
Friesch Dagblad, 19 juni 2017, pagina 4.

Gaswinning veel te lang belangrijker
dan de veiligheid van de Groningers
,,Pervers” en ,,onbegrijpelijk”. Manuel
Sintubin, hoogleraar geologie aan de KU
Leuven, is snoeihard in zijn oordeel over
de manier waarop de Nederlandse
overheid de gaswinning door de NAM in
Noordoost-Groningen heeft laten begaan.
Commercieel gewin boven veiligheid.

Frans Wijnands

Leuven | ,,De overheidheeft in dit he-
le dossier volgens mij duidelijk ge-
faald, doorniet snel pro-actief een lei-
dende rol te nemen in onderzoek en
regulering van de gaswinning vanuit
het perspectief van de veiligheid van
de Groningse bevolking. Volgens mij
heeft de overheid veel te lang en te
veel gesteund op de expertise van de
NAMdie - overigens volledig legitiem
en begrijpelijk - vooral vanuit de con-
solidatie van de gaswinning dacht en
denkt.”

Al sinds 2014 is de Leuvense ge-
oloogManuel Sintubin betrokken bij
het onderzoeknaar de aardbevingen.
Niet als onderzoeker ter plaatsemaar
als volger op afstand. ,,Uit interesse”,
zoals hij zegt.

Maar zijn onafhankelijke bevin-
dingen, oordeel en adviezen worden
met belangstelling beluisterd, vooral
ook door de Groningers zelf die hem
bij wijze van spreken de hemd van
het lijf vragen. Vooral natuurlijk over
het aardbevingsgevaar.

Nee, hij voelt zich niet beschouwd
als een lastigeklant. ,,Ikdenkdat ik al
een steentje in de rivier verplaatst
heb. Mijn expertise wordt serieus ge-
nomen. De NAM, de overheden en
het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) nemen mijn adviezen klaar-
blijkelijk in overweging.” Met de lo-
kale wethouders is hij, zoals hij het
zelf zegt ,,on speaking terms”.

De relatie met de Nationaal Coör-
dinator daarentegen is onduidelij-
ker: ,,Het is een ontzettend traag pro-
ces, maar beetje bij beetje komen we
er wel”, klinkt het - ondanks alle kri-
tiek - toch nog een beetje optimis-
tisch.

Maar die kritiek op de hele gang
van zaken, jarenlang, liegt er niet

om. Het feit dat de belangen van gas-
winning voorrang blijven hebben op
de veiligheid vandebevolkingnoemt
hij onverbloemd ,,pervers”.

,,Datwoord slaat vooral op het feit
dat zwaar geïnvesteerd wordt in ver-
sterking van gebouwen en dus demi-
nimalisering van het risico op slacht-
offers. Maar ook in een versterkt ge-
bouw voeltmennog altijd aardbevin-
gen. Dit neemt dus de angst die er
heerst niet weg. Want eenmaal ver-
sterkt, kan dit tegen de Groningers
gebruikt worden om zich eigenlijk
niet meer zorgen te hoeven maken
over de seismiciteit inhet gebied.” En
juist die seismiciteit, het aardbe-
vingsgevaar, moet volgens Sintubin
centraal staan in het onderzoek en
dan met name hoe dat het beste on-
der controle kan gehouden worden.

Rompslomp
,,Ik vind inderdaad dat er in de vijf
jaar na Loppersum enorm getreuzeld
is. Het is ronduit frustrerend om te
zien hoeveel tijd de Nederlandse
overheid verloren heeft en nog ver-
liest aan bureaucratische romp-
slomp, werkgroepen en rondetafel-
gesprekken.”

,,Zo is het onderzoek naar alles
wat zich ondergronds afspeelt de ver-
antwoordelijkheid van het ministe-
rie van Economische Zaken, maar
het bovengrondse onderzoek, zoals
naar de stevigheid van de gebouwen,
is in handen vandeNationaal Coördi-
nator Groningen. Dat onderscheid is
absurd en hoogst inefficiënt.”

Volgens de Leuvense geoloog had
men heel wat verder had kunnen
staan wat het inschatten en het con-
troleren van de aardbevingsdreiging
betreft. ,,Ik zeg dat op basis van de
vooruitgang in het onderzoek dat bij-
voorbeeld de laatste jaren gemaakt is
in Oklahoma, een staat in de VS,
doorlopend geteisterd door geïndu-

Dat de belangen van
gaswinning
voorrang blijven
hebben op de
veiligheid noemt hij
onverbloemd
‘pervers’

ceerde seismiciteit.Onderzoekonder
leiding van universiteiten en geologi-
sche dienst heeft daar al heel wat
vooruitganggeboekt enbruikbare in-
strumentenaangeleverdwaarmeede
regulator en de overheden een ge-
richt beleid kunnen voeren.”

Dubbelrol
Er zijn al veel kritische vragen ge-
steld over de (dubbel)rol van deNAM:
als gaswinner, en tegelijk betrokken

bij het schadeonderzoek en de scha-
devergoedingsregeling. Is die vergoe-
ding tot nu toe niet op het krenterige
af?

Professor Sintubin is heel duide-
lijk: ,,Ik spreekmij niet uit over scha-
devergoedingsproces. De NAM is de
maatschappij die het aardgas wint.
En eigenlijk is dat de enige rol die de
NAMmoet spelen.Als regulatormoet
het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) er op toezien dat die gaswin-
ning op een veilige manier gebeurt
en ingrijpen als dat nodig is. De over-
heid moet instaan voor de veiligheid
van de burgers, dus ook instaan voor
het onderzoek naar de aardbevings-
dreiging en het aardbevingsrisico en
alle maatregelen nemen wat betreft
de schade, zonder inmengingdoorde
gaswinner, de NAM.”

HoedenktdeLeuvensehoogleraar
over de manier waarop de Gronin-
gers al jarenlang reageren? Geen
volksopstand, ingehouden woede,
gelatenheid. Hoort het misschien bij
de volksaard van de Groningers?

,,Dat is heel moeilijk in te schat-
ten. Er zijn zoveel verschillende as-
pecten die hen parten spelen. Als ik

het enkel bekijk vanuit het perspec-
tief van de aardbevingsdreiging, dan
vind ik persoonlijk dat hetmogelijke
gevaar een beetje wordt overgedra-
matiseerd. Er wordt nog te veel van-
uit een slachtofferrol gekeken naar
die dreiging (‘het is immers de fout
van deNAM’). Ik vind datwat de aard-
bevingsdreiging betreft er meer
moet worden gekeken en onderzoek
moet worden gedaan naar de earth-
quake preparedness, net zoals in na-
tuurlijke aardbevingsgebieden. De
seismische dreiging op zich is geen
onoverkomelijk probleem. Daar kan
mee worden geleefd. Trouwens, wat
er ookgebeurtmetde gaswinning, de
komende decennia blijven aardbe-
vingen een realiteit in Groningen.”

Overigens schat hij de kans dat er
inderdaad een giga-beving toeslaat
uiterst klein. Niettemin blijft Sint-
ubin het vreemd vinden dat er nog
steeds niet diep genoeg - dieper dan
drie kilometer - onderzoekwordt ver-
richt.

Wel constateert hij dat SodM een
veel (pro)actievere rol is gaan spelen
en niet meer volledig blind vaart op
wat de NAM zegt, vindt en doet.

Een door aardbevingen beschadigde woning in de buurt van Loppersum staat in de stutten. Foto: ANP


