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Aanleiding 
Op 12 oktober jl. heeft het lid Beckerman (SP) Kamervragen gesteld over de 

recente aardbevingen in Groningen, schadeherstel en versterking. In de bijlage 

vindt u de beantwoording van deze Kamervragen. 

 

Geadviseerd besluit 
• U kunt bijgevoegde beantwoording van de Kamervragen ondertekenen. 

• U wordt geadviseerd de beantwoording van deze Kamervragen separaat van de 

Kamerbrief over de recente bevingen te verzenden. 

 

Kernpunten 
• In totaal zijn er 68 vragen gesteld door het lid Beckerman. 

• U heeft aangegeven de beantwoording vanwege de inhoudelijke raakvlakken 

mogelijk gezamenlijk te willen versturen met de geplande Kamerbrief over de 

recente aardbevingen. De afronding van beide lijkt echter qua planning te 

verschillen. 

• De Kamerbrief refereert aan de zgn. speciale rapportage die door NAM is 

opgesteld naar aanleiding van de bevingen bij Uithuizen tussen augustus en 

oktober. Deze rapportage is op dit moment nog niet geduid door het SodM. 

Ditzelfde geldt voor de analyse naar aanleiding van de beving bij Wirdum van 8 

oktober jl. Het SodM heeft toegezegd de duiding op beide rapportages uiterlijk 

op 3 november aan ons te sturen. Hiervan uitgaande kan de Kamerbrief rond 7 

november aan u worden voorgelegd.  

• De Kamervragen zijn ingestuurd op 12 oktober en de termijn voor 

beantwoording verloopt op 2 november.  

• Er is geen sprake van inhoudelijke onderlinge afhankelijkheid, voor slechts één 

vraag geldt dat u zou moeten verwijzen naar de brief. U wordt daarom 
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geadviseerd de Kamervragen separaat te verzenden, tenzij alsnog blijkt dat de 

afronding gelijk oploopt. 

 

Inhoud Kamervragen 

Door het lid Beckerman wordt er onder andere gevraagd naar: 

• Een duiding van hoe recente bevingen zich verhouden tot de huidige 

Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) en de versterkingsoperatie. In 

uw antwoord gaat u in op het feit dat bevingen tot dusver binnen de 

betrouwbaarheidsmarge van de SDRA vallen en in de versterkingsoperatie uit 

veiligheidsoverwegingen wordt gerekend met zwaardere bevingen dan tot nu 

toe hebben plaatsgevonden in Groningen.  

• De toepassing van het bewijsvermoeden in de effectgebieden rondom Norg. In  

het antwoord wordt beaamd dat de onduidelijkheid en de verschillen 

hieromtrent bij bewoners onwenselijk is en de toezegging herhaald dat 

gezocht wordt naar een oplossing voor bewoners die voorheen wel schade 

vergoed kregen door het IMG maar nu niet meer.    

• Het wettelijk vastleggen van de beëindiging van de gaswinning. Geantwoord 

wordt dat het uw ambitie blijft om gaswinning in 2023 en uiterlijk in 2024 

definitief te stoppen, maar dat gelet op de leveringszekerheid gegeven de 

huidige geopolitieke situatie hier geen garantie voor gegeven kan worden. 

• Onuitlegbare verschillen in de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie.  

In uw antwoord benadrukt u de onwenselijkheid hiervan en uw wens om hier 

een oplossing voor te zoeken. Hierbij wordt verwezen naar de Kamerbrief die 

voorafgaand aan het volgende debat van 30 november verstuurd wordt. 

• Het (te laat) afhandelen van Woo-verzoeken door de NCG (en het IMG). In de 

beantwoording wordt een toelichting gegeven op het niet halen van de 

wettelijke termijnen voor de beantwoording.  

• De (nieuwe) vertragingen van de versterking van bewoners in de 

Ommelanderstraat in ten Boer. Tijdens een werkbezoek heeft u een aantal 

bewoners van de Ommelanderstraat gesproken en aangegeven dat hun 

situatie u op het eerste gezicht onuitlegbaar lijkt, maar dat u tijd nodig heeft 

om de situatie met de gemeente en de NCG te beoordelen. In de 

beantwoording wordt ingegaan op de nieuwe vertragingen doordat de 

typologie Metselwerk 3 niet meer wordt gevalideerd. 

• De recente onrust bij bewoners van de woongroep Marenland, onder andere 

na het bericht dat de woongroep ophoudt te bestaan. In het antwoord wordt 

toegelicht wat voor deze huurders wordt gedaan om hun onrust weg te 

nemen. Deze antwoorden zijn tot stand gekomen in overleg met woongroep 

Marenland en met de KR8 (samenwerkingsverband van woningcorporaties in 

het aardbevingsgebied). 

• De stand van zaken en controle op de voortgang van de Bouwimpuls, het 

Bouwakkoord en Eigenaar Kiest Bouwer, en de samenloop van schade en 

versterking. In het antwoord licht u dit toe.  

• Financiële discussies tussen de NCG, aannemers en bewoners over het door 

de NCG toegekende budget en het ontwerp van de aannemer, in de situatie 

dat een bewoner (in geval van ingrijpende versterkingsmaatregelen) voor 

sloop-nieuwbouw kiest, daar waar dat niet uit het versterkingsadvies blijkt. In 

het antwoord gaat u in op hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan.  




