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zowel de aardbeving in Wirdum van 8 oktober jl. als van de reeks 
aardbevingen nabij Uithuizen van augustus tot en met oktober van dit jaar 
zijn als bijlage bij de brief gevoegd.  

• Het ‘Acuut Onveilige Situatie’ (AOS) protocol is in werking gesteld om 
bewoners snel te kunnen bijstaan in gevallen waar schade is opgetreden en 
waar men niet het reguliere proces van schadeafhandeling en/of versterking 
wil of kan afwachten. Van dit protocol is ook gebruik gemaakt na de recente 
bevingen nabij Uithuizen en Wirdum. De meldingen zijn inmiddels allemaal 
beoordeeld. Zowel in Uithuizen als in Wirdum zijn veiligheidsmaatregelen 
genomen bij 1 object. 

• Het aantal aardbevingen in het Groninger gasveld neemt door het afbouwen 
van de gaswinning af. De recente aardbevingen bij Uithuizen en Wirdum 
worden veroorzaakt door drukverschillen als gevolg van de gaswinning in 
het verleden en worden nauwelijks nog beïnvloed door de huidige 
gasproductie. Met de tijd vereffent het drukverschil in het veld, waarbij de 
druk in het noorden van het veld daalt en in het zuiden stijgt. De drukdaling 
veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot 
bevingen kunnen leiden. Het zal nog jaren duren voor er geen aardbevingen 
meer voorkomen in Groningen.  

• Voor wat betreft Norg geldt dat er in de afgelopen jaren geen aardbevingen 
hebben plaatsgevonden. De laatste vond plaats in 1999. Bij Grijpskerk was 
de laatste beving in 2015. Op basis van verschillende studies en modellen 
kan worden gesteld dat seismische activiteit gedurende het gebruik van de 
gasopslag niet kan worden uitgesloten. Het zeer geringe aantal 
aardbevingen bij de opslagen in Norg en Grijpskerk illustreert echter het 
feit dat het seismisch risico ter plaatse van deze locaties veel lager is dan 
het risico in het Groninger gasveld. 

• De emotionele schade als gevolg van de aardbevingen voor mensen kan 
groot zijn. Daarom wordt er gewerkt aan een plan van aanpak dat ingaat 
op de vraag hoe moet worden omgegaan met deze geleden schade. Dit plan 
wordt dit jaar nog naar de kamer gestuurd. 
 

 
 
 
 
 




