
Groningers eisen helderheid over schade 

Erfgoed bedreigd door gasbevingen  

• Minister Kamp …onderzoek… 

GRONINGEN, donderdag 

Groningers eisen na een jaar duidelijkheid over de aanhoudende aardbevingen. Gisternacht 

werd de regio weer getroffen. Honderdvijftig inwoners stappen naar de rechter om de 

waardedaling van hun huizen te verhalen. 

Een schok van 2,0 op de schaal van Richter joeg inwoners van Appingedam schrik aan. Tevens 

werd bekend dat al 69 van 100 rijksmonumenten in de regio beschadigd zijn, blijkt uit een 

inventarisatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat onder meer om 34 kerken. 

Groningers willen dat snel helder is wat ertegen gedaan gaat worden. 

Minister Kamp (Economische Zaken) maakt echter pas in januari bekend of hij de gaswinning van 

exploitant NAM terugdraait. Na de zevende beving in november hebben veel Groningers er genoeg 

van, zeker nu is gebleken dat de NAM en het ministerie van Economische Zaken in e-mails repten 

over bevingen tot een vernietigende 6,0 op de schaal van Richter. Een groep van 150 Groningers wil 

de indirecte schade aan hun huizen nu verhalen op de Staat en/of op de NAM. 

Knal 

Seismologen van het KNMI kregen tientallen meldingen over de laatste beving. Bewoners 

lieten in het holst van de nacht weten dat het leek alsof iemand uit bed viel. „Ik heb er nu drie 

gevoeld, dit was de eerste waarbij ik een knal hoorde”, vertelt ’Damster’ Johan Teuben. „Het is 

slechte reclame voor ons gebied”, huivert hij. Ook Michel Penninga (40) uit Appingedam kan 

erover meepraten. „Ik zat om één uur nog te lezen en schrijven voor studie en voelde die trilling. 

Een gegrom… Die bevingen nemen toe in frequentie en sterkte.” 

Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf in januari aan dat verminderen van gaswinning nodig is om 

risico’s te verkleinen. Minister Kamp gelastte echter eerst vele onderzoeken. Belangengroep 

Groninger Bodem Beweging (GBB) rekent voor dat de Staat ondertussen miljarden euro’s verdiende 

en Groningers met de brokken zitten. 

Dat burgers rondom Schiphol en Rotterdam ook risico lopen, zoals PvdAvoorman Samsom ter 

vergelijking stelde, is geen goede vergelijking: „Veiligheid is in het geding. Willens en wetens gaat 

men door, terwijl schade ontstaat. Dat is nooit vertoond!” constateert GBB-bestuurslid prof. dr. 

Lambert de Bont, hoogleraar mondziekten en kaakchirurgie aan de RUG/UMCG in Groningen en 

gedupeerd inwoner van Stedum. 

De NAM zal inhoudelijk reageren nadat Kamp zijn onderzoeken presenteert, maar benadrukt 

wel dat aan oplossingen wordt gewerkt. Zo start de gasexploitant begin 2014 met tests van 

bouwkundige aanpassingen om panden aardbevingsbestendiger te maken. „Er zijn woningen 

aangekocht, daarmee gaan we aan de slag.” 

André Spaansen, Telegraaf 28.11.2013 


