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Dikke mist over
gaswinning

OPINIE

Tot 11 augustus kunnen we minister Kamp laten weten wat
we vinden van zijn gasbesluit. De gebruikte rekenmodel-
len over de gevolgen van de gaswinning spreken elkaar
echter tegen. Hoe kun je daar een oordeel over geven?

I
HERMAN DAMVELD

In april heeft de NAM bij minis-
ter Kamp een winningsplan
voor het Groningenveld inge-
diend. De minister baseert zijn

gasbesluit van 24 juni vooral op een
advies van het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM).

Het SodM heeft veel kritiek op het
winningsplan van de NAM. We lezen
in het advies op pagina 4 dat ‘de on-
derzoeken van de NAM een sterk
technologisch karakter hebben en
dat een breder maatschappelijk per-
spectief (…) op het voorkomen van
schade, overlast en maatschappelij-
ke onrust veelal ontbreekt’. Op pagi-
na 9 lezen we zelfs dat de rekenmo-
dellen en berekeningen van de NAM
over veilige gaswinning ‘beperkt
bruikbaar’ zijn voor het bepalen van
de hoeveelheid gas die gewonnen
mag worden.

Het SodM besloot daarom een ei-
gen rekenmodel te maken. Maatge-
vend daarbij is het aantal aardbevin-
gen per jaar. Op pagina 13 van het ad-
vies lezen we dat maximaal winnen
van 24 miljard kuub gas per jaar ‘niet
leidt tot hogere aantallen bevingen
dan waargenomen in 2015’. Daarom
adviseert SodM tot 2021 dit jaarlijkse
maximum.

De Belgische geoloog Manuel
Sintubin studeert al een aantal jaren
op het Groningenveld. Hij heeft op
27 juni een korte analyse gegeven
over het advies van het SodM. Hij
vindt de visie van het SodM ‘eigen-
lijk een fout perspectief’. Niet beper-
ken van het aantal aardbevingen is
van belang, maar vooral ‘beperking
van de hoeveelheid energie die vrij-
komt’ bij aardbevingen. Sintubin
stelt dat volgens de methode van het
SodM ‘een jaar met twee aardbevin-
gen met de kracht van Huizinge in
2012 er beter uitkomt dan een jaar
met twintig kleinere bevingen’. Dat
keurt de geoloog af.

Kortom, er is een rekenmodel van
de NAM en daar is het SodM het fun-

Een aanvaardbaar
schadeniveau?
Daarvoor
is geen norm

damenteel mee oneens. Geoloog
Sintubin is het weer fundamenteel
oneens met het SodM. Als burger die
een zienswijze wil indienen op het
besluit van Kamp, raak je verzeild in
dikke mist.

Hoeveel gaswinning is veilig? Het
SodM stelde in rapporten van janu-
ari 2013 dat aardbevingen die schade
veroorzaken snel ophouden als er
jaarlijks niet meer dan 12 miljard
kuub gas uit het Groningenveld
wordt gepompt. Dat getal wordt
sindsdien vaak aangehaald als het
veilige doel waarnaar we moeten
streven.

Het SodM adviseert nu 24 miljard
kuub gas. Hoe is dat verschil te ver-
klaren? Het SodM schrijft in het ad-
vies dat de onderbouwing voor de
winning van 12 miljard kuub onjuist
is: ‘Bij een hoger niveau van winning

dan 12 miljard kuub per jaar zullen
jaarlijks meer bevingen optreden,
maar dat hoeft niet te leiden tot
overschrijding van de recentelijk
vastgestelde veiligheidsnorm of tot
overschrijding van een schadeni-
veau dat acceptabel kan zijn’.

Wat is die veiligheidsnorm? Dat is
de norm van de commissie-Meij-
dam, die stelt dat inwoners van Gro-
ningen niet slechter af mogen zijn
dan mensen elders in Nederland.
Maar die norm geldt pas als alle hui-
zen, gebouwen en monumenten
flink aardbevingsbestendiger zijn
gemaakt. En dat is nu niet het geval

Wat is een aanvaardbaar schade-
niveau? Daarvoor is geen norm, we
tasten in het duister. In feite komt de
stelling van het SodM neer op het
volgende: als alle huizen en andere
gebouwen in de provincie Gronin-
gen behoorlijk aardbevingsbesten-
dig zijn, dan hebben ze minder last
van aardbevingen en kan de NAM
dus meer gas winnen. Maar aan die
voorwaarde is niet voldaan. Daarom
ligt het meer voor de hand om bij 12
miljard kuub per jaar te blijven.

Herman Damveld is zelfstandig on-
derzoeker en publicist over energie

Het voorhuis van een boerderij in Loppersum is gesloopt wegens schade door

gaswinning en wordt opnieuw gebouwd. FOTO KEES VAN DE VEEN


