goedkeuren van de opzet van de onderzoeken; 

• het begeleiden en monitoren van de onderzoeken; 

• het bezien van de uitkomsten en het daarover rapporteren. 

Uitgangspunt hierbij was dat de onderzoeken zo moeten zijn opgezet en uitgevoerd dat de 

resultaten en opgebouwde kennis een voldoende basis vormen voor besluitvorming rond de 

exploitatie van het Groningen gasveld in samenhang met het veiligheidsrisico ten gevolge van 

aardbevingen. 

Samenstelling 

De stuurgroep bestond uit: 

• Mevrouw drs. T. Klip-Martin (voorzitter, Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe); 

• De heer prof. dr. R.D. van der Hilst (Massachusetts Institute of Technology, USA); 

• De heer dr. J.N. Breunese (TNO). 

Sinds haar instelling begin april 2013 is de stuurgroep vijftien keer2 bijeengeweest. Tijdens de 

eerste bijeenkomsten heeft de stuurgroep zich laten informeren over de opzet, inrichting en 

beoogde uitvoering van de onderzoeken, en daarover waar nodig suggesties gedaan. Tijdens de 

latere bijeenkomsten is de aandacht van de stuurgroep vooral uitgegaan naar de uitvoering van de 

onderzoeken, hun onderlinge samenhang en consistentie, en de tussen- en eindresultaten. 

Ondersteuning 

De stuurgroep is bij haar werkzaamheden ondersteund door twee door het ministerie van 

Economische Zaken samengestelde Technische Begeleidingscommissies, te weten een voor de 

ondergrond ('TBO') en een voor de bovengrond ('TBB'). De commissies bestonden uit deskundigen 

(zie Bijlage A) met brede expertise op de relevante terreinen en hadden de taak de voortgang van 

de onderzoeken te bewaken en de inhoud te beoordelen. 

De voorzitter van beide commissies was eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep. Hij adviseerde 

tevens over de onderzoeken m.b.t. financiele gevolgen en leveringszekerheid. Het ministerie van 

Economische Zaken verzorgde het secretariaat van de stuurgroep. 

Positie 

De stuurgroep was zich tijdens de uitvoering van haar taken bewust van zowel de omvang van het 

probleem als ook van de urgentie om waar mogelijk snel tot resultaten te komen. 

Het probleem kent wereldwijd geen precedent van gelijke aard, omvang en complexiteit. De 

opgedragen onderzoeken, die soms bestonden uit meerdere deelprojecten, zijn uitgevoerd door 

vele onderzoeksgroepen. Tientallen onderzoekers hebben zich met de gestelde vragen bezig 

gehouden. Aan de technische kant bestonden er beperkingen m.b.t. de beschikbare gegevens en 

modellen. Op belangrijke onderdelen zijn nieuwe modellen ontwikkeld en met bestaande modellen 

verbonden tot een instrument waarmee de relatie tussen gaswinning en het veiligheidsrisico beter 

kan worden geanalyseerd. Tegelijkertijd is meer inzicht ontstaan in wat we nog niet weten en in de 

mogelijkheden om die kennislacunes in de nabije toekomst in te vullen. 

2
 Data: 2/4, 18/4, 7/6, 4/7, 9/8, 30/8, 19/9, 15 en 16/10, 12 en 13/11, 22/11, 29/11, 5/12 

en 9/12. 



De stuurgroep heeft zich gerealiseerd dat de aan haar beoordeling toevertrouwde onderzoeken 

technisch van aard zijn en niet meer dan ingredienten kunnen zijn voor een bredere afweging rond 

de toekomst van het Groningen veld. 

3. Werkwijze 

Beoordelingsproces 

De stuurgroep heeft de voor de onderzoeken opgestelde opdrachtformuleringen en 

onderzoeksvragen beoordeeld en daarmee ingestemd. Gaandeweg is de reikwijdte van een aantal 

onderzoeken - met instemming van de stuurgroep - verbreed om technisch beter aansluiting te 

vinden bij de centrale vraagstelling van het onderzoeksprogramma. Zo hebben de onderzoeken 5 

en 6 (die in feite als een samenhangend geheel moeten worden gezien) zich ook gericht op de 

manifestatie van aardbevingen aan het aardoppervlak in termen van grondversnellingen. 

De stuurgroep heeft zich op diverse momenten laten infornneren door de uitvoerders van de 

onderzoeken en heeft kennis genomen van de verschillende onderzoeksrapporten. De rapportages 

die de stuurgroep kreeg van de Technische Begeleidingscommissies waren van grote toegevoegde 

waarde om op een snelle en tegelijkertijd verantwoorde wijze tot de kern door te dringen. Leden 

van de stuurgroep zijn als waarnemer aanwezig geweest bij een aantal technische sessies van de 

TBO en de NAM. 

De stuurgroep heeft geconstateerd dat met name bij de onderzoeken naar de ondergrond gestart 

is met meerdere methodieken. Het voordeel daarvan in wetenschappelijke zin is dat niet bij 

voorbaat voor een benadering werd gekozen. Anderzijds heeft de stuurgroep er voor moeten 

zorgen dat de resultaten binnen het redelijke toch tijdig convergeerden naar bruikbare 

antwoorden. 

De stuurgroep heeft met de hulp van de Technische Begeleidingscommissies de individuele 

onderzoeken getoetst op onafhankelijkheid, kwaliteit en volledigheid van de beantwoording van de 

gestelde onderzoeksvragen. Daarna zijn de onderzoeksresultaten beoordeeld op onderlinge 

samenhang en consistentie. Tenslotte heeft de stuurgroep beoordeeld of de resultaten van de 

beoordeelde onderzoeken voldoende de voorliggende vragen met betrekking tot de omvang en 

gevolgen van aardbevingen en de noodzakelijke preventieve maatregelen behandelen. 

Reviews 

Bijlage C geeft per onderzoek een overzicht van de opdracht, de opgeleverde documenten en de 

daarop uitgevoerde reviews. Van een aantal onderzoeken is door de onderzoekers zelf een externe 

review gevraagd. In een aantal andere gevallen heeft de stuurgroep verzocht een externe review 

te laten uitvoeren. De reviews zijn gevoegd bij de onderzoeksrapportages. 

Onafhankelijk daarvan hebben de beide Technische Begeleidingscommissies reviews uitgevoerd 

van vrijwel alle onderzoeken en die aan de stuurgroep gerapporteerd [5, 6, 7 en 8]. Tussentijdse 

bevindingen zijn waar nodig gecommuniceerd aan de betreffende onderzoekers. Via presentaties 

door onderzoekers heeft de stuurgroep zich ook in directe zin een mening kunnen vormen en 

terugkoppeling kunnen geven. 

Resultaten van de onderzoeken 1, 2, 4, 10 en 11 zijn door de minister van EZ op 22 augustus jl. 

aan de Tweede Kamer aangeboden, vergezeld van een advies van de stuurgroep [4]. Besloten 

werd om aan de onderzoeken 1, 2, 4 en 10 een vervolg te geven. De resultaten daarvan zijn ook in 

deze afrondende evaluatie betrokken. 

4. Bevindingen 

De onderzoeken die door de minister zijn uitgezet hebben het inzicht in de oorzaken en gevolgen 

van de aardbevingen in Groningen aanzienlijk vergroot en duidelijk gemaakt waar kennis en 



gegevens nog ontbreken. De onderzoeken hebben ook bijgedragen aan een convergentie in het 

denken over deze materie bij de verschillende betrokken partijen. 

De onderzoeken naar de ondergrond (4, 5 en 6) maken het nu mogelijk (weliswaar met 

onzekerheden) uitspraken te doen over de ontwikkeling van het aantal en de zwaarte van de 

bevingen. Statistisch-seismologisch onderzoek heeft de seismische dreiging3 in kaart gebracht en 

duidelijk gemaakt dat niet de maximale magnitude maar de door de beving veroorzaakte 

bodembeweging aan het oppervlak daarvoor de belangrijkste factor is. Ook is een eerste 3- 

dimensionaal geomechanisch model voor het Groningen veld ontwikkeld, waarmee een beter 

begrip begint te ontstaan over de rol die breuken in het reservoir spelen bij de aardbevingen. 

De onderzoeken naar de bovengrond (1 en 2) hebben de risico's voor gebouwen en vitale 

infrastructuur in kaart gebracht. In dit kader zijn 265.000 gebouwen geinventariseerd. Ook is een 

goed inzicht verkregen in de belastbaarheid van waterkeringen en het hoogspanningsnet. 

De onderzoeken naar leveringszekerheid van kleinverbruikers van laag-calorisch gas in Noordwest 

Europa en de financiele gevolgen voor de Staat (onderzoeken 7, 8, en 9) hebben randvoorwaarden 

opgeleverd voor alternatieve productiescenario's.  

Onzekerheden 

Kernvraag voor de stuurgroep is of de resultaten van de onderzoeken een toereikend antwoord 

geven op de vragen van de minister. Om deze vraag te beantwoorden is het nodig stil te staan bij 

de aard van de resultaten van het onderzoek naar de ondergrond (de seismische dreiging) en naar 

de bovengrondse gevolgen (de veiligheidsrisico's). De uitkomsten worden gekenmerkt door 

aanzienlijke onzekerheid, met name voor de periode na de komende vijf jaar. Deze onzekerheid 

hangt samen met het felt dat er onvoldoende gegevens zijn zowel over opbouw en gedrag van de 

ondergrond als over zwaardere bevingen in Groningen. Ook zijn er internationaal weinig referenties 

over de gevolgen van geInduceerde bevingen. De onderzoekers hebben in hun analyses daarom 

aannames moeten maken op basis van beperkte gegevens en kennis van de onderliggende 

bevingsmechanismen. 

Onderstaand diagram geeft schematisch het oorzakelijk verband weer tussen gasproductie en 

schade. Daarbij zijn ook de technische grootheden aangegeven die dat verband in de 

modelberekeningen karakteriseren en kwantificeren—een nadere omschrijving van deze begrippen 

is te vinden in Bijlage B. 

QOmpactie
 

model 
--)artitiecoefficie-r; GMPE Cfragility curves  

De bandbreedte van voorspellingen van het veiligheidsrisico wordt in belangrijke mate bepaald 

door vier onzekere factoren. Drie daarvan hebben te maken met de ondergrond: 

1. de compactie van het reservoir (d.w.z. de mate waarin het poreuze gesteente wordt 

samengedrukt als gevolg van onttrekking van aardgas en het gewicht van de 

bovenliggende lagen); 

2. de partitiecoefficient (d.w.z. het deel van de door die compactie opgebouwde spanning dat 

zich uiteindelijk zal ontladen middels aardbevingen); 

3. de relatie tussen de magnitude van bevingen en het patroon van de grondbeweging ten 

gevolge daarvan (GMPE's). 

3
 Engels: seismic hazard (zie Bijlage B) 



Hierbij is de partitiecoefficient de grootste bron van onzekerheid. Dit leidt met name voor de 

periode na de komende vijf jaar tot een grote bandbreedte rond de verwachte seismische dreiging, 

met een nadruk op de hogere waarden. 

De vierde belangrijke onzekere factor betreft de bovengrond: 

4. de belastbaarheid (weergegeven door zogeheten 'fragility curves') van verschillende typen 

gebouwen in relatie tot een bepaalde grondversnelling. 

Hier ontbreekt specifieke informatie over huizen, gebouwen en bodemgesteldheid in Groningen. 

Hoe is met onzekerheden omgegaan? 

In het licht van deze en andere onzekerheden hebben de onderzoekers in enkele gevallen 

conservatieve (d.w.z. voorzichtige) aannames gedaan en alle opties meegenomen die theoretisch 

mogelijk zijn. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is dat er in het onderzoek naar 

de seismische dreiging slechts een theoretische bovengrens is gesteld aan de partitiecoefficient, die 

daardoor in de modelberekeningen een veel hogere waarde kan aannemen dan in Nederland of 

elders in de praktijk is waargenomen. De seismische dreiging en daarmee de risico's worden als 

gevolg daarvan waarschijnlijk overschat. Een mogelijke aanwijzing daarvoor is gegeven in de 

rapportage van onderzoek 1, waar wordt geconstateerd dat de modelberekening voor een beving 

zoals in 2012 geregistreerd hij Huizinge een aanzienlijk zwaardere schade voorspelt dan in praktijk 

is waargenomen. 

Seismische dreiginq 

De naar de toekomst toenemende onzekerheid maakt het niet goed mogelijk om voor de langere 

termijn met voldoende zekerheid uitspraken te doen. Het is duidelijk dat de seismiciteit bij 

voortgaande productie de komende jaren geleidelijk toe zal nemen, maar het is onzeker hoe lang 

die ontwikkeling zich zal doorzetten en wat de maximale seismische dreiging is waar rekening mee 

gehouden moet worden. Maar voor de korte termijn, de komende vijf jaar, bestaat er voldoende 

duidelijkheid over de seismische dreiging en risico's om uitspraken te doen over de noodzakelijke 

maatregelen. Dat kan ook omdat er een duidelijk perspectief is om op diezelfde termijn de 

onzekerheden aanzienlijk te reduceren. De verwachting is gerechtvaardigd dat meer en betere 

gegevens in combinatie met nader onderzoek kunnen leiden tot het naar beneden bijstellen van de 

seismische dreiging en het veiligheidsrisico. 

Veiligheidsrisico's  

Voor de komende vijf jaar moet volgens de huidige berekeningen rekening worden gehouden met 

een maximale grondversnelling (PGA) van ten minste ca. 0,2g.  

Ter toelichting: er is volgens de huidige raming 10% kans dat in de periode 2013 - 2018 een PGA 

optreedt met een hogere waarde dan 0,18g (waarbij g de versnelling door de zwaartekracht is). 

Bij een dergelijke PGA zijn er geen grote zorgen voor wat betreft de kritische infrastructuur, al 

betekent dat niet dat versterking van dijken en kades niet nodig is. Onderzoek 2 heeft immers 

duidelijk gemaakt dat veel waterkeringen op dit moment niet aan de geldende normen voldoen. 

Voor gebouwen is er wel reden tot zorg, omdat bepaalde categorieen huizen bij een PGA van 0,2g 

al het gevaar !open op ernstige schade. Dat betekent dat er ook een risico is dat er mensen 

gewond raken of, bij een hogere PGA, dat er slachtoffers vallen. 

Preventieve maatregelen 

Bovengronds  

De onderzoeken (vooral 1 en 2) maken de risico's voor de komende jaren inzichtelijk en doen op 

basis daarvan ook voorstellen voor de te nemen preventieve maatregelen. 

Voor de vitale infrastructuur kunnen op basis daarvan afspraken worden gemaakt met de 

Waterschappen en de beheerders van gasleidingen en van het hoogspanningsnet over een plan van 

aanpak. 

Voor wat betreft de gebouwen heeft de NAM, op basis van onderzoek 1, een aanpak voorgesteld 

die stapsgewijs de noodzakelijke versterkingen aan gebouwen realiseert, beginnend bij de meest 

kwetsbare gebouwen in het gebied rond Loppersum (waar de grootste risico's zijn). Dit plan van 



aanpak moet op korte termijn verder worden geconcretiseerd om zeker te stellen dat de 

noodzakelijke versterking van de meest kwetsbare gebouwen voortvarend wordt aangepakt. Het 

plan vraagt om een professionele regisseur, die zorgt dat de planning wordt gerealiseerd, dat 

daarbij sprake is van een uniforme kwaliteit en dat al doende wordt geleerd. 

Ondergronds  

Er is ook gekeken naar preventieve maatregelen die genomen kunnen worden ten aanzien van de 

gaswinning zelf. De meeste onderzochte productiescenario's laten - althans voor de korte termijn - 

slechts beperkte onderlinge verschillen zien waar het gaat om de verwachte seismische dreiging. 

Een eerste uitzondering daarop vormt het scenario waarin de productie wordt stopgezet, wat leidt 

tot een afname van de seismische dreiging met 38% in de komende tien jaar. De tweede 

uitzondering betreft het scenario met een alternatieve productiefilosofie, waarbij gas bij voorrang 

uit het zuidelijk deel van het reservoir wordt geproduceerd. Daardoor daalt de druk in het gebied 

rond Loppersum minder snel en zal de seismiciteit naar verwachting in mindere mate toenemen. 

Deze alternatieve productiefilosofie biedt voor de korte termijn wellicht aanknopingspunten: naast 

daling van het risico wordt daarmee immers tijd gewonnen die nodig is voor het verzamelen van 

meer gegevens, het verrichten van nader onderzoek, en het versterken van gebouwen en 

infrastructuur. 

Leveringszekerheid en economische randvoorwaarde  

Onderzoek 7 maakt duidelijk dat in de komende jaren een jaarlijkse Groningen productie van 

tenminste 30 miljard m3 nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen voor huishoudens die op 

dit moment afhankelijk zijn van laagcalorisch aardgas. Bij een dergelijk productieniveau komen de 

contractuele leveringsverplichtingen van GasTerra niet in het geding, maar is wel sprake van 

aanzienlijk minder gasbaten voor de Staat (ca € 3,5 mrd per jaar in de eerste drie jaar). 

Reductie onzekerheden 

De onderzoeken hebben niet alleen het inzicht in de oorzaken en gevolgen van de aardbevingen 

vergroot. Ze hebben ook duidelijk gemaakt wat er nodig is om de geconstateerde onzekerheden te 

reduceren. 

• Ten eerste zijn er voor zowel onder- als bovengrond meer en nauwkeuriger gegevens nodig 

om de input en daarmee ook de output van de onderzoeken te verbeteren; 

• Ten tweede is nader onderzoek nodig naar de factoren die de grootste bijdragen leveren aan 

de onzekerheid in het ondergrondse domein: (geomechanisch) onderzoek naar de 

partitiecoefficient en de compactie van het reservoir en de rol van breuken, seismologisch 

onderzoek naar de complexe 3D structuur van het Groningen gasveld, alsmede de 

voortplanting van de door de aardbevingen veroorzaakte seismische golven. Hierdoor kunnen 

niet alleen de aanwezige breuken en de locaties en magnitudes van de bevingen beter worden 

bepaald, maar ook de modelwaarden voor grondbeweging (PGA) worden geijkt; 

• Ten derde is verder onderzoek nodig naar naar de "fragility curves", specifiek voor de 

gebouwen en de bodemgesteldheid in Groningen. 

De plannen voor data acquisitie en onderzoek zijn in de rapportages over de onderzoeken 1, 2 en 6 

uiteengezet. De stuurgroep kan zich goed vinden in de daarin gepresenteerde voorstellen. Het is 

van belang om deze (onafhankelijke) onderzoeksprogramma's strak aan te sturen en te monitoren, 

om zeker te stellen dat er binnen drie jaar voldoende resultaten liggen, zodat tijdig ook voor 

langere termijn besluiten genomen kunnen worden. 



5. Conclusies en aanbevelingen 

De stuurgroep constateert dat de onderzoeken breed en onafhankelijk zijn opgezet en uitgevoerd. 

De grote meerwaarde bestaat uit de combinatie van onderzoeksresultaten: er is daardoor een 

instrument beschikbaar gekomen waarmee veiligheidsrisico's ten gevolge van aardbevingen en de 

effectiviteit van preventieve maatregelen kunnen worden gekwantificeerd. Ook is inzicht verkregen 

in de gevolgen van maatregelen in termen van staatsbaten en de leveringszekerheid van aardgas. 

De onderzoeken hebben een goed inzicht gegeven in het probleem (gebaseerd op de op dit 

moment beschikbare gegevens, computermodellen, en kennis). Ook zijn de belangrijkste 

onzekerheden geklentificeerd en de te nemen stappen om deze onzekerheden te verkleinen. Er 

kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen een korte termijn (de komende drie tot vijf jaar), 

en een langere termijn (voor de periode na vijf jaar). 

Voor de korte termijn zijn de onzekerheden te overzien en bestaat er voldoende duidelijkheid over 

de seismische dreiging en risico's om uitspraken te doen over de noodzakelijke maatregelen. Dat 

kan ook omdat de verwachting is gerechtvaardigd dat meer en betere gegevens in combinatie met 

nader onderzoek kunnen leiden tot het naar beneden bijstellen van de raming van het seismische 

dreiging en, dus, van het veiligheidsrisico. 

Op basis van de nu beschikbare informatie over de seismische dreiging ziet de stuurgroep geen 

reden om bij de huidige productiefilosofie de gaswinning uit het Groningen veld drastisch te 

verminderen. Wel beveelt de stuurgroep aan om de in onderzoek 6 gepesenteerde alternatieve 

productiefilosofie, minder productie uit het noordelijke deel van het veld en meer uit productie uit 

het zuidelijke veld, zeer serieus te overwegen omdat hiermee volgens de huidige modellen de 

seismiciteit in het gebied rond Loppersum kan worden beperkt. 

Voorts adviseert de stuurgroep dat huizen, gebouwen en vitale infrastructuur ten minste dienen te 

voldoen aan de geldende normen, en dat zo spoedig mogelijk extra werkzaamheden worden 

uitgevoerd voor een gecoordineerd versterkingsprogramma.  

Op de langere termijn wordt de bandbreedte van voorspellingen van het veiligheidsrisico bepaald 

door onzekerheid over het verdere verloop van de compactie van het gasreservoir, het deel van de 

door deze compactie opgebouwde spanning dat zich zal ontladen middels aardbevingen en de 

relatie tussen de magnitude van aardbevingen en het patroon van bodennbeweging aan het 

aardoppervlak. Nader onderzoek is hierbij noodzakelijk en dient zo spoedig mogelijk te worden 

gestart. Het vergaren  en (zo veel mogelijk) in real time bekijken, analyseren, en interpreteren van 

meer en betere meetgegevens (dwz nnonitoren) en de verdere ontwikkeling en toepassing van 

geomechanische en seismologische modellen zijn daarbij een vereiste. 

Ook wat betreft de belastbaarheid van gebouwen geldt dat meer gegevens en verder onderzoek 

gewenst zijn. De verwachting is gerechtvaardigd door deze extra gegevens en kennis de 

gesignaleerde onzekerheden kunnen worden verminderd. Onafhankelijkheid van het onderzoek en 

openbaarheid van de uit het monitoringsprogrannma te verkrijgen gegevens zijn daarbij belangrijke 

voorwaarden. 

De stuurgroep stelt voor het winningsplan voor het Groningen veld over drie jaar opnieuw te 

bekijken op basis van de uitkomsten van de nieuwe onderzoeken en een op te zetten 

monitoringsprogramma.  

Een breed gedragen, goed gedefinieerd en meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma zal 

leiden tot een beter begrip van de mechanismen achter geInduceerde bevingen, hetgeen cruciaal is 

voor het beheersen en beperken van seismische risico's in Groningen. De onderzoeksresultaten 

zullen echter niet alleen van belang zijn voor gaswinning maar ook voor vele andere 

gebruiksmogelijkheden van de ondergrond. In die zin reikt het belang van dit onderzoek verder 

dan Groningen en kan het Nederland een leidende kennispositie verschaffen, met unieke 

mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. 



De stuurgroep is zich tijdens haar werkzaamheden voortdurend bewust geweest van de omvang en 

urgentie, maar ook van de complexiteit van het onderhavige onderwerp. Goede communicatie is 

daarbij belangrijk, opdat de onderzoeksresultaten door alle betrokkenen kunnen worden begrepen 

en op hun merites worden geschat. 
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BIJLAGE B. Definities en begrippen 

Cornpactie 

model 
partitiecoefficient GMPED agility curves ) 

I Aardbevingen en bodembeweging 

Aardbevingstypen: 

Naar hun ontstaan kunnen aardbevingen worden onderscheiden in: 

• Tectonisch : bevingen veroorzaakt door geologische processen en niet gerelateerd aan 

menselijk handelen; 

• Gernduceerd : bevingen als gevolg van menselijk handelen, by. mijnbouw of gaswinning. 

Bodembeweging: 

De beweging van de bodem aan het oppervlak (door een beving op diepte), in dit kader uitgedrukt 

in termen van grondversnelling (zie PGA).  

Bodemdaling: 

Daling van het maaiveld - uitgedrukt in (centi-)meters - ten gevolge van compactie van  

gesteenten in de ondergrond. 

Compactie: 

Samendrukking van ondergrondse lagen als gevolg van overdruk van bovenliggende gesteenten, 

by. door het afnemen van interne gasdruk door gasproductie. 

Ground Motion Prediction Equation (GMPE) : 

Empirische formule die gebruikt wordt om gegeven een beving in de ondergrond de 

grondbeweging (PGA) aan het oppervlak te voorspellen. 

Magnitude (Rich ter schaal) : 

De kracht van de aardbeving in de ondergrond, in het kader van deze onderzoeken meestal 

uitgedrukt middels een bepaalde waarde op de schaal van Richter. 

Partitiecoefficient: 

Empirisch bepaalde fractie van de in ondergrond aanwezige energie (ofwel de tectonische of 

geInduceerde spanningsopbouw) die seismisch zal worden ontladen. Een waarde van 1 betekent 

dat alle in de ondergrond opgebouwde spanning (uiteindelijk) vrijkomt middels een of meerdere 

bevingen; een waarde van 0,001 betekent dat slechts 0.1% leidt tot seismiciteit en dat 99,9% 

van de deformatie plaatsvindt zonder bevingen te veroorzaken. 

PGA (Engels: Peak Ground Acceleration): 

De grondversnelling als gevolg van een aardbeving (uitgedrukt in m/s2 maar meestal weergegeven 

als een fractie van g, de versnelling door de zwaartekracht.) 

Seismiciteit: 

Het optreden van (aard)bevingen. 



II Seismische dreiging en risico 

Conservatief (resultaat, scenario): 

Term die gebruikt wordt om aan te geven dat de voor berekeningen gebruikte uitgangspunten - of 

een opeenstapeling van onwaarschijnlijke prognoses -leiden tot een sombere (pessimische) 

voorspelling van de toekomstige situatie. Conservatieve uitkomsten zijn statistisch gezien niet uit 

te sluiten, maar zijn niet waarschijnlijk. 

Fragility curve: 

Empirische relatie tussen bodembeweging (PGA) en belastbaarheid van verschillende typen 

huizen en gebouwen, die gebruikt wordt om mogelijke schade te berekenen. 

Overschrijdingskans: 

De waarschijnlijkheid dat een bepaalde waarde van een fysische grootheid wordt overschreden. 

PSHA (Engels: Probabilistic Seismic Hazard Analysis): 

Waarschijnlijkheidsanalyse waarin de dreiging in een bepaald gebied wordt uitgedrukt in 

overschrijdingskansen, meestal weergegeven in een tabel of geografische kaarten. 

Seismic hazard ("seismische dreiging") : 

In statistische analyses (zie PSHA) wordt de seismische dreiging meestal gedefinieerd als de kans 

dat een bepaalde waarde van grondversnelling wordt overschreden (binnen een bepaalde periode, 

by. 1, 10 of 50 jaar). 

Opmerking : Omdat het aantal bevingen van een bepaalde sterkte met de tijd kan veranderen, 

wordt de seismische overschrijdingskans altijd gespecifieerd voor een bepaald tijdvak. 

Seismisch risico 

De kans op door aardbevingen veroorzaakte schade (aan mensen, gebouwen, infrastructuur, 

productie). Risico wordt - in het algemeen - bepaald door de combinatie van de kans dat iets 

gebeurt en de potentiele effecten daarvan. In die zin is "seismisch risico" de combinatie van de 

"seismische dreiging" en de potentiele effecten. 

Schade: 

Het effect van bodembewegingen op mensen, gebouwen, infrastructuur, productie etc. 

III- Algemene (technische) termen die vaak gebruikt worden (alfabetisch) 

Deterministisch: 

Letterlijke betekenis: 'bepaald'. In een deterministische rekenmethode is het uitgangspunt dat de 

specifieke waarde van een betreffende grootheid scherp kan worden bepaald. In combinatie met 

kansberekening kiest men een bepaalde waarde uit een representatieve bandbreedte van 

realistische waarden. Die keuze bepaalt dan een deterministisch 'scenario'. De uitkomst geeft 

echter geen informatie over de waarschijnlijkheid van dat scenario. 

Empirisch: 

Letterlijke betekenis: 'proefondervindelijk'. Een empirisch resultaat is een onderzoeksresultaat dat 

is verkregen door het vergelijken van de drijvende kracht van een proces met de waargenomen 

respons, zonder dat (noodzakelijkerwijs) de fysische relatie tussen die drijvende kracht en de 

response is verklaard en begrepen. Extrapolatie van langs empirische weg verkregen resultaten is 

alleen toegestaan onder de aanname dat het onderzochte systeem zich in andere omstandigheden 

(bv. in de toekomst, of op andere ruimtelijk schaal) net zo zal gedragen als in de huidige situatie. 

Zonder die toevoeging heeft een extrapolatie geen waarde. 

Probabilistisch: 

Letterlijke betekenis: 'rekening houdend met waarschijnlijkheid'. In een probabilistisch 

rekenschema wordt een groot aantal (realistische) scenario's doorgerekend, waarbij voor elk 

scenario de keuze van input parameters rekening houdt met hun waarschijnlijkheidsverdeling (dwz 

de kans dat een parameter een bepaalde waarde heeft). Het aantal door te rekenen scenario's 

wordt bepaald door de vraag of de extremen in de uitkomsten voldoende zijn gerepresenteerd. 



In praktijk worden daartoe 1000, 10.000 of zelfs meer berekeningen gedaan. In een keten van 

modellen, zoals hier aan de orde is, neemt het noodzakelijk aantal rekenscenario's snel toe. 

Opmerking 1 : Het fundamentele verschil met een deterministische aanpak is, dat een 

probabilistische aanpak een maat geeft voor de spreiding in het eindresultaat, met bijbehorende 

waarschijnlijkheid. 

Opmerking 2 : Een 'leer-effect' is alleen mogelijk op basis van een probabilistische aanpak. Daarom 

heeft voor risico berekeningen een probabilistisch aanpak technisch de voorkeur boven een 

deterministische aanpak (ondanks de hoge rekenkosten). 

Opmerking 3 : Een Monte Carlo simulatie (waarvan in de onderzoeken gesproken wordt) is een 

bepaalde wijze waarop parameters uit hun statistische verdelingen worden gekozen om 

verschillende scenario's door to rekenen. 



BIJLAGE C. Overzicht individuele onderzoeken 

Onderzoek 1 Inventarisatie preventieve maatregelen 

Opdracht/ centrale vraag  

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NAM door Arup. 

De centrale vraag was het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de preventieve versterking 

van gebouwen, om veiligheidsrisico's als gevolg van aardbevingen in het Groningen veld zoveel 

mogelijk te beperken. 

Opgeleverde documenten  

Fase 1: 

• Preliminary Structural Upgrading Stra tegy for Groningen 

Arup (issue 5) 30 juli 2013 

• Het on twikkelen van een plan van aanpak voor de preven tieve versterking van gebouwen, 

om veiligheidsrisico 's als gevolg van aardbevingen in het Groningen veld zoveel mogelijk te 

beperken 

NAM, augustus 2013 

Fase 2: 

• Structural Upgrading Stra tegy 

Arup REP/229746/ST001, Draft Rev 0.07, 13 november 2013 

• Seismic Risk Study — Earthquake Scenario -Based Risk Assessment 

Arup REP/229746/SR001, Draft Rev.A.09, 26 november 2013 

• Structural Upgrading Study 

Arup, REP/229746/SU003, Draft Rev.0.13, 28 november 2013 

• Implementation Study 

Arup, REP/229746/IS001, Issue Rev A, 29 november 2013 

Review  

Op 5 augustus 2013 heeft de TBB haar advies gegeven aan de stuurgroep over de toen 

voorliggende onderzoeksresultaten.De uiteindelijke beoordeling is vastgelegd in: 

• Eindrapport TBB 

Rapportage van de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB) 

aan de Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen 

8 december 2012 

Het resultaat van een door de NAM gevraagde review is op 19 december 2013 aan de voorzitter 

van de TBB en de stuurgroep aangeboden: 

• Review of Arup Report "Seismic Risk Study: Earthquake Scenario -Based Risk Assessment" 

Prof. Julian Bommer (Imperial College, London), Helen Crowley (GEMA, universiteit van 

Pavia) en Rui Pinho (Global Earthquake Model Foundation, GEMA). 

18 december 2013 

Opmerking  

De opgeleverde documenten m.b.t. Fase 1 zijn door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer 

op 22 augustus 2013 [3], vergezeld van een advies van de stuurgroep [4]. 



Onderzoek 2 Quick scan naar mogelijke effecten op vitale infrastructuur 

Opdracht/ centrale vraag  

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door Deltares. 

Het onderzoek had als vraagstelling: 

• Welke locaties en onderdelen van kritieke infrastructuur hebben prioriteit in relatie tot de 

to verwachten zwaarte van de aardbevingen in de toekomst? 

• Welke maatregelen zijn voor deze onderdelen effectief in termen van functionaliteit en 

risicoreductie? 

Het onderzoek bestond uit een combinatie van bureau-studies, waarnemingen in het veld en 

laboratorium-onderzoek. 

Opgeleverde documenten  

Fase 1: 

• Effecten geinduceerde aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen 

Deltares (rapport no. 1208149-000-geo-0006 (Versie 2, definitief) augustus 2013 

Aardbevingen : Quick Scan kritieke infrastructuur 

TNO, rapport no. 12013 R10973, 8 juli 2013 

Fase 2: 

• Effecten aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen 

Deltares 1208624-002-GEO-0004 d.d. 1 december 2013 

• Groningse kades en dijken bij geinduceerde aardbevingen 

Deltares 1208624-002-GEO-0003, 1 december 2013 

• Kunstwerken in waterkeringen 

Deltares 1208624-008-GEO-0010, 1 december 2013 

• Effecten aardbevingen op hoogspanningsnet in Groningen 

Deltares 1208624-010-GEO-0001, 1 december 2013 

• Grondonderzoek Groningen 

Fugro 1013-0214-000, 1 oktober 2013 

• Grondonderzoek II Groningen 

Fugro 1013-0214-001, 29 november 2013 

Review  

Op 5 augustus 2013 heeft de TBB haar advies gegeven aan de stuurgroep over de toen 

voorliggende onderzoeksresultaten.De uiteindelijke beoordeling is vastgelegd in: 

• Eindrapport TBB 

Rapportage van de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB) 

aan de Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen 

8 december 2012 

Deltares heeft het gastransportnet buiten beschouwing gelaten, omdat daarover door Gasunie 

afzonderlijk zal worden gerapporteerd. Die rapportage valt buiten de review van de TBB. 

Opmerking  

Het resultaat van Fase 1 is op 22 augustus 2013 aan de Tweede Kamer gerapporteerd [3], 

vergezeld van een advies van de stuurgroep [4]. 



Onderzoek 4 BeInvloedingscirkel bij hoger maximum beving 

Opsiracht/ centrale vraag 

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van EZ uitgevoerd door het KNMI. 

De opdracht luidde: 'In onderzoek 5 zal bepaald worden wat de mogelijk Mmax en de kans er op 

voor het Groningenveld kan zijn. Daarnaast zal onderzoek 5 inzicht moeten geven waar deze Mmax 

kan voorkomen en welke mechanismen deze Mmax beInvloeden. 

Aan KNMI is gevraagd om op basis hiervan aan te geven: 

1. Welke grondversnelling bij een aardbeving van een dergelijke Mmax kan optreden; 

2. Aan te geven welk gebied getroffen zou kunnen worden en met welke versnelling. 

Omdat de uitkomsten van onderzoek 5 pas in het najaar gereed zijn, is KNMI gevraagd om de 

bovenstaande stappen voorlopig uit te voeren op basis van een Mmax=5, gebaseerd op een 

vergelijking met seismiciteit in buitenlandse gasvelden. 

Opgeleverde documenten  

Fase 1 

• Eerste resulta ten van de verwachte grondbeweging bij een magnitude 5. 0 

KNMI, augustus 2013 

Fase 2 

• Report on the expected PGV and PGA values for induced earthquakes in the Groningen area 

KNMI, december 2013 

Review (op Fase 2 rapport):  

• Letter by Prof. Dr. Torsten Dahm 

Head of section 'Physics of Earthquakes and Volcanos' 

GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam 

6 december 2013 

Opmerkingen  

Het resultaat van Fase 1 is op 22 augustus 2013 aan de Tweede Kamer gerapporteerd [3], 

vergezeld van een advies van de stuurgroep [4]. Onderzoek 3 is daarna als zelfstandig onderzoek 

vervallen: dit onderwerp is verder in de onderzoeken 1 en 4 geadresseerd. 



Onderzoek 5 Bepaling (nieuw) maximum van sterkte van bevingen 

voor het Groningen gasveld 

Opdracht/ centrale vraag  

Het onderzoek is in opdracht van de NAM uitgevoerd door medewerkers van de NAM en Shell P&T. 

De oorspronkelijke opdracht aan de NAM voor onderzoek 5 was om te bepalen hoe sterk de te 

verwachten bevingen in Groningen kunnen zijn. Deze vraag is door de NAM breder opgevat en 

uitgebreid met waarschijnlijkheidsberekeningen van het gevaar van bodembeweging, uitgedrukt in 

de maximale grondversnelling (PGA) en een methodiek voor het bepalen bepaling van risico's. 

Opgeleverde documenten  

• Report to the Technical Guidance Committee (T80) on Sub-surface aspects of induced 

earthquakes in Groningen 

NAM, November 2013 

Reviews  

Het rapport is op verzoek van de NAM gereviewed door prof. Ian Main (universiteit van Edinburg). 

Een uitgebreide review van de TBO is gerapporteerd in: 

• Review TBO rapportage onderzoek 5 

24 november 2013 

Onderzoek 6 Alternatieve winningstechnieken 

Opdracht/ centrale vraaq 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NAM door medewerkers van de NAM, Shell P&T en 

Exxon-Mobil (USA). 

Gevraagd is naar alternatieven voor de wijze waarop het Groningen veld wordt geproduceerd en 

verder ontwikkeld, die zouden kunnen leiden tot beperking van de seismische dreiging en het 

seismisch risico. 

Opgeleverde documenten  

• Report to the Technical Guidance Committee (TBO) on Production Measures 

Part 1 : Depletion Scenarios and Hazard Analysis 

Study Report (confidential) 

October 2013 

• Report to the Technical Guidance Committee (T80) on Production Measures 

Part 2 : Pressure Maintenance 

Study Report (confidential) 

November 2013 

Review  

• Review TBO rapportage onderzoek 6 

9 december 2013 

Opmerkingen  

Nadere uitwerking van de resultaten van onderzoek 5 zijn opgenomen in het Part 1 rapport van 
onderzoek 6. 



Onderzoeken 7, 8 en 9 Consequenties van een mogelijke productie beperking 

Opdracht/ centrale vraaq  

De overkoepelende opdracht voor de onderzoeken 7, 8 en 9 was: "Ga na met welke hoeveelheid de 

productie uit het Groningenveld kan worden verminderd zonder dat de leveringszekerheid van 

vooral kleinverbruikers in gevaar komt en dat onrechtmatig wordt getreden in contractueel 

vastgelegde verplichtingen. Geef daarbij tevens aan wat de gevolgen zijn voor de Rijksbegroting." 

Daarnaast werd gevraagd na te gaan "wat de gevolgen zijn voor (a) de leveringszekerheid van 

vooral de kleinverbruikers en (b) het functioneren van de gasmarkt, indien besloten mocht worden 

de productie uit het Groningenveld te verminderen tot een substantieel lager niveau" waarbij de 

leveringszekerheid wel in gevaar komt. 

Opgeleverde documenten  

•Samen va ttende rapportage o ver de onderzoeken 7, 8 en 9 

Ministerie van EZ, oktober 2013 

Review  

De drie onderzoeken en de opgeleverde rapportages zijn beoordeeld door de voorzitter van de 

Technische Begeleidingscommissies. Zijn bevindingen zijn aan de Stuurgroep gerapporteerd in: 

• Review onderzoeken 7, 8 en 9 naar de consequenties van een mogelijke productiebeperking 

J.W.P.M. Haenen, 25 november 2013. 

Onderzoek 7 Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de 

voorzieningszekerheid 

Opdracht/ centrale vraaq  

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ door Gasunietrasportservices  

(GTS). De opdracht aan GTS, de beheerder van het landelijke gastransportnet, voor onderzoek 7 

was: "Ga na met welke hoeveelheid de productie van G-gas kan worden verminderd door 

maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid tot verrijking en de bestaande stikstofinstallaties  

voor kwaliteitsconversie."  

Opqeleverde documenten  

• Mogelijkheden kwaliteitscon versie en gevolgen voor de leveringszekerheid 

GTS, 3 oktober 2013 

• Achtergrond leveringszekerheid L -gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot 

kwaliteitscon versie 

GTS, 11 november 2013 

Onderzoek 8 Mogelijke financiele effecten op de inkomsten van de Staat 

Opdracht/ centrale vraaq  

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van EZ uitgevoerd door medewerkers van dat 

ministerie en van het ministerie van Financien. De gestelde vraag was: Ga na "wat de mogelijke 

effecten van een eventuele productiebeperking voor het Groningenveld op de inkomsten voor de 

Staat kunnen zijn". 



Opgeleverde documenten  

• Effecten van een eventuele productiebeperking op de gasba ten 

Ministerie van EZ, 10 september 2013 

Onderzoek 9 In kaart brengen Ieveringsverplichtingen Groningengas 

Opdracht/ centrale vraag  

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van EZ uitgevoerd door Gasterra. De opdracht aan 

GasTerra voor onderzoek 9 was een inventarisatie te maken "van de langlopende contracten die 

door GasTerra zijn afgesloten, welke volumes onder deze contracten vallen" en na te gaan "of deze 

contracten ontbindende voorwaarden bevatten waarop een beroep kan worden gedaan in geval van 

een eventuele productiebeperking". Indien de contracten dergelijke voorwaarden niet bevatten, 

geef dan aan wat de consequenties zouden kunnen zijn van het (toch) niet nakomen van de 

contracten." 

Opgeleverde documenten  

• Rapport inzake onderzoek 9 

GasTerra, 12 november 2013 

Onderzoek 10 Waardedaling 

Opdracht/ centrale vraag  

Het onderzoek is in opdracht van de NAM uitgevoerd door Ortec Finance. 

De centrale vraag luidde: "Er bestaat behoefte aan een beter inzicht in de ontwikkeling van de 

woningmarkt in het onderzoeksgebied. In het bijzonder de beantwoording van de vraag of de 

aardgaswinning en de gevolgen daarvan in dat gebied effect hebben (gehad) op de ontwikkeling 

van de woningmarkt, en indien dat geval het is, de kwantificering van dat effect. De NAM heeft 

daarom behoefte aan een model dat de ontwikkeling van de woningmarkt in het verleden 

inzichtelijk maakt en op basis waarvan verder onderzoek kan worden verricht. " 

Opqeleverde documenten  

• De waardeontwikkeling van de woningmarkt in aardbevingsgevoelige gebieden rond het 

Groningerveld 

Ortec Finance (versie 1.0, 30 juni 2013) 

Review  

Op 5 augustus 2013 heeft de TBB haar advies gegeven aan de stuurgroep over de toen 

voorliggende onderzoeksresultaten. De uiteindelijke beoordeling is vastgelegd in: 

• Eindrapport TBB 

Finaal advies van de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB) 

aan de Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen 

8 december 2012 



Onderzoek 11 Verankeren onafhankelijkheid schadeprocedures 

Opdracht/ centrale vraag  

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ door de Technische Commissie 

Bodembeweging (Tcbb). 

Dit onderzoek is drieledig: 

1. Evaluatie rond lopende afhandeling schadeprocedure; 

2. Meekijken met proces mbt preventieve maatregelen (onderzoek 2); 

3. Instellen onafhankelijke raadsman voor individuele klachten. 

Omdat de commissie reeds veel ervaring en expertise heeft met (mogelijke) schade door 

geInduceerde bevingen, is zij gevraagd om bij de eerste twee onderdelen een belangrijke rol to 

vervullen. 

Opgeleverde documenten  

• Onderzoeksopdrach t 1 1 (deel 1 ) 

Tcbb 

• Onderzoeksopdrach t 1 1 (deel2) 

Tcbb 

• Brief Tcbb aan de minister van EZ 

Onderwerp: Eerste evaluatie schadeprocedure NAM Groningen 

2 juli 2013 

Review  

Op 5 augustus 2013 heeft de TBB haar advies gegeven aan de stuurgroep over de toen 

voorliggende onderzoeksresultaten. De uiteindelijke beoordeling is vastgelegd in: 

• Eindrapport TBB 

Finaal advies van de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB) 

aan de Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen 

8 december 2012 

Opnnerking  

Het derde onderdeel van de opdracht is uitgevoerd door het ministerie van EZ. 


