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Betreft beslissing Wob-verzoek d.d. 19 januari 2015 

Geachte mevrouw De Brouwer, 
Op 19 januari 2015 zond u mij een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob), waarin u vraagt om openbaarmaking van: 

• kopieën van, subsidiair inzage in, alle documenten die bij SodM 
aanwezig zijn over gaswinning in Groningen in relatie tot 
aardbevingen, vanaf 2014 tot heden. 

• Kopie van, subsidiair inzage in, alle correspondentie binnen SodM en 
tussen SodM en EZ, NAM, I&M, KNMI over gaswinning in Groningen in 
relatie tot aardbevingen, vanaf 2014 tot heden. 

Bij schrijven van 22 januari zond ik u een bevestiging van ontvangst, gevolgd 
door een brief van 16 februari 2015, waarin ik o.a. aangaf dat de beslistermijn 
wordt opgeschort gezien de omvang en complexiteit van uw verzoek. Op grond 
van artikel 6, tweede lid en zesde lid van de Wob verdaagde ik de beslistermijn 
van uw verzoek dan ook met vier weken. 

Op 20 maart 2015 zond ik u opnieuw een brief, waarin ik aangaf dat de 
inventarisatie van stukken nog niet geheel was afgerond. Dit schrijven passeerde 
een ingebrekestelling in het kader van de Wet dwangsom en beroep en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), welke u mij op 23 maart toezond. 
Naar aanleiding van deze ingebrekestelling is inmiddels een dwangsom verbeurd, 
deze zal bij afzonderiijk besluit op grond van artikel 4:18 Awb worden vastgesteld. 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Op basis van uw verzoek zijn in 
totaal 75 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn, in chronologische 
volgorde, opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is 
gevoegd. 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Alvorens ik besluit op uw verzoek wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge 
artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. 
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Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt 
naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te 
verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te 
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek zijn 
deze in principe openbaar voor een ieder. In dat licht vindt de onderstaande 
belangenafweging dan ook plaats. 

Zienswijze 

Op grond van artikel 6, derde lid van de Wob juncto artikel 4:8 van de Awb ben ik 
verplicht belanghebbende partijen om een zienswijze te verzoeken. Daartoe heb ik 
diverse instanties en bedrijven een verzoek gezonden. De zienswijzen van de 
derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het 
onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Besluit 

Gelet op de hierna volgende overwegingen besluit ik deels aan uw verzoek 
tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in 75 
documenten met de nummers 5, 6, 9 t /m 15, 17,18, 2 1 , 24, 27, 33 t /m 37, 40 
t /m 42, 45 t /m 48, 50, 66, 67, 70, 71 en 73, opgenomen in de bijlage, thans 
(gedeeltelijk) openbaar te maken. 
Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer acht ik in dit geval 
groter dan het belang van openbaarmaking van namen van personen, om die 
reden zijn alle namen van personen en bijbehorende telefoonnummers weggelakt 
uit de verstrekte documenten. 

Voor de reeds openbare documenten met de nummers 3, 4, 38, 39, 43, 44, 51 
t /m 56, 58 t /m 65, 68, 69, en 74 verwijs ik naar de betreffende websites van de 
Rijksoverheid, Economische Zaken, SodM, het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en de Dialoogtafel Groningen. 

De documenten welke met nummer zijn genoemd in de overwegingen worden, 
onder verwijzing naar de in de bijlage weergegeven wettelijke gronden en de in 
dit besluit weergegeven motivering, niet openbaar gemaakt. 

Overwegingen 

In het bij dit besluit gevoegde overzicht zijn de documenten weergegeven, 
alsmede de wettelijke gronden waarop een eventuele (gedeeltelijke) weigering is 
gebaseerd. 
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De openbaarmaking geschiedt in geanonimiseerde vorm, d.w.z. dat namen, 
adressen en telefoonnummers van personen zijn weggelakt, op grond van artikel 
10, tweede lid, onder e, van de Wob. Dit mede in verband met de ingebrachte 
zienswijzen, waarbij in een aantal gevallen werd verzocht om anonimisering. Voor 
zover het in deze documenten om milieu-informatie gaat, ben ik van mening dat 
het algemene belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang dat deze 
persoonsgegevens vertrouwelijk blijven. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij ook nog het volgende 
van belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, kan 
slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van 
eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt echter anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. 

Reeds openbare documenten 
Van 29 geïnventariseerde documenten kan worden gezegd dat deze reeds 
openbaar zijn, te vinden op de websites van het ministerie van Economische 
Zaken (EZ), SodM, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Dialoogtafel 
Groningen en de actiegroep Schokkend Groningen. Op reeds openbare 
documenten is de Wob niet van toepassing; om die reden kan verstrekking van 
deze documenten achterwege blijven. 
De meeste documenten die reeds openbaar zijn hebben betrekking op de 
vergaderingen van de dialoogtafel Groningen. In beginsel zijn alle stukken van de 
dialoogtafel op de website gepubliceerd, maar in enkele gevallen zijn deze moeilijk 
of geheel niet terug te vinden; in die gevallen worden de stukken bij dit besluit 
gevoegd. 

Geweigerde documenten 
Ten aanzien van 14 documenten heb ik besloten deze niet openbaar te maken. 
Hieronder zal ik de diverse weigeringsgronden nader motiveren. 

De documenten met de nummers 1, 2, 8, 16, 20, 72 en 75 worden u geweigerd 
op grond van artikel 10, tweede lid, onder d van de Wob: het belang van 
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Het gaat hier om informatie 
die vertrouwelijk is gedeeld met SodM als toezichthouder. Belanghebbenden 
hebben desgevraagd in hun zienswijze uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen 
verstrekking van genoemde documenten. Openbaarmaking van deze informatie 
zou de vertrouwensband schaden tussen de toezichthouder en degene die deze 
informatie heeft aangeleverd, in casu de NAM en het CBS. Dat zou ertoe kunnen 
leiden dat de bereidheid tot medewerking aan de totstandkoming van de 
rapportages van SodM afneemt, met als gevolg dat SodM onevenredig zou worden 
belemmerd in de adequate uitoefening van haar taken. 
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Ik ben van oordeel dat dit belang van een adequate uitoefening van inspectie, 
controle en toezicht zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 

De documenten met de nummers 7, 19, 22, 23, 25 en 26 betreffen emails en een 
tweetal nota's, welke zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en waarin 
persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen. Het gaat in deze documenten om 
de wisseling van informatie, ideeën, gedachten en standpunten ten aanzien van 
de problematiek rond de aardbevingen in het Groningse gaswinningsgebied. Ik 
acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik weiger deze documenten dan ook openbaar te maken op 
grond van artikel 11 , eerste lid van de Wob en, voor zover het gaat om milieu
informatie, artikel 1 1 , vierde lid van de Wob. Gezien het voorgaande zie ik geen 
aanleiding om met toepassing van artikel 11 , tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herieidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke 
beleidsopvattingen. Voor zover er ook feitelijke informatie in het document staat, 
is die informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die 
daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten deze documenten in 
hun geheel te weigeren. 

Het document met nummers 57 tenslotte wordt u geweigerd op grond van artikel 
10, tweede lid, onder b van de Wob: de economische en financiële belangen van 
de Staat. In het betreffende stuk komen geldbedragen in de vorm van 
kostenvergoedingen, ramingen en gelden voor de inzet van medewerkers aan de 
orde. Ik acht het belang van vertrouwelijkheid in deze zwaarder wegen dan het 
belang van openbaarheid. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 
van Economische Zaken, t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 
20401, 2500 EK "s-Gravenhage. 
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intern 
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informati 
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Paper 

Artikel 19. 
l a Wm 

artikel 10, 
lid 1, c 
Wob 

artikel 10, 
lid 2, e 
Wob 

artikel 10, 
lid 2, b 
Wob 

artikel 10, 
lid 2, g 
Wob 

artikel 11, 
lid 1 Wob 

artikel 
11. lid 4 
Wob 

NAM 27-11-2014 Preliminary Review of Statistics Netherlands Phase 0 Reports met openbaar 

E-mail 

Paper 

CBS/NAM SodM 1-12-2014 RE: Groningen Dossier 

CBS 2014 2014 Phase 0 Report 1 : Significance of trend changes in ground  
subsidence In Groningen 

niet openbaar H X 

Paper 

Rapport 

CBS 2014 2014 Phase 0 Report 2: Significance of Trend Changes In Tremor  
Rates in Groningen 

NAM 2015 2015 Integraal Meet en Monitoringsplan Seismisch Risico  
Groningen - versie 2 - 2015 

i 

Offerte 

E-mail 

CBS SodM 22-8-2014 Werk voor derden project: Statistische onderbouwing meet-
en erqelprotocol gaswinnqin provincie Groningen 

KNMI SodM 19-11-2014 FW: Hazard analyse? CBS niet openbaar 

E-mail 

Presentatie 

E-mail 

E-mail 

SodM NAM 19-11-2014 Re: InSAR resultaten i.r.t. CBS niet openbaar 

TNO 6-11-2014 Induced Seismicicty -talk06112014manuel 

10 
NAM SodM 3-1-2014 FW: Groningen aardbevingen; Verbaliseringsbeleid / 

Tolerantiebeleid 
11 

Sodm Sod m 18-2-2014 Inbreng Nam rondetafelgesprek Groningen 

notitie 

Presentatie 

E-mall 

12 
NAM Rondetafel Groningen 27-1-2014 Rondetafelgesprek technische deskundigen gaswinning  

Groningen - NAM standpunten Hx 
13 

NAM - SodM 13-6-2014 Workshop with State Supervision of Mines and NAM 

14 
NAM SodM 3-7-2014 Nieuwsbericht aardbeving Slochteren 

Protocol 

E-mail 

E-mail 

Organisatiestructuur NAM 

15 
NAM 1-4-2014 NAM-communicatieprotocol bij aardbevingen 

16 
NAM SodM 25-7-2014 FW: Eemskanaal communicatie 

17 
NAM SodM 9-9-2014 FW: Organogram Aardbevingsorganisatie 

18 
NAM 2014 2014 EQ Organisatie 

E-mail 

E-mail 

Rapport 

Nota 

E-mail 

E-mail 

Nota 

E-mail 

E-mail 

Agenda Vergadering 

Document 

Memo 

19 
SodM SodM 19-9-2014 Uitkomsten bezoek aan NAM gisteren 

20 
SodM NAM 24-10-2014 FW: Voortgangsrapport -i- opmerkingen 

21 
NAM 1-9-2014 Voortgangsrapport diepe Geofoons september 2014 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

SodM EZ 14-1-2014 Nota n.a.v. telefoongesprek op 13 januari 2014 

SodM EZ 18-7-2014 Regie op totstandkomen NPR 

niet openbaar 

EZ SodM 19-9-2014 FW: Stavaza gaswinnign Grontingen: gesprek maandag 
SG/DG 

EZ Minister 12-9-2014 Korte stand van Zaken Groningen 

SodM EZ 4-4-2014 Ontwikkeling Risicobeleid voor aardbevingen 

niet openbaar 

niet openbaar 

niet openbaar 

Dialoogtafi Leden Dialoogtafel 8-5-2015 FW: dialoogtafel 14 mei: Agenda + bijbehorende stukken 

28 
Dialoogtafel Groningen 8-5-2015 Vergadering 14 mei 2014 

29 
Dialoogtafel Groningen 9-5-2014 Leden Begeleidingscommissie Monitoring 

30 
Burgermee Dialoogtafel 5-5-2014 Versnelde aanpak schadedossiers 



Rapport 31 
NAM Dialoogtafel 6-5-2014 Leefbaarheids en Duurzaamheidsprogramma NAM 

Notitie 32 
Dialoogtafel Groningen 9-5-2014 Dialoogtafel: Opdrachtformulering Leefbaarheid 

Memo 33 
NEN EZ 7-4-2014 verbouw onder aardbevingsbelastig ten gevolge van de 

Notitie 34 
EZ, NEN, N Dialoogtafel 6-5-2014 Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 1 

Notitie 35 
? Dialoogtafel 9-5-2014 Oplegnotitie bij agendapunt Interim-Advies 

aardbevingsbestendig bouwen 

Notitie 36 
? Dialoogtafel 9-5-2014 Voorstel stuurgroepen/werkgroepen/themabijeenkomsten 

Notitie 37 
Dialoogtafel 9-5-2014 Oprichting Economie Board 

Begroting 38 
Dialoogtafel Groningen 9-5-2014 Begroting dialoogtafel Groningen 

Begroting 39 
EZ Dialoogtafel Groningen 9-5-2014 Regio EZ Financien Akkoord 

E-mail 40 
Dialoogtafi Leden Dialoogtafel 9-5-2014 FW; aanvulling agenda 14 mei 

Presentatie 41 
NAM Leden Dialoogtafel 14-5-2014 Het nieuwbouwstimuleringsfonds - Hoofdlijnen 

Notitie 42 
NAM Leden Dialoogtafel 14-5-2014 Stimuleringsfonds voor de nieuwbouw 

Kamerbrief 43 
EZ Tweede Kamer 6-5-2014 Kamerbrief stand van zaken gaswinning Groningen 

Persbericht 44 
Schokkend Groningen 5-5-2014 Lezing 10 mei a.s. Psycohologische problemen door gevolgenl 

qaswinninq Groningen 

Notitie 45 
NAM Dialoogtafel Groningen 9-5-2014 Oplegnotitie over gevolgen van het ontwerpbesluti van het 

Kabinet op aardbevingen 

E-mail 46 
NAM SodM 15-5-2014 FW: Publieksversie NAM onderzoek 1 

Notitie 47 
NAM 15-5-2014 Seismische Dreiging: Ontwerp Kabinetsbesluit en NAM 

Winningsplan 

E-mail 48 
NAM SodM 15-5-2014 FW; bericht nav dialoogtafel 

Agenda Vergadering 49 
Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Agenda Vergadering 8 september 2014 

Rapport 50 
üniversitai Dialoogtafel 1-9-2014 Inventarisatie (psyhische) klachten ten gevolge van 

aardbevingen 
Document 51 Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Inrichting, werkstructuur en bemensing Drieslag 
Document 52 Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Inrichting Werkstructuur en bemeninsg Leefbaarheid 
Notitie 53 Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Update uitbesteding PSB voor de Dialoogtafel 

Notitie 54 
Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Oplegnotitie voor de interim-regeling waardevermeerdering 1 

1 
Regeling 55 Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Concept Regeling waardevermeerdering 
Document 56 Provincie (^Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Oplegger vergaderstukken Dialoogtafel 
Offerte/Begroting 57 Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Prijsopgaaf waardevermeedering regeling 
Document 58 Staf |Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Oplegger vergaderstukken Dialoogtafel 
Notitie 59 Dialoogtafel Groningen 13-8-2014 Voorstel ondersteuning leden van de Tafel 
Document 60 Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Oplegger vergaderstukken Dialoogtafel 

Brief 61 
Commissie Dialoogtafel Groningen 1-8-2014 Stand van zakenw erkzaamheden Commissie en stagnerende! 

woningmarkt 
Document 62 NAM Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Oplegger vergaderstukken Dialoogtafel 
Notitie 63 NAM Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Update 'uit de stutten' voor de Dialoogtafel 
Document 64 Waterscha Dialoogtafel Groningen 1-9-2014 Oplegger vergaderstukken Dialoogtafel 

Notitie 65 
Waterscha Dialoogtafel Groningen 1-8-2014 Voortgang Aardbevingsbestendig maken dijkenen kaden 

Stand augustus 2014 1 
E-mail 66 Dialoogtaf( Leden Dialoogtafel 8-9-2014 FW; gebouwen 'uit de stutten' 
E-mail 67 Dialoogtafi Leden Dialoogtafel 5-9-2014 FW; persbericht economie Board 
Persbericht 68 Economie Board Groningen 5-9-2014 Economie Board Groningen van Start 

Notitie 69 Uitvoeringsorganisatie (UVO) 7-9-2014 Notitie Uitvoeringsorganisatie (UVO) - Groningen Dialoogtafell 

E-mail 
70 

Dialoogtaf Leden Dialoogtafel 
11-9-2014 

FW: Aaardbevingssehadeherstel Doopsgezinde kerk 
Middelstum, steigerbezoek op 15 september 2014, veiligheid 1 
nn de. bouwnlaats 1 

Afbeeldingen 71 Dialoogtaf Leden Dialoogtafel 11-9-2014 

ooenbaar maken 

jpenbaar maken 

seds openbaar 

openbaar maken 

reeds openbaar 
reeds openbaar 
reeds openbaar 

i reeds openbaar 

niet ope 



E-mail 72 SodM NAM 16-9-2014 RE: Jan vS.docx niet openbaar X X 
E-mail 73 SodM NAM 3-11-2014 FW: Heat Maps bevingen 2013-2014 GBB X X 
Afbeelding 74 Dialoogtafe '1 Groningen 3-11-2014 Verschuivingen Bevingen 2013-2014 •s reeds openbaar 

niet openbaar 

X 

E-mail 75 
Sodm NAM 18-12-2014 RE: Derde vergadering van de moitoringscommissie van de 

dialoootafel 

•s reeds openbaar 

niet openbaar X X 
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1 Inleiding 
Het w,nnen vo,-, delKtoffen vc,nu,t ee,n gas- of olieveld, formeel aangeduid als een voorkomen' geschiedt 

d e l f l t I, T ' " " ' " ^ -7 ' gezegd inzicht te geven in het p lonmot ig beheer van 
dcl lstoff .n In he Winn ingsp ,n vooi onshore voorkor„ens moet daarenboven i n f cma t i e worden gegeven 
over de bodembeweging die he, gevolg zal z,|n van de delfstofwinning Bodembeweging 's d 
verzomeincan, voo, bodemdal ing en b o d e n . ng De laatste wordt ,n d „ document aangeduid me 

In d „ n,eet en monitonngsplan voor boden,beweg,ng m Groningen is vastgelegd welke meet en 
mon,.onr,g:uct,vite,ten voorden uitgevoerd, hoe deze activiteiten 'wo rde r , u ' g e v ' e r d , wo , e n, 
meet,esul,a,en gedaan zal wo,den en hoe de r a p p e , a g e daarover zal plaatsvinden 

De resultaten van de verschillende monitoringsystemen zullen geïntegreerd worden geïnterprefeerd en 
ge rappo .ee ,d on, een zo eomplee, mogei,|k beeld te k, „gen van de situatie .n de o ' n d e r g S c 
etteCen daarvan op de bovengrond ^ 

De uitkomsten van de mee,- en monitorir^gcyclus zullen gerapporteerd worden aan de minister van EZ aan 

r̂;:,::;:̂ ^ r̂ '̂̂" --'̂ '̂ '̂ ^ --p̂-oen ,n h. 
l Ï r w M l M " ^ ° " ' * ° " " 9 ^ P ' ^ ' " °'^^'<^'deel van N A M s Vei l igheid, Gezondheid, Welz i .n en Mi l ieu 

V G W M ) Manageinent Systeem Het door loop, daartoe in ieder geval - zoals veiv oord ,n het 

11 - o / a r r ' / " " ' ^ ' ' ' ^ ' ^ " ^ u ' Winningsplan is opgenomen - ,aarli,ks de kwaliteitsei, kei (Figuu 

4 0 0 1 1 t r r l " ' " ' ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ managemen,sys,eem volge s ' s O -
14001) en b ied , de N A M , de ,oez,ch,houde,s en andere belanghebbenden transparantie 

Meten" ^ 

Analyse 

'Verificatie 

figuur 1 Kwaliteitscirkel 'plan-do-check-act 
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1.1 Integraal karakter 

Dit meet- en monitoringsplan is 'integraal' van opzet, het bevat minimaal alle relevante reeds bestaande 
wettelijke monitoringsparameters en het meetplan (Mbw 41 lid 1) Groningen dat in eerdere jaren separaat 
werd ingediend is onderdeel geworden van dit uitgebreidere meet- en monitoringsplan Naar verwachting 
zal het plan nog verder worden uitgebreid met 'additionele parameters', relevant vanuit de risicomerfiodiek 
zie bijlage) of op basis van wensen ui, de regio 

Meetplan 
bodem 

beweging 
(Mbb 301 

Reservoir-
diuk 

(Mbb 24) 

Werkplan 
(Mbb 4) 

Meet en 
regel 

protocol 
(besluit) 

Meet- en 
monitoringsplan 

Productie 
rapportages 
(Mbb 111) 

Additionele 
parameters 

figuur 2 Schematische weergave van het integrale karakter. 

1.2 Doelstelling 

Doelstelling van he, meel- en monitoringsplan is om door middel van voortdurende observatie een 20 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie in de ondergrond en de bovengrondse effecten daarvan 
He, doel van de meet- en monitoringcyclus is tevens de continue verfsetering van de prognoses genoemd in 
het V/inningsplan Groningen (verkleining van de onzekerheden) op basis van de meetgegevens 

1.3 Samenhang documenten en flankerende stukken 

Dit Integraal Meet- en Monitoringsplan Plan beschrijf, welke monitoringsactiviteiten worden uitgevoerd, hoe 
deze activiteiten worden uitgevoerd, wat er met meetresultaten gedaan zal worden en hoe de rapportage 
daarover zal plaatsvinden 

Het jaarlijks te actualiseren ln,egraal Meet- en Monitoringsplan Plan en de rapportage rond het actuele 
risicobeeld wordt gebruikt om de dynamiek in het seismische systeem en de kennisonhvikkeling te 
ondervangen, opdat continu gewerkt wordt met de bes, beschikbare informa,ie 
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figuur 3 Samenhang tussen winnings- en monitoringsplan 



2 Monitoringselementen 
Aan de basis van de seismische risico-analyse staat de relatie tussen (a) het geproduceerde gasvolume, (b) 
de bodemdaling, (c) het aantal, de sterkte of magnitude en de duur van bevingen, (d) de 
piekgrondsnelheden en de piekgrondversnellingen en (e) de effecten daarvan op gebouwen en 
infrastructuur In dit hoofdstuk zijn deze kernelemen,en in hoofdlijnen beschreven (zie figuur 7 voor een 
visualisatie) 

2.1 Reseivoirmonitoring 

ProduCiegegevens over het Groningen veld worden con,inu opgenomen en opgeslagen De reservoirdruk 
word, regelma,ig direc, gemeten met drukmeters De complete reservoirdruk in het gasveld in plaats en tijd 
is een resultante van het Groningenveld resetvoii model Er vindt een jaadijkse herijking van het 
reservoirmodel plaats op basis van pu,me,ingen zoals vermeld in he. Jaarwerkplan (Mbb 4) 

Me, deze gemeten reservoirdrukken worden de drukken elders in het reservoir in plaats en tijd bepaald met 
behulp van het Groningenveld-reservoii model Er vind, een jaarlijkse herijking van dit reservoirmodel 
plaats op basis van putmetingen zoals vermeld in het Jaarwerkplan (Mbb 4) Eerder werden jaarlijks de 
reservoirdrukken per productiecluster gerapporteerd (Mbb 1 13). Echter, ten fjehoeve van dit Mee, en 
Moni,oringsplanplan is de rapportagefrequen,ie verhoogd naar eens per maand 

2.2 Bodemdaling 

Door de gaswinning uit de gasvoerende gesteentelagen vermindert de druk in de poriën van he, 
reservoirges,eente waardoor compaCie van deze lagen op,reedt Di, manifes,eert zich aan de oppervlakte 
in de vorm van t>odemdaling 

Voor een uitgebreide beschrijving van het bodemdalingproces wordt verwezen naar het Winningsplan en 
de ondersteunende technische rapporten 

2 2 / Bodemdalingsmetingen 

Tot voor kort werden waterpassingen boven het Groningen voorkomen elke 5 jaar uitgevoerd Vanaf 1993 
worden in het gebied eveneens frequente deformatiemetingen verricht met behulp van radar satellietmissies 
(InSAR) 

In 2013 is de reguliere grote waterpassing, welke normaliter elke 5 jaa, plaatsvindt, vervangen door 
InSAR metingen, aangevuld met een v/aterpassing over een deel van het Groningenveld, ter validatie van 
de InSAR metingen De InSAR metingen en waterpastra|ecten worden zo gekozen dat de bodembeweging 
in het dalingsgebied bepaald kan worden met een precisie van enkele centimeters Voor de waterpassing 
geldt, dat getracht v/o,dt zoveel mogelijk dezelfde peilmerken aan te meten die ook in eerdere 
meetcampagnes zijn gebruikt Tevens voldoet de waterpassing aan de eisen die de Data-ICT-Dienst van 
Rijkswaterstaat stelt 

Wai betref, lnS,^R, zijn in de periode 2003-2010 \^ee onafhankelijke tijdseries (opgaande (vanaf 2006) 
en neergaande baan) opgebouwd van opnames van de Envisa, satelliet Vanaf medio 2009 wordt het 
Groningen voorkomen ook geobserveerd door de Radarsat-2 satelliet, met een interval van 24 dagen De 
meetpunten zijn de zogenoemde Persistent Scatterers (PS), welke een consistente reflectie vertonen in de 
tijd, en hoofdzakelijk corresponderen met bouw^/zerken in het terrein (PS InSAR) 

Het voordeel van InSAR is de grote ruimtelijke en tempoiele waarnemingsfrequentie Ook wat betreft 
precisie is de toepassing van InSAR gunstiger ten opzichte van enkele wateipasttajecten over een groot 
gebied In eerder onderzoek is bovendien aangetoond dut de correlatie lussen bodembeweging uit 
waterpassen en InSAR vergelijkbaar is met wat kan worden behaald met onafhankelijke waterpassingen 
(circa 93%) 
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In 2014 zullen opnieuw de Radarsa,-2 deformatie metingen worden gerapporteerd. Tevens zal een 
gemigreerde differen es.aa, worden opgesteld me, een overlappende pedode tussen de InSAR meting 
van opeenvolgende satelliet missies en de waterpasmetingen van voorgaande jaren. 

Elk jaar zullen de InSAR resultaten gerapporteerd worden, waarbij elke 5 jaar een waterpassing ter 
validatie plaatsvindt zoals de laatste jaren gebruikelijk was. -erpassmg rer 

Momenteel zijn er naast de reeds geïnstalleerde GPS stations in Veendam en Ten Post, in 2014 nog 10 
permanente GPS stations geïnstalleerd, zie onderstaand kaartje. Bovendien zijn een viertal pe i l e r k 
i o u r l " " ^ r T ^ ^ ' - f " 1 ^ ' f ' ' ° " '?"9ne) gemeten in 2010, 2012, 2013 en 1 (003C0123) n 
2014. Deze peilmerken zullen ook ,n komende jaren minimaal eens per 3 jaar gemeten worden In figuur 
4 worden de locahes van permanente en campagne GPS stations aangegeven. ^ 

Er zal een onderzoek/experiment uitgevoerd worden naar de even,uele meerwaarde van een 
permanent/semi-permanen, GPS netwerk gecombineerd met de RADARSAT-2 gegevens Hiervoor ziin ^2 

z T o m " ' ; ^ ' ^ ' ^ ^ r ' '" ' '• '^^ '^^'"'^^ ^ ' i " - 9 ^ ^ - - ' dat er voldo nde sca er r 
z,|n om de data te vergeli,ken met INSAR metingen. Me, deze 12 geïnstalleerde onWangers is er goede 
verdeling van sensoren over het Groningen veld. ^ ^ 

Met de permanente geïnstalleerde onhangers worden een aantal onderzoeken uitgevoerd: 

Het effect van een GPS campagne ten opzichte van permanent geïnstalleerde ontvangers 
Monitoren van de horizontale beweging. Eerdere analyses hebben aangetoond dat deze aan 
de randen van he, veld zo'n 2-3 mm/jaar is. Hetgeen betekent dat enige tijd gemeten moe, 
worden om een significant signaal te kunnen detecteren. 

Met InSAR word, onderzocht of meer informatie uit de beschikbare data gehaald kan worden en wordt de 
spatiele component onderzocht. 

Naar het gebruik van Compact Active Transponders (CAT) en/of hoekreflectoren worden momenteel 
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r 

r 
Figuur 4: GPS meetstations: paarse driehoeken: permanent registrerende GPS stations. Bruine driehoeken: 

peilmerkclusters, welke middels campagne GPS regelmatig worden gemeten. 
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2 2 11 B^jMving van tijdstip(pen) van meting en te gebruiken meetmethoden (Mb 30 lid 7a, Mb 30 

Jaar eerst
volgende 

meting 

Interval Laatste jaar 
van meting*) 

Meetmethode 
(Optische/hydrostatische 

waterpassing, GPS, InSAR) 

2018 5 jaai 2100" Optische secundaire 
waterpassing (gioot) en/of 

PS-InSAR 

2014 1 jaa, 2100"' PS-InSAR rapportage 

Incl Onderzoek naar 
additionele info 

2014 Continu 2100"' Permanente GPS station 
(12) 

2014 3 jaar 2100"' GPS campagne peilmerken 
op Groninger-wad 

Metingen worden beëindigd 30 |aa, na einde van de winning (Gtonmgen) met mogeli|ke canpa.sing van do 
meotfiequentie ah u .ohngen bl,,k, dot dc bodemdaling doo, ga.winning met significant toe of afneemt Verd za 
deze informatie jaarliik. (tot 5 |aar na einde winning) worden geactualiseerd, 

"• Het genoemde |aa,tol gerelateerd aan het (in he, Winning.plan aangegeven) productieprofiol 
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2.2.1.2 Beschrijving van de plaatsen waar gemeten wordt (Mbb 30 lid 7b) 
Figoui 5 toont de ruirnteiijke bedekking vein de Persistent Stotterers van de Rcickirscit 2 (neergaande) Ixian 

r 

figuur 5: Ruimtelijke bedekking met Persistent Scatterers in noordoost Nederland op basis van beelden van 
neergaande Radarsat-2 baan. 

2.3 Bodemtrilling 

Co, npactie van het reservoii gesteente kon onderlinge beweging tussen gesteentelagen vei oo, zaken Dit 
kan zich acin de oppetvlakte manifestefen in de vorm van aardbevingen 

Aardbevingen worden op de volgende parameters gemonitord bevingsterkfe (magnitude), locatie 
(hypocenti'um), de duur, de frec|uentie, de piekgrondsnelheid en de piekgrondversrielimg 

2 3 I Se/smiscfi meetnetwerk 

2.3.1.1 Beschrijving van tijdstip en te gebruiken meetmelhode(n) (Mbb 30 lid 7a, Mbb 30 lid 7c} 
Voor onderzoek naar aardbevingen door gaï,wini\fng worcfl sinds 1995 een ne .̂«•erk van 
boorgatseismometers en bovengiondse versnellmgsmeters gebruikt dcit in 2014 is uitgebreid De aanleg 
van het nleetne^A'erk zal in 2015 v/orden afgerond Een nieuwe studie wil uitv/ijzen of de naijwkeurigheid 
van het meetnet veibete,d kon worden door het plaatsen van additionele meetstotir^ns Het meetnehve,k î i 
eigiïndom van en wordt beheerd en ondediouden door het KNMI 

Hef huidige seismisch meetnetwerk van het KNMI in Nooid Nederland is zo ontwor|.>en dat elke 
aardbeving met een sterkte (magnitude) van 1,5 en hoge, in de omgeving von het Groningen veld 
geregistreerd kan worden. Dicht in de buurt van cle meetlocaties kunnen ook nog kleinere bevingen 
v/oicien gemeten 
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fie. meetnet zol r,,inimad 30 |na, na he, beëindigen vun do winning operationeel bl,,ven indien dit 
.cImsen en opera^oneel mogel,,k en noodzakel,|k is Veide, zal deze infoLatie |aarl,|k (tot 5 ,aa, na 

einde winning) worden geactualiseerd I i I " " ' na 

2 3 1 2 Beschrijving van de plaatsen waar gemeten wordt (Mbb 30 lid 7b) 

Ï ù ! : : ' l ; ; : ! ^ 2; ^ ^ " " ' " " ^ ' ^ ^^^^-^^-'^^^'^ versnell.ngsmete,s is opgenomen ,n 

2,3.2 Netv.'erk van boorgatstations 

d i l L T m ^ ' e ^ -«etnetwerk bestaat ,nomenteel u,t 14 boorgatstations met seismometers op verschillende 
dieptes met een onderlinge verticale afstand van 50 meter Er worden boorgaten van 150 tot 200 meter 

zoda kleirtere aardbevingen geiegist,ee,d kunnen worden Het boorgatnetwerk ,s in 2014 uitgebreid en 
T d 3 - ° ; P l ^ " ^ r d - ƒ additionele boorgaten zodat de detectie en lokalis'rin vc 
aaidbevingen aanzienlijk verbeterd worden ^ 

De parameters die gemeten worden bi, bevingen met een magnitude van 1 5 en hoger bevatten de 
bevingsterkfe (magnitude), locatiebepaling (hypocentrum), de duur en de frequentie 

Ge,-egistreerde data komt vanaf 2014 beschikbaar en wordt real-time doorgestuurd aan het KNMI voor 
analyse De resultaten van de analyse worden gepubliceerd door het KNMI 

2 3 3 Bovengronds netv/erk van veisnellingsnieters 

Het huidige meetnet van versnellingmeters in Noord-Nederland bestaat uit 12 versnellingsmeters Dit 
meetnet word geopereerd door het KNMI en heeft tat doel de bewegingssnelheid en versnelling van het 
aardoppervlak te bepalen, hetgeen een maat is voor de kans op en omvang van schade Ook wordt deze 
mformatie gebruik, om de relatie tussen de magnitude van de beving en de snelheid en versnelling voo 
variërende afstand vanaf het epicen,rum verder te kalibreren 

Het meetnet wordt uitgebreKl met bovengenoemde 60 versnellingmeters die het gehele oppervlakte boven 
het Groningenveld zullen bestri|ken Hiervan zi|n reeds 23 (situatie oktober 2014) gepbafst Ook he 
uitgebreide meetnetwerk zal door KNMI worden beheerd en onderhouden. 

De parameters die gerapporteerd zullen worden zijn de piekgrondsnelheid (PGV) en de 

piekgrondversnelling (PGA), welke real-time worden doorgestuurd aan het KNMI KNMI veizorqt ée 

reergeVeveT ' ™ ' ^ ^"""^ bovengenoemde meetpunten zi|n 
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O Seismomeler.'vetsnellingsensof niDg le plaatsen 

0 SsSStnometer/vefiiiellinflsenscr aeptaafei 
^ Bestaand KNMI vefsnellingsensor netwert* 
A Bestaand KNMI seismometer neiwerk 

Figuur 6 Donkergroen symbool: Reeds geplaatste boorgat seismometers en bovengrondse versnellingsmeters 
Geel symbool: Voorziene locaties van te installeren boorgat seismometers en bovengrondse 
versnellingsmeters. Rood symbool: KNMI versnellingsensor meetnetwerk. Blauw symbool: KNMI 
Boorgat Seismometer netwerk 
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2.3.4 Ondergrondse verticale seismische arrays 

Het bestaande seismische netwerk is niet in staat gebleken op de diepte van de aardbevingen met redelijke 
nauwkeurigheid vast te stellen. In 2014 zijn daarom twee diepe verticale seismometer arrays geplaatst in 
bestaande putten nabij Loppersum met als belangrijkste doel de bepaling van de diepte van de 
aardbevingen. De seismometers arrays zijn geplaatst op diepte van het resen/oir op ongeveer 3000 meter. 
Ze zijn in staat om aardbevingen met een magnitude van respectievelijk M = -2.5 op 500 m afstand en M 
= 1 op 10 kilometer afstand te detecteren. In de tien maanden sinds de oplevering van deze seismische 
arrays periode zijn ongeveer 330 aardbevingen gedetecteerd, waarvan de meeste in de directe nabijheid 
van de putten. Op basis van een recente analyse van zo'n 30 aardbevingen heeft NAM geconcludeerd da, 
de oorsprong van deze bevingen zich in of in de directe nabijheid van het reservoir bevindt. Analyse van 
de andere 300 aardbevingen zal naar verwachting in begin 2015 voltooid zijn. 

De bovengenoemde seismometer arrays zijn tijdelijke installaties. Permanente installaties zullen de 
monitoringtaak overnemen in 2015. Twee nieuwe putten zullen worden hiervoor geboord. Naar 
verwachting zullen de seismometer arrays in deze putten in mei 2015 in werking zijn. 

2.4 Monitoring aan gebouwen 

De monitoringselementen aan gebouwen zijn met name het opzetten van een meetnet voor 
gebouwtrillingen, het utkoeren van visuele inspecties en preventieve maatregelen (inclusief het analyseren 
van gerapporteerde schademeldingen). 

2.4.1 hAeetnet gebouwtriWingen 

Over de overdracht van bodemtrillingen naar de gebouwen, zowel naar de fundering als in het gebouw 
zeit, IS voor de situatie in Groningen nog relatief weinig informatie beschikbaar. Datzelfde geldt ook voor 
de relatie tussen trillingen in de gebouwen en het ontstaan van schade. 

Onn meer inzicht te verkrijgen in de effecten van aardbevingen op de gebouwen in de seismische regio is 
in 2014 een meetnet geïnstalleerd, dat naar verwachting voor de eind van dot jaar voltooid zal zijn Het 
netwerk bestaat uit circa 200 versnellingsmeters die aan/in gebouwen aangebracht worden Een 
versnellmgsmeters is een systeem dat bestaat uit een trillingsensor, dataopslag en 
datacommunicatieapparatuur. 

De gebouwen worden voorzien van een trillingsmeter op funderingsniveau. Daarnaast wordt een tiental 
gebouwen uitgerust met meerdere trillingsmeters om voor deze specifieke en daarop geselecteerde 
gebouwtypes ook op andere plaatsen in de constructie de trillingen beter in kaart te brengen. 

Alle meters worden geselecteerd en geïnstalleerd door TNO. Het beheer van het meetnet en de data is in 
handen van TNO. Een onderdeel hiervan is het communiceren van de data naar het publiek De data 
gemeten met de versnellingsmeters aan private gebouwen word, geaggregeerd ontsloten via een website 
die voor iedereen toegarikelijk is. Daarnaast heeft elke individuele gebouweigenaar met een trillingsmeter 
toegang tot de persoonlijke meetdata. 

2.4.2 Visuele inspecties en preventieve maatregelen 

Ten einde de veiligheid van gebouwen in de regio te monitoren en te beheersen is een bouwtechnisch 
inspectieprogramma opgesteld. Dit programma (gestart in oktober 2013) is tweeledig een initiële visuele 
mspectie en een aansluitende, meer gedetailleerde inspectie indien er indicaties zijn dat zich onveilige 
elementen bevinden in gebouwen. 

Aansluitend aan de inspectie van gebouwen vindt in voorkomende gevallen preventieve, bouwkundige 
versterking plaats. Constructieve elementen van gebouwen die versterking behoeven worden binnen dit 
programma verstevigd. 
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2.5 Rapportage 

In de hier onderstaande, samenvattende tabel 1 is een overzicht gegeven van de genoemde 
monitoringselementen, de methodiek en frequentie van meten Eerst wordt een aantal van de gehanteerde 
basisbeginselen rond meten en monitoring kort geschetst 

2 5 I Consistentie 

Doelstelling is om het meten en rapporteren van de monitoringselementen zo in te richten dat zi| over een 
zeker tijdsvedoop vergelijkbaar zijn, hierbij zal gebruik worden gemaakt van dezelfde 
monitoringmethodieken en gegevensbestanden, Monitoringmethodieken kunnen worden gewijzigd indien 
daartoe aanleiding is en zullen worden gerapporteerd in actualisaties van dit meet- en monitoringsplan 
Dit zal blijken uit de periodieke rapportage en versiecontrole op dit plan 

Parameter omschrijving meth odiek/frequen tie partij 

Ondergrond 

Geproduceerd gasvolume Rapportage van 
productie en reservoir 
gegevens 

Rapportage van 
onttrokken gasvolume en 
maandelijkse rapportage 
van reservoirdruk per 
productielocatie 

NAM 

Bodemdaling Periodieke 
hoogteverschilmetingen 

Minimaal S jaarlijks 
uitgevoerd, door middel 
van waterpassing of 
meettechnieken met 
dezelfde of betere precisie 
en betrouwbaarheid, zoals 
GPS of InSAR. 

NAM 

Seismische activiteit Netwerk van 
boorgatseismometers 
over het gehele 
Groningen veld. 

Rapportage van magnitude 
en locatiebepaling van 
aardbevingen met IV1>1.5 

KNMI 

Versnelling (PGA) Netwerk van 
versnellingsmeters. 

Real-time meten van 
piekgrondversnelling (PGA) 

KNMI 

Bovengrond/gebouwen 

Trillingsmeters Netwerk van 
trillingsmeters die 
gebouwtrillingen meten 

Real-time meten van 
gebouwtrillingen. 

TNO 

Schade opnemen/ rapportage aantal schades en 
analyse van trends 

Continu NAM (vanaf 
2015 CVW) 

Inspecties en bouwkundig 
versterken 

Uitgevoerde inspecties 
en preventieve, 
bouwkundige 
versterkingen 

Continu NAM (vanaf 
2015 CVW) 

Tabel 1 Overzicht van monitoringselementen 
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2.5.2 Transparantie 

w d l n r ' ^ . ^ S ^ ' P - - i i z i n g e n , activiteitsgegevens en conversiefactoren, 
vTrfcateur e n T b ^ ^ ^ d , samengevoegd, geanalyseerd en gedocumenteerd dat de 
oub k t z i t T reproduceren. De gegevens zijn ook voor het 
publiek beschikbaar via de website wvw/.namplatform.nl. 

2.5.3 Juistheid 

Er zal op worden toegezien dat de monitoringsgegevens op een accurate manier worden gerepresenteerd 
Bronnen van onzeked^eid worden opgespoord en zoveel mogelijk beperk,. Er w o r d e d gepaste 
mspanningen gedaan om ,e zorgen dat berekeningen en metingen nauwkeurig worden uitgevoerd De 
metende part,, (NAM TNO of KNMI) dient ervoor ,e zorgen dat de intégrité'van de g rapl r teerde 
gegevens met redeli,ke mate van zekerheid kan worden vastgesteld. Alle meet of ändert 
beproevingsapparatuur d.e voor de rapportage van monitoringgegevens wordt gebruÏ , moet na"r 
behoren worden toegepast, onderhouden, gekalibreerd en g e c o n i r d . De gerapporteerde gegevens en 
daarmee samenhangende bekendmpkinge,. mogen geen beduidende onjuiste opgaven bevaSen molten 
zodanig zi|n dat systematische fouten bij de selectie en presentatie van informaEe worden vermeden en 
moeten een betrouwbare en evenwichtige beschrijving geven. ermeaen, en 

2.6 Interne operationele borging 

De mijnbouwwerken van f,et Groningenveld zijn in beheer bij de Asset Groningen van NAM De Asse, 
Manager Groningen is de namens NAM aangewezen verantwoordelijke en vergunnCIouder en 
daarmee eindverantwoordelijke voor de juiste uitvoering van dit meet- en mdnitoringsplan. 

P S d s ^ N T e r S T liggen bij zowel interne NAM-afdelingen, als externe 
parti en als TNO en KNMI In voorgaande paragrafen zijn deze aangegeven. Indien externe partijen de 
monitoring verzorgen is rniddels afspraken vastgelegd welke monitoring plaats heeft, hoe de gegeven! 
worden beheerd en op welke wijze deze ter beschikking van de NAM en derden worden gesteld 

zTn^aÏn o n T T ^ ^ ' ^ ' V ' " t ^ T i ' ^ ^ ' J ^ ' 3 " ^ ' ° ' " ' " " reservoirmanagement in bredere zin vallen onder de verantwoordeli|kheid van de Asset Manager Groningen. 

m N T M G r n , ' ' \ ° ' ' ' t ' ^ ' " ^ l f ' " ' ' ' ' ' " r ' ^ veranKvoordelijkheid van de afdeling Geomatics 
door he, "^°dellenng en het uitvoeren van de bodemdalingprognoses worden uitgevoerd 
Höningen " ^ " " ^ " " ^ ^ ^ ' " 9 '"^^ ^e geologen en reservoir'engineers van de Asse, 

2.7 NAM milieu- en veiligheidszorg 

Bij de NAM is milieu- en veiligheidszorg volledig geïntegreerd in het bedrijfsvoeringsysteem Het 
b e j r i i t r ' " ' ' T T t ß l " ^ " ' " ^ " ^ " i ^ °P oantoon i^J behee'i'ng van de 

c n i Ï l d IP r ^ ^ ^ ' ' ^ t ^ ' ^ ' ' ' " °P a ^ l ^ - ^ ^ d raamwerk van beheersmaatregelen 
opgesteld (Process Management System). Voor elk proces is een Proces Eigenaar benoemd die in em de 
naleving van de betreffende regelgeving bewaakt. 

Het zorgsysteem staat voor een systematische beheersing van de milieuaspecten die een bepaalde mate 

TNAM Ï V-^'-i"? bodem en ondergrond, inclusief bodembewe^ing, is dZr 

p t n z t o ; Ï : ! ï ï ' ^ " " " ' " ' ^ P - - ' ' - - ' - - d e r h a t ; 

g I f : S : ' t t ^ d Ï " ^ ' - - ^ y ^ - ^ - de kwaliteitsborging en continue verbetering zoals 
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2.8 Tijdslijnen 

Dit meet- en monitoringsplan is een onderdeel van de jaarlijks te doorlopen borgingscyclus (zoals 
gedocumenteerd in Borgingsprotocol Seismisch Risico Groningen). In deze cyclus zal het verzamelen en de 
analyse van gegevens op continue basis plaatsvinden. De validatie van de meetgegevens zal typisch 
plaatsvinden in de maand juli als input voor analyse en interpretatie en de uiteindelijke jaarlijks 
geactualiseerde risico-analyse. De rapportage aan de minister van EZ zal zijn voor 1 november van elk 
jaar, indachtig de wettelijke termijn voor een Meetplan Bodembeweging. 

2.9 Rapportage en online beschikbaarheid 

De rapportage aan de minister van EZ zal beschikbaar worden gesteld door de NAM. 'NAM heeft een 
online monitoringstool beschikbaar gemaakt die gebruik maakt van de verschillende bronnen, teneinde 
stakeholders en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over het gasveld. De gegevens van 
enkele monitoringselerrïenten die genoemd zijn onder de punten 2.1 t/m 2.4, zullen zo veel mogelijk 
actueel worden ontsloten door NAM. Daarnaast zijn er meerdere bronnen om gegevens online te 
raadplegen: 

• Het epicentrum en de sterkte van de gemeten aardbevingen zal door het KNMI worden 
beschikbaargemaaktopdewebsitewww.lchmi.nl. 

• De andere in dit plan vastgelegde monitoringsdata zal na validatie beschikbaar worden gemaakt 
op de door het TNO beheerde website www.nlog.nl. 

• De aan dit meet- en monitoringsplan en Het Winningsplan ten grondslag liggende onderzoeken 
zijn beschikbaar via de door NAM beheerde website www.nainplatform.nl 
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3 Verkleining van onzekerheden 
In de huidige modeilen en studies ,s een aantal onzekerheden geïdentificeerd die leiden tot een mate van 
spreiding m de voorspellingen over sterkte, het aantal bevingen evenals de mogelijk resulterende schade 
aan gebouwen De resultaten van monitoringactiviteiten zoals beschreven in sectie 2 zullen gebruikt 
worden om middels verdergaande studies de onzekerheden verder te reduceren 

De^analyse van het risico met zi|n onzekerheden is gebaseerd op de elementen die zijn weergegeven in 

Bovengronc 
Gebouw 
schade 

Gebouw 
trilling Bodemtrilling 

Ondergrond 
Gas 

productie 
Drukdaling 
in reservoir 

Compactie/ 
Bodemdaling — 

Beving in de 
ondergrond 

figuur 7 Elementen vun cle keten die leidt van gasproductie tot gebouwsc hade. 

Gasproductie leidt tot drukdaling in het reservoir, wat weer leidt tot compactie van het reservoir 
Reser^oircompactie leidt tot spanningen in het reservoir die voor het grootste deel middels niet-seismische 
processen gedissipeerd worden in het reservoir, maar die zich voor een deel 'ontladen' in de vorm van 
geïnduceerde bevingen Deze bevingen planten zich voort in de ondergrond en manifesteren zich aan het 
oppervlak als bodemfrillingen die gebouwen in beweging kunnen brengen Afhankelijk van de aard 
(sterkte, frequentie, duur) van de bodemtrillingen, en de kwaliteit en eigenschappen van het gebouw kan 
dat tot schade en en daarmee samenhangende risico's leiden 

Alle stappen in deze keten zijn gevat in de nsicomethodiek (zie bijlage) en aan alle stappen zim 
onzekeihederi in de modelvorming verbonden die hieronder staan beschreven en die mogelijkerwi s 
gereduceerd kunnen worden als gevolg van de monitoringoctiviteiten 

3 I Onzekerheden in de ondergrond 

Een analyse van de belangrijkste bijdragen aan de onzekerheid betreften de grootte van de 
reservoircompactie het te verwachten aandeel van de compactie-energie die zich zal ontladen in 
aardbevingen, en de locaties van de aardbevingen in de toekomst 

3 I I Compactie 

Compactie van het reservoir als gevolg van gaswinning verklaart de grootste component van de huidiqe 
waargenomeri bodenidaling Compactie geeft aanleiding tot spanningen en rek ,n de ondergrond die zich 
kunnen ontladen m de vorm van aardbevingen Het is dus van belang om de grootte en verdeling van de 
compactie te weten om daarmee de mogeli|ke locaties van aardbevingen te weten 

Bodemdalingsmetingen middels InSAR- , GPS-metingen, en waterpassing (zie seCie 2,2) worden gebruik, 
irr modellen om de compaCie van het reservoir te bepalen Echte,, deze modellen zi|n gebaseerd op 
oannames en reser.oneigenschappen die onzeker zi|n Bovendien beschri|ven deze modellen de 
v/aargenomen bodemdaling onvoldoende 
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De betere ruimtelijke bemonstering van de InSAR data en de betere temporele bemonstering van de GPS 
data zullen hun bijdrage leveren aan een verbeterde compactiebepaling. Onzekerheden hangen ook 
samen met onvolledige kennis van de eigenschappen van het reservoir. Compactiemetingen aan 
gesteentemohsters, mqar ook verbetering van het zogenaamde statische model van het Groningen 
reservoir, leiden mogelijk tot een vermindering van de onzekerheden rond compactie, en kunnen zodoende 
leiden tot verbeterde prognoses van de compactie. 

3.1.2 Ratio tussen seismisch momenten volumetrische compactie energie. 

Een belangrijke onzekerheid in de risico-inschatting is de ratio - ook wel koppelingscoëfficiënt a genoemd 
-tussen seismisch moment en de volumetrische compactie van het reservoir. Eenvoudiger gesteld: het 
aandeel van de compactie-energie die tot uitdrukking komt in de vorm van aardbevingen. De meetnetten 
zoals beschreven in sectie 2.3 zullen vollediger en nauwkeuriger data leveren over locatie, diepte en 
magnitude van bevingen. Met deze gegevens kunnen geomechanische en seismische modellen getoetst 
worden. Geomechanische modellen kunnen in potentie een betere beschrijving geven van het gedrag van 
breuken in de ondergrond en hun reactie op drukdaling, wat de invloed is van de aanwezigheid van de 
Zechstein zoutlaag boven het reservoir en wat de invloed is van specifieke breuk geometrieën. 

De bestaande seismologische-, productie- en geodetische gegevens uit het Groningenveld laten zien dat a 
momenteel tussen de IO"* tot 10'^ is. Dit houd, in dat op dit moment 0,01-0,1% van de totale compactie-
energie wordt ontlast via aardbevingen. De rest wordt geaccomodeerd en gedissipeerd middels niet-
seismische processen zoals niet-seismische slip van breuken, elastische vervorming van zandkorrels, 
drukoplossing, verbreken van korrel-korrel contacten etc. Er blijkt echter wel een toename te zien van a 
over de tijd en met hel cumulatief geproduceerd gasvolume. Zonder aanvullende inzichten of data die 
verdere toename kunnen uitsluiten, moet er op dit moment in de modellen rekening gehouden worden met 
een waarde van a die toeneemt. Als de aanvullende monitoringsactiviteiten en de verdere studies een 
beperking van de mogelijke toename van a oplevert, zou dit leiden tot een verlaging van de risico
inschatting. 

3.1.3 Grondbeweging 

Om de gevolgen van een aardbeving op gebouwen en omgeving te bepalen is allereerst een 
karakterisering nodig van de bodemtrillingen. In de modellen zijn het de zogenaamde "Ground Motion 
Prediction Equations" (GMPE) die de aardbeving in de ondergrond vertalen naar een bodemtrilling aan 
het oppervlak. De bodemtrillingen als gevolg van aardbevingen worden gemeten door versnellingsmeters. 
Het is gebruikelijk om de piekgrondversnelling (PGA) en de piekgrondsnelheid (PGV) te bepalen uit deze 
metingen, als eerste maatstaf voor de krachten waaraan gebouwen blootstaan. Hel bovengronds netwerk 

r>» van versnellingmeters (sectie 2.3.3 in combinatie met het seismische meetnetwerk (sectie 2.3.1) zal een 

belangrijke bron van gegevens zijn om de GMPE te verfijnen en de onzekerheid in de vertaling van beving 
in de ondergrond naar een bodemtrilling aan het oppervlak te reduceren. Parallel hieraan worden 
golfsnelheidsmodellen van de ondergrond verbeterd waarmee GMPE's kunnen worden berekend. Beide 
methodes leveren redundante gegevens en verkleinen daarmee de onzekerheden. 

3.2 Onzekerheden in de bovengrond 

3.2.1 Gebouwentrilling, gebouwenschade 

De door aardbevingen veroorzaakte bodemtrillingen kunnen gebouwen in beweging brengen. Er is echter 
geen sprake van een één-op-één overdracht van de bodemtrilling naar een gebouw. De responsie van een 
gebouw op de bodemtrillingen moet dus bepaald worden. Deze reponsie is afhankelijk van de aard en 
constructie van dat gebouw. Verbeterd inzicht in de overdracht van de bodemtrillingen naar gebouwen zal 
verkregen worden door de trillingsmeters die in gebouwen zijn geplaatst (sectie 2.4.1 ). Informatie die deze 
trillingsmeters leveren zullen worden vergeleken met modelconstructies van gebouwen, en geven een 
daarmee een beter inzicht in de versnellingen die een gebouw ondergaat als gevolg van bodemtrillingen. 
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Grotere versnellingen kunnen een gebouw beschadigen. De kwetsbaarheid van een gebouw word, 

m I t f 7 t ' T " ^ t 9 ^ 7 ' 9 T ' ^ ' " ' "9^ " gebouwenschade zijn een aantal gebouwen 
n de J ^ ' r t i ° " ' ' 5 ' ' ^ ' ' ' " . " " " " ^ ^ ^ ' ^ ' " ' " 9 - ^ - " l ' e - n in schade O n z e k e r h Z 
m deze resultaten zullen worden ondervar^gen door na elke aardbeving van enige importantie de ch^de 

eT:Tdr;p̂ ;:=slï '-'-'̂  - -etenîriîS: 

Meet- en Monitoringsplan Seismisch Risico Groningen - versie 2 - 2 0 1 5 ' jO 



3.1 Gehanteerde afkortingen en begrippen 

a Partitioning factor: Koppeling coëfficiënt tussen seismisch moment en volumetrische 
compactie energie 

ASCE American Society of Civil Engineers 

Bodembeweging Verzamelnaam voor bodemdaling/stijging en bodemtrilling als gevolg van de 
winning van delfstoffen 

CVW Projectbureau 'Centrum voor Veilig Wonen' 

Epicentrum Punt op het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum (ondergronds) van 
een aardbeving (X, Y coördinaten) 

EZ Ministerie vdn Economische Zaken 

FEMA Federal Emergency Management Agency 

GMPE Ground Motion Prediction Equations 

GPS Global Positioning System 

Hypracentrum De lokatie in de ondergrond waar de beving plaatsvindt (X,Y,Z coördinaten). 

InSAR Satellietmetingen van bodemdaling (Interferometric Synthetic Aperture Radar) 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

Mbb Mijnbouwbesluit 

Mbw Mijnbouvwet 

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

NEN-EN NEderlandse Norm, EN voor Europese Norm 

PGA Peak Ground Acceleration 

PGV Peak Ground Velocity 

RWS Rijkswaterstaat 

SodM Staatstoezicht op de Mijnen 

Tcbb Technische commissie bodembeweging 

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

VGWM Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, en Milieu 
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Bijlage: signaalparameters 2015 

Zoals beschreven in het Borgingsprotocol Seismisch Risico Groningen zal ei continu een aantal trends van 
parameters geassocieerd met o|3getreden bevingen bi|gehouden worden Het bi|houden van deze trends 
heeft lot doel om continu te verifiëien of nieuwe waarnemingen in overeenstemming zi|n met verwachte 
waarden Als de waarnemingen af^i|ken van de verwachte waarden dan is dat mogelijk een aanwijzing 
dat de nsicomethodiek versneld geactualiseerd moet worden NAM zal het stochastische risicomodel 
hanteren voor de kv/untificering vein het seismisch risico Het seismische risico zal jaarlijks worden 
f)erekerid of eerder wanneer nieuwe feiten, zoals hierna gedefinieerd, hiertoe aanleiding geven 

Op het moment van dit schrijven is het stochastische risicomodel in staat om de seismische dreiging te 
berekenen NAM verwacht dat de berekening van het seismische risico - belangrijk voor consec|uenties en 
veiligheid - in de eerste helft van 2015 geïmplementeerd zal zijn 

Veranderingen van het betekende seismische risico zijn mogelijk het gevolg van verbetering van de 
methodiek naar aanleiding van verbeterde inzichten Wanneer dit het geval is zullen deze nieuwe 
inzichten gerapporteerd worden samen met herziene uitkomsten van het seismische risico 
De seismische activiteit in Groningen als gevolg van voortgaande gasproductie is is onderhevig aan 
verandering Naar verwachting zal het berekende seismische risico hierdoor in de volgende jaren 
eerst stijgen 

Mitigerende effecten, zoals van versterking van gebouwen of van wijzigingen in de method 
gasproductie, becJoelen het seismische risico verkleinen 

Ie van 

Het stochastische risicomodel maakt het mogelijk het seismische risico, en het effect daarop van 
verandering van de productiemethode en risicomitigerende handelingen, te kwantificeren Het seismische 
risico IS dus bij uitstek geschikt als maatstaf voor risico-ontwikkeling en rapportage van de effectiviteit van 
mitigerende maatregelen Echter, een frequente herberekening van het seismische risico m,b v, de 
stochastische risicomethode is momenteel te bewerkelijk 

Om ICKII tussentijds onverwachte veranderingen in het seismisch risico te kunnen signaleren, zal de NAM 
in 2015 elk kwartaal een aantal aan het model ten grondslag liggende trends analyseren: 

1 Trend bocfemdaling, 
2 Het aantal, de grootte, en de ruimtelijke verdeling van de aardbevingen met een magnitude groter dan 

M = 2 5, 
3 Vooi elke aardbeving met een magnitude grotei don M = 2 5 zullen, in geval een PGA > O 05g wordt 

waargenomen, de beschikbare PGA-waarden in kaart vvorden gebracht in termen van een iso-
contour 

Bovendien zal de NAM anomale v/aainemingen melden zodra deze zich voordoen 

Sigriihcante aKvijkingen van de verwachting van een of meerdere van bovengenoemde trends kan 
aanleiding zijn voor een herberekening van het stochastische risicomodel Indien het stochastische 
nsicomor-lel daartoe aanleiding geeft, d w z wanneer het berekende seismisch risico belangrijk vergroot is, 
zullen NAM en de toezichthouder in overleg besluiten of escalatie noodzakelijk is. Voortschrijdend inzicht 
kan leiden tot een andere keuze van continu te monitoren parameters Dit zal als onderdeel van de 
jaarlijkse cyclus bediscussieerd v/orden en indien nodig aangepast worden 
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Werk voor derden project : 
Statistische onderbouwing meet- en regelprotocol gaswinning provincie 
Groningen 

22/08/2014 

opdrachtgever : Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
opdrachtnemer. : Cébtraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

senior methodoloog, CBS 

Aanleiding 
A, In een verkennend gesprek met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de problematiek 

besproken rond de protocollen die nu zijn ingesteld voor het meten en regelen van de door 
gaswinning geïnduceerde aardbevingen in de provincie Groningen. Er Hgt de behoefte om 
statistisch verantwoorde indicatoren te ontwikkelen, op basis van een grote en diverse dataset 
van metingen die al bestaan of beschikbaar zullen komen, en die gebruikt kunnen worden voor 
dit meet- en regel-protocol. Mits mogelijk ligt er ook de vervolgvraag of dergelijke indicatoren 
ook gekoppeld kunnen worden aan strikte grenzen van een te ontwikkelen integraal risicobeleid. 

De mogelijke bijdrage van het CBS 
Het CBS heeft in principe de methodologische kennis beschikbaar om een substantiële bijdrage 
te kunnen leveren aan het benodigde onderzoek, of ondersteuning van dergelijk onderzoek. De 
beschikbare informatie over breuken/porositeit van de bodem, de cumulatieve productie en 
productie-snelheden, bodemdaling, seismiciteit etc. vormen samen een dataset die 
karakteristieken heeft van wat tegenwoordig bekend staat als 'Big Data'. Met de uitbreidingen 
van meetnetwerken in de nabije toekomst wordt deze schat aan informatie alleen maar rijker. De 
meer traditionele wetenschappelijke analyse methoden maken vaak gebruik van deelsets van de 
data of van voorbewerkingen ter verbetering van het meetbare signaal in één variabele. Dit soort 
methoden zijn weliswaar robuust maar lenen zich niet altijd even goed om de volle informatie

l i j inhoud van een dergelijke grote hoeveelheid data optimaal te gebruiken. 
Er is besproken dat door middel van het gebruik van patroonherkenningstechnieken op een zo 
groot mogelijke dataset, de ondergrens voor detectie van significante verbanden omlaag wordt 
geduwd. Door het inzetten van wiskundige technieken wordt een optimale combinatie van 
meetgegevens samengesteld die maximaal gevoelig is voor het waarnemen of detecteren van de 
effecten van verschillende productiescenarios. Er zijn voldoende precedenten uit andere 
onderzoeksgebieden dat zelfs bescheiden verbeteringen in detectielimieten zeer grote 
verbeteringen met zich mee brengen voor signaal/ruis verhoudingen in gevoelige en specifieke 
indicatoren waardoor verbanden statistisch significant kunnen worden vastgesteld, hetgeen met 
de traditionele methodén niet mogelijk zou zijn. 
In het onderhavige geval zijn er in principe goede perspectieven dat hierdoor indicatoren 
ontwikkeld kunnen worden waarmee sneller kan worden aangetoond of en welk effect 
productieaanpassingen hebben op bodemdaling en bevingen. Zulke indicatoren kurmen een 
sleutelrol gaan spelen spelen in een meet- en regel-cyclus voor gasexploratie. Minimaal geeft een 
dergelijke aanpak een ahematieve en onafhankelijke beoordeling van de effectiviteit van de 



meet-en regel strategie. Binnen de methodologische afdeling van het CBS is er vr.lHo A 
expertise om dit project uit te voeren ^ voldoende 

Projectdefinitie 
Er is gesproken over een opdeling van dit project m 3 fases 

Fen I ' !" °P ''™'J" '"^^^ ''Ü ôo'-keur vóór 30 september 2014 

Een paar van de vragen zijn nogmaals kort samengevat-

Welke indicatoren geven de besle infonmtie over trends' ' 

ó al gëwenT, r n ^ S ^ ^ M r " P̂ -̂ -̂̂ verdeling van bevingen 7 (fase 

• J a t is het effect i„ de ve.chillende regio's in tenmen van f̂ troon van bevingen, hazard (en 

('regiolTer^fat"::^^^^^^^^ ™ - - t 

JnomlltemngT"* ™" <"°e '= ""«"iklcelen) risicobeleid mogelijk. 

Capaciteit 

inspanning van ongeveer m T : ' : : . T ^ T ^ Z Z : " " " " " " '° 



Contactpersonen 
IStaatstoezicht op de Mijnen,! 
ICentraal bureau voor de Statistic 

inez.nl  
Ifgjcbs.nl 
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Probleem: Verloop Groningse Seismiciteit 

• De data suggereren knip-werk: 

• Data 0-4000, 
• Data 4000-8080 
• Data 8080 + 

• Wat gaan we doen? Verloop seismiciteit bekijken! 

• Statistische aanpak via Bayesiaanse methode 
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De methode in een notedop (1) 

Aanname: 

> Model 1 = Poisson met homogene frequentie parameter a 
> Pk (t) = (at) k / k! e 

Model 2 = Poisson met INhomogene frequentie parameter 
at lae^/tau 

Model 3 = Model 2 met tau negatief. 



innovation 
for life 

De methode in een notedop (2) 

> Modellencompetitie 

> •P(Mi|D)/P(M2|D) = P(D|Mi)/P(D|M2) x [p(M,) / p(M2)] 

> - Geen a priori waardeoordeel, dus [...]= 1 

> Dus de relatieve plausibiliteit van de modellen is 

> Bayesfactor = quotient der likelihoods 



TNO innovation 
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De methode in een notedop (3) 

> Maar.... Wat zijn a en tau dan? 

> Dit zijn "verveel" parameters (Eng. Nuisance parameters). 
Recept: weg integreren! 

> - P(D|M) = \ P(D|M, a) p(a) da met p(a) de a priori verdeling van a 
> . = Toevoegen van Kennis! (Of het gebrek daaraan...) 
> 

> P(a) = constant. Integratie "met pen en papier". 



for life 

De methode in een notedop (4) 

> Maar... 

> We nemen p ( T ) = T tussen wijde grenzen (3 en 33 jaar) en 
normaliseren. 

> Deze a priori verdeling is de vertaling van: ik ken de orde van 
grootte niet EN het gaat om een schaal - parameter. 



De methode in een notedop (5) 

Maar welke tau doet het het beste? 

> Een laatste toepassing van Bayes: 

) P( T I D) = P( D I T) p( T ) / ƒ P( D I T ) p( T ) dT 

> In rood: voorkennis of gebrek daaraan 
> In paars: de likelihood 

innovation 
for life 
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for life 

Resultaten (1) 

• Onderscheid tussen Centraal, Eems en Overig. 
• Data in de tijd opknippen. 

• Magnitude-onderscheid (beperkt). 

> Maar eerst even alle data 0-8336 in een keer: 
> B(ayesfactor) Centraal = 1.2 109 tau optimum: 11 jaar 
^ ^ Eems =1.9103 „ „ 6-7 jaar 
> B Overig = 5.1 10^ „ „ 9 jaar 

> OEPS! 



TNO innovation 
for life 

Resultaten (2) 

> Vraag: 

Is het inhomogene model nu zo goed... of het homogene zo slecht? 

Antwoord: 

> Het homogene model is indiscutabel wanneer toegepast over de hele 
periode O - 8336 dagen! 
Het inhomogene model is over dit tijdvak ook NIET geweldig! 
Dat kun je afleiden uit de optimale tau....Kijk naar het deel 0-4000! 
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Resultaten (3) 

> Data 0-4046. m > 1.5 
B(ayesfactor) Centraal 0.66 

> B Eems 1.02 
> B Overig 0.21 

32 bevingen 
3 bevingen 
11 bevingen 

> Data 0-4046, m > 2.5 
> B(ayesfactor) Centraal 0.80 
> B Eems 0.51 
> B Overig 0.38 

3 bevingen 
0 bevingen 
1 bevingen 

> Het HOMOGENE model is adequaat. 
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P (tau I D) voor Centraal 

Centraal 
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Resultaten (4) 

> Data 4046-8080. m > 1.5 
> B(ayesfactor) Centraal 2.67 
> B Eems 1.61 
> B Overig 6.72 

> Data 4046-8080. m > 2.5 
> B(ayesfactor) Centraal 0.80 
> B Eems 0.51 
> B Overig 0.38 

112 bevingen tau = 14 jaar 
16 bevingen tau 7 jaar 
47 bevingen tau 8 jaar 

17 bevingen 
1 bevingen 
4 bevingen 

> Voor m > 1.5 voorkeur voor INHOMOGEEN model 
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P (tau I D) voor de 3 gebieden. 

2003-2014 
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Resultaten (5) 

> Nu met afname-model: 
> B(ayesfactor) Centraal 1.07 
> B Eems 1.0 
^ B Overig 1.11 

^ ^ ^ ^ ^ innovation 
for life 

> Data 8080-8336. m > 1.5 
> B(ayesfactor) Centraal 0.93 
> B Eems 0.99 
> B Overig 0.90 

6 bevingen 
4 bevingen 
6 bevingen 

> Alle modellen zijn adequaat, ook een afname-model 



p (tau I D) 
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P (tau I D) in het afname-model voor Centraal 

Centraal 

Ü.ÜOE.ÜO 5,Ü0E.00 1,00E.01 l,50E.01 2,CX)E.Ü1 2,50E.Ü1 3,00E.01 3,50E.01 
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CONCLUSIES: 

• Op tijdvak tot 2003 (0, 4046) is een homogeen Poisson model 
adequaat. 

• Op tijdvak 2003- 14 jan.2014 (4046-8080) is er een betere 
beschrijving via het INhomogene Poisson model 

• De data sinds 14 jan.2014 vertonen geen voorkeur voor een van de 
modellen; ook een Afname-model is nu compatibel met de data. 

• Overigens...de frequentie op 8080+ is niet significant veranderd t.o.v. 
4046-8080 voor de 3 gebieden (Eems is een uitzondering). 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Urgentie: 

vrijdag 3 januari 2014 11:15 
SodM algemeen 

FW: Groningen aardbevingen; Verbaliseringsbeleid / Tolerantiebeleid 

Hoog 

LS, op verzoek v a n ^ stuur ik deze mail door; 

zojuist heb ik m e t ^ ^ ^ ^ | [ | | ^ | gesproken die net uit calamitei tenoverleg k w a m ; zie onderstaande 
mails. Op facebook wordt to t actie opgeroepen zie link hieronder. 

mvg 

r 

l@shell.com] V a n : i m i i m @ s h e l l . c o m [mailto] 
Verzonden: vrijdag 3 januari 2014 11:09 

Onderwerp : FW: Groningen aardbevingen; Verbaliseringsbeleid / Tolerantiebeleid 
Urgent ie : Hoog 

Geachte heer van| | [ | | | | | | |^ | 

Zoals genoemd neemt het protest in Groningen rondom aardbevingen toe, mede ook ingezet door|  

We werken nauw samen met politie en RID.  

Ook wordt aan een protocol gewerkt.  

https://www.facebook.com/#!/Gronineersinopstand?fref=ts 

Protestactie bij nieuwjaarsreceptie provincie Groningen 

• Een spontane protestactie van Groningen in Opstand heeft donderdagmiddag ongeveer tweehonderd 
mensen op de been gebracht. Dat bericht RTV Noord. De protestactie werd tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de provincie gehouden. NOS schrijft dat Groningers boos het nieuwe jaar in gaan en bericht tijdens het 
NOS-achtuuriournaal over de protestactie (het onderwerp start na 13 minuten en 32 seconden). 
Commissaris van de Koning Max van den Berg zegt in het WOS-journaal: "Iemand zei het heel concreet: 'ik 
heb nu zo meteen mijn baan verloren bij Aldel. Ik kan niet weg, want mij huis daar zitten scheuren in; ik kan 
het niet verkopen. Ik wordt twee keer getroffen'. Dat is precies de situatie en ik hoop dat heel Nederland en 
onze regering echt doordrongen is dat er snel gehandeld moet worden". Beluister hier en bekijk hier 
reportages van RTV Noord. 

• Later formuleerde commissaris van de koning^^^^|^| het anders tegen RTV Noord: "We zijn het zat. 
Er moet nu gehandeld worden. Nu recht doen. Als je dat niet doet, dan breng je de gaswinning in gevaar". 
mHII^^I laat weten de regering wakker te willen schudden: "We willen nou het gesprek, we willen nu 
dat er zaken gedaan worden. De voorstellen liggen op tafel". Dan wordt^j^^^^^ volgens RTV Noord 



zelf dreigend: Je moet nu recht doen, want anders dan leg je geen basis van vertrouwen en als je dat niet 
t t oor" H Z I : t 7 ' " " ' " ' Hebben ze daar de komend weke 

wi ken" ' ° ° ' ' ! c o n f r o n t a t i e zoekt. "We doen een uiterste beroep. Wij zullen iet 
wijken . Beluister hjer het interview met commissaris van de k o n i n g ^ M ^ H 

^ f lodvan het Noorden (zie bijlage) bericht vandaag in een reportage op de voorpagina over de 
protestactie bij het provinciehuis. De protestactie wordt daarnaast door veel landelijke en ioka e media 
beruht, waaronder: de Telegraaf (zie bijlage), Nederlands Dagblad (zie bijlage voorp gina Troarn J ./ de 

"Te hoge gasproductie schrijnend" 

Energiemarktdeskundige Dave van der Spank van het Noorse adviesbureau Bergen Energi gaat in een 
m o r n e t NOS in op de hoeveelheid gas dat het afgelopen jaar is geproduceerd doo^NAM 

^ ^ H ' net IS schrijnend dat het maximum ieder jaar wordt overschreden. Het feit dat het e e n k o S 
voorjaa. . geweest in 2013, verklaart eigenlijk maar een heel klein stukje van die extra product e n 
z ^ h ^ w i n t e r s zoa s 2012 werd ook te veel gas geproduceerd". Op de vraag wat is een oplossing e g t — 

Los van het feit of de winter zacht of streng wordt, zullen we in de komende jaren de p r o d u S 
a oTee r a K H ' " ° " ' ' ' ' ' overschrijden. (...)Er is nu niemand die de NAM e p 

~ " r ' h ^ : pTaZ^t" ^ - - ^ ^ jaar ook door het plafond gaat' 

• Tweede Kamerlid C a r l a ^ ^ van de Christenunie heeft naar aanleiding van berichtgeving van NOS 
over gasproductie in Groningen Kamervragen g e s t e l d ^ ^ ; "Meer gasproductie befek n meer kans 
o p ^ J ^ e aardbevingen. En we houden minder g a ' Î T Î T b a c k - u p fn de periode van e n e r g t t I s t ^ ' 

H I H PvdA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen vindt dat het niet nakomen van de 
fspraken over gaswinning door NAM de noodzaak onderstreept om de gaswinning tegen het icht te 

houden. Dat bericht Binnenlands Bestuur -ning legen net licht te 

RTV Noord: NAM meldt ook kleine bevingen 

' ^ ^ 7 r i r ^ " " ' 1 ' T """"^ ° ' namplatform.nl nu ook aardbevingen meldt die kleiner zijn dan 2 
op de schaal van Richter. De omroep schrijft dat dit is gebeurd op aandringen van de Groninge Bodem 

naTpf^folm n,'.' ' ^ ^ ' ' ' ^ '"'^'^ ' ' ' ' ' ^ '^ '^^^^ ^ Z l l T 

Dagblad van het Noorden: 'Na Aldel niet meer offers' 

. Bestuurders in Groningen doen een beroep op minister Henk Kamp van Economische Zaken om 

:z:iiTTr''^:T "i!"''''' ^̂̂^̂̂^ '̂ "̂̂^ '̂î zz de 
voorpagina (zie bijlage). Volgens de krant willen bestuurders dat Den Haag Delesto, dat op aardgas draait 
tegemoe komt met een lagere gasprijs. Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) van Delfzijl vind het w e " ^ ^ ^ 
de praat krijgen van Delesto met hulp van de overheid een vorm van landelijke industriepolitiek d e in 
Noordoost-Groningen zeer gerechtvaardigd is. "Zeker als je kijkt wat de mensen hier voor kiez n krijgen 
Aardbevingsschade door gaswinning en nu het verlies van vele honderden banen. N a ^ nie meer 

Met vr iendel i jke groet / k ind regards 

HSE Manager Regulatory Affairs 
Shell Upstream International 

Nederlandse Aardol ie Maatschappi j B.V. 



statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +311 
Mobiel: +z 
E-nnail :^^| J@ishell.com 
I nternetnTttp?77www. nam.nl 

F r o m : g H H H I | ^ H NAM-UIO/T/H 
Sent: donderdag 2 januari 2014 21:28 

Subject: Groningen aardbevingen; \/erbaliseringsbeleid / Tolerantiebeleid 
Impor tance : High 

Ter info met oog op morgen bezoek vanl en vraag: 

Allen, 

Ik werd eind vd middag gebeld door de politie, teamcoördinator Ommelanden-Noord), die 
evenals NAM m ^ B H H m ) zitting heeft in de Taskforce Veiligheid van de Veiligheidsregio Groningen. 
Zij noemde (ons niet onbekend) dat: 

- momenteel meer actiebereidheid ontstaat en ook gebeurt; provinciehuis Gr. Vandaag (20..O u journaal), morgen 
bij gemeentehuis Delfzijl en mogelijk ook bij NAM locatie(s); 
- de politie wil (vanaf morgenochtend) via een professionele onderhandelaar in contact te komen met de leiding van 
de actiegroep(en)* om de 'podiumplek' en de wijze van actievoeren te achterhalen (= gebruikelijke procedure). 

Concrete vraag die zij NAM stelt is: 

• wat zijn onze tolerantiegrenzen tav acties, de politie wil dat graag vooraf weten van bestuurders en 
bedrijven (= gebruikelijke procedure); Hebben we hiervoor richtlijnen / aanwijzingen / verzoeken richting 
de politie; 

O Voorbeeld: er mag wel geprotesteerd worden bij een gemeentehuis, 'maar zonder stokken' en zonder 
binnendringen; 

O Voorbeeld bij NAM (zelfverzonnen): er mag wel geprotesteerd worden rond een NAM Gr. locatie op 
de rondweg voorbij bordje verboden toegang, maar alleen buiten het locatiehek, spandoeken aan 
het hek mogen, geen (pogingen tot) beschadigingen van installaties, niet gooien van voorwerpen 
over hek). 

• wie moet / kan dat als 1 interface naar de politie duidelijk maken (zonder latere misverstanden) ? ^ ^ | 
i.o.m. ? 

*Groningers in opstand^  
https://www.facebook.com/#!/Groningersinopstand?fref=ts 

Met vriendelijke groet / kind regards 



HSE Manager Regulatory Affairs 
Shell Upstream International 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoelcadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +31 -
Mobiel: 
E-mail: j j@shel l .con 
InternetrRttP://www.nqm,n| 



/ / 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdag 18 februari'2014 10 02 

SodM algemeen 
inbreng NAM rondetafelgesprek Groningen 
20140127_inbreng_NAM_rondetafel.pdf 

Beste allen, 

"^TrlZlfZ:r"^^^^^^^^ ^ - ' ^ ^eeft gestuurd .er voorbereiding van 





/2_ 

27 januari 2014 

Betreft: Rondetafelgesprek technische deskundigen gaswinning Groningen - NAM standpunten 

NAM reaktie op de kamerbrief van de minister van Economische Zaken 
De kamerbrief van minister Kamp schept duidelijkheid voor de inwoners van Noordoost Groningen en 
voor NAM. Er komt een breed en samenhangend pakket aan maatregelen gericht op veiligheid, 
schadeherstel, leefbaarheid en economisch perspectief. Dit pakket wil NAM in samenspraak met 
inwoners en andere betrokkenen uit de regio realiseren. Dit pakket zal een significante economische 
impuls aan de regio geven. Verder gaat NAM door met onderzoek om beter te begrijpen hoe het 
seismisch risico zich over langere tijd gaat ontwikkelen om zo de onzekerheden voor de toekomst te 
verkleinen. NAM is na de aankondiging in de kamerbrief onmiddelijk begonnen met het verminderen 
van productie uit de vijf clusters rond Loppersum om dit jaar onder een productieplafond van 3 Bcm te 
blijven. 

Onderzoeken 
NAM heeft een breed opgezet onderzoeks programma uitgevoerd ter onderbouwing van een nieuw 
Groningen Winnningsplan, inclusief de studies waar de minister van Economische Zaken opdracht toe 
gegeven heeft (NAM was daarbij verantwoordelijk voor onderzoeken 1 - samen met onderzoeksbureau 
Arup-, 5 en 6. Deze onderzoeken richtten zich op preventief versterken van gebouwen, de maximale 
sterkte van bevingen en op altematieve winningstechnieken om het aantal en maximum van de . 
bevingen te verkleinen). Gedurende de onderzoeksperiode heeft regelmatig overleg plaats gevonden 
met de Technische Begeleidings Commissies en met SodM/TNO/KNMI. NAM heeft haar rapporten en 
modellen laten toetsen door onafhankelijke, internationale experts. Daarbij heeft het ministerie van 
Economische Zaken alle onderzoeken laten toetsen door een onafhankelijke "Stuurgroep Onderzoeken 
Aardbevingen Groningen" onder leiding van mevrouw Deze experts bevestigen NAM's 
aanpak, ook al zien zij - net als NAM -aanleiding voor verder onderzoek om resterende onzekerheden te 
verkleinen. 

Samenvatting Winningsplan 
Het ingediende Winningsplan met bijbehorende ondersteunende documenten, gebaseerd op NAM's 
beste inzichten van dit moment, geeft inzicht in de ontwikkeling van de seismische activiteit en de 
bijhorende effecten en risico's. De voorgestelde beheersmaatregelen in het Wmningsplan zijn gebaseerd 
op NAM's beoordeling van het seismische risico en de bijbehorende beheersing daarvan tot ALARP (As 
Low As Reasonably Practical) niveaus. 

De onderzoeken in het afgelopen jaar laten zien dat het aardbevingsrisico niet over het gehele veld 
hetzelfde Is en in de loop van tijd waarschijnlijk zal toenemen. Er zijn nieuwe modellen voor de 
ondergrond ontwikkeld om deze trend beter te begrijpen en er is significante vooruitgang geboekt in het 
begrip van de ondergrond en hoe seismische activiteit van invloed kan zijn op gebouwen en 
Infrastructuur. Echter, er is nog steeds onzekerheid in de modellen die zich vooral uit in de langere 
termijn voorspellingen. De oorzaken van deze onzekerheid hebben betrekking op de ondergrond, maar 
zijn ook gerelateerd aan zaken als de aardbevingsbestendigheid van de huizen voorraad. 

De ontwikkelde modellen van de ondergrond geven inzicht In zowel de ruimtelijke als tijdsafhankelijke 
opbouw van het seismische risico met de bijbehorende onzekerheden. Deze mate van verfijning van de 
seismische omschrijving van het Groningse gasveld is uniek in de wereld. NAM zal doorgaan met het 



verder ontwikkelen en verfijnen van de modellen om tot verdere reductie van de onzekerheden te 
komen. De NAM modellen laten vergelijkbare resultaten zien voor het seismische gevaar als de 
onafhankelijk ontwikkelde KNMI inodèllen. 

Na evaluatie van een aantal mogelijke winningsscenarios heeft NAM in het Winningsplan een 
productiefilosofie voorgesteld die zich richt op het zo beperkt mogelijk houden van drokverschillen over 
het veld als een methode om de kans pp aardbevingen zo laag mogelijk te houden. Éen.productie 
reduchemjiglggbied rond Loppersum zal grotere drukveî chillén In het réservoir t̂ wPPffh^ f̂f"" De 
nifvocrgestelde productie reductie zal m het gebjed rond Loppersum een tijdèîiji^ afname teweeg 
brengen van de bodemdalingssnelheld. Echter, de bodemdaling in dit gebied zal uiteindelijk toch 
plaatsvinden omdat het gas onder grond (in het reservoir) vanuit dit gebied naar de producerende delen 
van het veld zal stromen. 

NAM beoordeelt continu of de risico's, altijd aanwezig in ons vakgebied, aanvaardbaar en beheersbaar f ^ ? 
zijn. Dat is wat NAM betreft het geval voor de komende 3 jaar, indien de beheersmaatregelen zoals ^ 
beschreven m het Winningsplan en zoals hieronder samengevat, worden geïmplementeerd. Na 3 jaar 
neemt de onzekerheid rond het seismische risico toe. 

Voorlichting en Velllgheldsregio 
Ter verhoging van de veiligheid is, in samenweridng met de Velllgheldsregio, reeds begonnen aan 
voorlichting van burgers ("wat te doen voor, tijdens en.na een bevihg"). Daarbij Is dopr de 
Veiligsheidsreglo en de daarin samenweri<ende hulpdiensten een aaidbevingsscenario voorbereid. 

Het veilig maken van huizen middels preventieve versteviging 
pe belangrijkste maatregel om de. veiligheid voerde bewoners van het getroffen gebied te verhogen Is 
het versteriten en verstevigen van de kwetsbare huizen op die lokaties waar de grootste grondbeweging 
worden verwacht. Als eerste voorzorgsmaatregel is NAM reeds begonnen met éen Inventarisatie van 
zwakkere elementen aan huizen en gebouwen, cotistructieve elementen die In slechte staat zijn en 
hulzen die om andere redenen een risico lopen. Mede gebaseerd op kennis opgedaan via de huidige 
schademeldingen zullen preventieve maatregelen worden genomen die de veijigheld verbeteren. 

Voor dit preventieve programma wordt een gefaseerde benadering gehanteerd; de hoogste risico's A 
zullen als eerste worden aangepakt. Een dergelijke aanpak laat toe dm continu het preventieve 
uitvoeringsplan aan te passen, pe aanpassingen zullen voortvloeien uit hernieuwde inzichten omtrent ^ 
de ontwikkelingen van het seismisch risico, verbeterde inzichten in de kwaliteit van de desbetreffende 
huizen en gebouwen en verdere ontwikkeling van de toepasbare verstevigin t̂echnieken Deze 
benadenng zal tevens de lokale bouwkundige ondernemers de mogelijkheid geven om mee te groeien 
inclusief het ontwikkelen van de benodigde specifieke expertise. 

Risicobeheer vcKir de toekomst 
Om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van het seismisch risico op de langere termijn en 
om onzekertieden verder te verUeinenJs een intensief moni'torings- eh studieprogramma opgezet 
Verdere gegevens en studies zullen de onzekerheden kunnen verminderen. Een bèlangrïjk voorbeeld zijn 
de lopende geomechanische studies, die de breulien in het reservoir expliclet modeÜeren, waarmee 
mogelijk een lagere bovengrens voorde maximale magnitude kan worden aangetoond. NAM zal 
regelmatig rapporteren over de voortgang en resultaten en ih ieder geval in 2016 een aangepast 
Winninpplan indienen, waarin de resultaten van het aanvullend onderzoek zullen zijn venwerkt 
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Agenda 

Start Time Topic 

08:30 Introduction 
08:45 Discussion Klankbord Groep (Network study groups / and Sounding 

Board Committee) 
10:00 Coffee break 
10:15 Update Data Acquisition Activities: 

• Progress Extension of the geophone Network 
• Deep Geophone Wells 

10:45 Brainstorm Study Plan approach 
12:00 Lunch 
12:30 Geodetic, Geological Modeling and Compaction 
13:30 Seismology and Geomechanics 
14:30 Ground Motion 
15:00 Pressure Maintenance 
15:30 Fragility built environment and Risk Assessment 
16:30 Summary 
17:30 End 3 
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Parking 

Room: OAB28 

Room 

Hoofdingang NAM 
Main Entrance visitors 

Ingang Bezoekers parkeer plaats 
Entrance Visitors parking 
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Objectives 

to discuss the composition of the klankbord groep, 
which will serve as a platform for communication on 
the progress and direction of the study and data 
acquisition for the hazard and risk assessment in the 
winningsplan 2016, 

to discuss the outline of the study and data acquisition 
plan, and brainstorm ideas to be addressed by the 
plan. 



NAM 

Klankbord Groep 
Seismlcity Groningen 



^ structure of Klankbord group 
NAM 

• Klankbord group should cover the full expertise range required 
for the Hazard and Risk Assessment. 

• To be able to include multiple expertise holders for each 
discipline, the Klankbord group will involve a large group of 
experts. 

• Therefore the Klankbord group is best set up as consisting of 
several working groups, each dedicated to a single discipline or 
specific technical topic. 

• A Klankbord Committee will oversee the process and provide 
direction. 



It 
NAM 

Klankbord Group 

Klankbord Committee 

External 

I 

Klankbord expertise groups 
r -» r — 
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Risico Beleid 

Geodesie & 
I Meetplan 
I  

"* r 
I Geomechanical & 
I Seismology Model 

I Hazard 
I Assessment 

I Seismic 
Monitoring 

- I r 

I 
I 

Soil Response & 
Ground Motion 

Prediction 

Risk Evaluation 

Compaction 
Modelling 

Preventive 
Strengthening 

I Fragility Built 
I Environment 

Monitoring 
Dialoogtafel 

NISP 

Winningsplan 

TPA 
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NAM Sounding Board Group External 

I Sounding Board Committee 
Sounding Board expertise groups 
r r  
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List of potential candidates for 
Klankbord Group 

Organisation Candidate 

SodM •• NAM 

TNO-AGE 

EBN 

TCBB 

EZ 

External Experts 
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Experts involved by NAM as advisors and collaborators in preparation of the Study 
and Data Acquisition Plan for the Hazard and Risk Assessment Winningsplan 2016 

Professor of Seisnnology and Rock Physics at of the University of Edinburgh. 

Independent expert in engineering seismology, visiting professor at Imperial College London. 

independent expert and Secretary General, Global Earthquake Model Foundation (GEMA). 

Independent expert and scientific coordinator of the Global Earthquake Model Foundation (GEMA). 

Professor State Key Laboratory of Earthquake Dynamics, Institute of Geology, China Earthquake Administration 

Professor of Earth Sciences in the Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences (EAPS) at MIT 

Professor of Earth and Planetary Sciences & Head of Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences at MIT 

Professor of Applied and Environmental Geophysics at Keele University 

Director of the Swiss Seismological Service and Professor of Seismology at ETH Zurich 

Professor in Earth Sciences and Senior Fellow at the Precourt Institute for Energy at Stanford University 

11 



structure of Klankbord group 

Klankbord group should cover the full expertise range 
required for the Hazard and Risk Assessment. 

To be able to include multiple expertise holders for each 
discipline, the Klankbord group will involve a large group of 
experts. 

Therefore the Klankbord group is best set up as consisting of 
several working groups, each dedicated to a single discipline 
or specific technical topic. 

A Klankbord Committee will oversee the process and provide 
direction. 

12 
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Data Acquisition 
Progress Projects 
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NAM Risk Management, Meetplan and Borgingsprotocol 

Several activities have commenced to monitor seismic activity: 
• A Study and Data acquisition program is in preparation covering both Hazard and Risk 

assessment 
• Apart from NAM/Shell staff this will also include contributions by Deltares (Soil and Ground 

Response), EUCentre Pavia, Technical University Delft and ARUP (Building Fragility) and a 
team of academic experts (Geomechanics and Modeling Ground Motion) 

• Regular (twice a year) updates of the Hazard and Risk Assessment will be made. 
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Geophone Network 
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^ More Data and Geomechanics 
NAM 

Workshop on Geomechanics and 
induced Seismicitv in Groninaen 

Two major activities have been initiated to improve monitoring of the seismic 
activity in the field: 

• Near the reservoir (at 3 km depth) temporary geophone arrays have been placed in two 
deep observation wells (Zeerijp en Stedum). These will be replaced later in 2014 en begin 
2015 by two permanent seismic monitoring wells. 

• The current seismic network of shallow geophone wells and accelerometers will in 2014 
be extended with 59 additional measuring points. 

16 



Workshop on Geomechanics and 
induced Seismicitv in Groningen 

Array densification -
planned new station 
locations 

Phase I: 

Phase II: 

59 stations covering full field \ d 
aquifer area 
Potential re-drill of failed station,>k)ur 
low frequency stations and potent! 
infill extension stations to increase 
resolution 



Information on stations 

• 200 m deep holes equipped with 

geophones at 50, 100, 1 50 and 

200 meters. 

I Surface installation connected to 

public services for data export. 

18 
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^ Detailed information 
NAM 

To improve the resolution over the whole 
Groningen field an extension of the (existing) 
passive seismic monitoring network will be 
implemented with installation of additional 
seismometers and accelerometers. 
KNMI operated network will be extended with: 
• Phase I: 59 passive geophone stations including 

surface accelerometers 
• Phase II: 4 low frequency geophone stations 
Final list locations has been validated by KNMI 
NAM L&L department will start discussion with 
landowners. 
Contractor has been selected to perform works 
Contractor (Anthea) EPC will work under existing 
frame contract (start 1 May 2014) 
Drilling started 2 June 2014 
Target finalization expected October 2014 
The data will share online with KNMI. Ownership of 
the network will be handed over to KNMI upon 
completion. 

20 



^ Uitvoering boring 
NAM 

Boring tot 200 m - mv 
Boorbeschrijving en logging (incl. 10 sonic logs) 
Geofoons op 50,100,150, 200 m - mv 
Grouten boorgat met geofoons en uitharden 
Tijdsduur 2 tot 5 dagen per boorgat 
Afwerken boorgat met tijdelijke fundatieplaat 
(2x2m) 
Aansluiten meetstations in campagne 

21 



NAM 
Logging 
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Figuur 2, owerzicht met 59 boor locatres. Oe rode Mipoellijnen geven de cross secties w/eer die zijn 
weergegeven in (ïguren 2 t/m S, De zwart om(i|,nde boringen zijn 10 boringen die geselecteerd zijn 
'.oor sonic logging. 

Hotingsfi in opott, onuorbufsd lioorgat 
« QellcitiriischG weerstAund CLNÏ ein CSN) 
• SfPQiintaine poteotfiQEill {SPIi 
• Boofgotidlaimieter CCAIU 
• iNlotuyiljiltop giainninniastralnig ([IMGI 
• Temperatyuinmi 
• EH jimdycttüe f EMI 
• SpBiEtmaol gamma CSGI 

2 sonic logs in Noordelijk deel van het onderzoeksgebied 
3 sonic logs in Centrale deel van het onderzoeksgebied 

1 sonic log in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied 
3 sonic logs in de Peelo geul 
1 sonic log nabij de breuk 
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Deep Geophone Wells 
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Workshop on Geomechanics and 
induced Seismicitv in Groningen 

'k Deployment of deep arrays Stedum and Zeerijp 

WU«2»}07ni 
l**feC0V<r ai TTSSm 
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1 1 ' r c c M T irSIBSfOl 

Stedum-1: geometry as planned Stedum-1: deployment 8̂ *̂  Oct 2013 
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^ strategy and Status for Seismic Monitoring 

' The Installation of Deep Geophones in the Loppersum Area: 

• November and December 2013 temporary geophone arrays were installed in 
two observations wells; Stedum-1 and Zeerijp-1 mstaiiea in 

• Two wells will be dniled for permanent installation of Geophone arrays The 
first of these is planned on the LLR sequence for spud October 2014 The 
second of these is planned on the HLR sequence for spud March 2015 Thic; 
ater well will potentially (if feasible) also dull into the Carboniferous to allow a 
large aperture of the geophones. oonirerous to allow a 

• f°^,,^«"heads temporary wells will be requested to extended with 
additional certification to ensure continuous seismic monitonng. 

' w e l i ? ' ' ' * ^ °^ additional data acquisition is investigated in the Geophone 

• Both Wells: P- and S- wave logging over full well length and image logging over 
reservoir section for stress field direction. 

• HLR Well: Core over the Rotliegend for compaction measurements (P&T Riiswiik) 
and ruptures characterization (Univ Utrecht, NISP) and core over Carboniferous 
reservoir also for ruptures characterization. 
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NAM 

Locations Loppersum Area Deep Geophone Wells 

Top_reservoirmap, well locations and 
faults (red = fault throw > 60 m) 

2500 m 

35 



Surface location: Zeerijp 
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Well Design Zeerijp-C 

•Base case is 5 ' liner, 4 1 / 8 ' hole 

•The WBH to be compieted with 3 V i ' cemented completion 

•Mater ial selecTion: Cr i 3-L80 tubing 

•Connechons 

• Hanger to 2128m A H : 9.2# VAM Top 

• 2 1 2 9 - 3118 m AH (5 " Inr): 9.2# VAM Top SC67.3 

• 3 1 8 9 - T D (open hob) : 1 0 . 2 # V A M F A 

• Wellhead and tree rating 1 Ok and 5k 

•Design 3 0 0 m œment planned into the 5 " liner 

•WdlCqt ; tubing compliant with generic envelope 

•Spedcil; noTRSV 

•Spedol; 1.21 so, CaCl2-brine 

37 



^ The importance of a Core for the Study Plan 
• The following studies rely on data acquisihon in a well drilled in the Loppersum Area 

improve 3D velocity field „sing measurement of the rock density and P- and S- w n l Vefocid ï n ^ h o 
overburden well sections futufe wells veiocmes m the 

• U.t.i QC „nd possible for, i ,er processing of the (m,cro)se,sm,c data f rom the Stedum and Zeeri.p armys. 

• The following studies rely on the acquislhon of a fresh core over the Rotliegend and 
Carboniferous in a well drilled in the Loppersum Area: 
• Laboratory Experiments into the compacdon behavior of Reservoir Rock 

• "h!;:^:::^;::::,:: ^̂ -̂  -̂-̂  - ,n,pact o, vanous 
ons. 

These studies need address both the Rotliegend and Carboniferous formah 

These studies are planned to be carried out by Shell P&T (Rijswijk) and University of 
Utrecht (potenpally as part of NISP). 

Data will also be useful for appraisal of the Rotliegend aquifer and Carboniferous 
formation for development (also menhoned as a condihon in letter of the Minister of 
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^ Workflow for Hazard and Risk Modeling 
Workshop on Geomechanics and 
induced Seismicitv in Groninqen 

Seismological Model 

Ground Motion Model 
Seismic Hazard Model 

Exposure/Fragility Model (buildings) 

I Exposure/Fragility Model (infrastructure) 

I Consequences Model 

Seismic Strengthening Measures 

I Risk Model (Damage) \ 

I Risk Model (Losses) > 



TN 

Carboon 

Objective 2014 Study and Data Acquisition 
Plan for Induced Seismicity in Groningen 

• Reduce the uncertainty in the Hazard and Risk Assessment for the 
Winningsplan 2016, 

• Identify measures to reduce the hazard and risk and evaluate their 
effectiveness and provide insights to steer the development and 
deployment of mitigation measures. These measures can be different 
production policies or the strengthening of buildings, 

• Address areas of different scientific views, 

• Monitor subsidence and seismicity as part of the borgingsprotocol, 

• Increase understanding of the processes leading to seismicity, ground 

movement, damage and risk. 
41 
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Reduce Uncertainty in the Hazard 

Strain 
partitioning 

GMPE 

Copipaction 

ö-value 

00 0,2 
MaximuiT PGA (g) 

0.5 06 

Variation in the maximum PGA found within the Groningen Field with a 
2% chance of exceedance over the period 2013 to 2023, due to epistemic 
uncertainties represented in the logic tree. 
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NAM Address areas of different scientific views 
The porosity model near the Loppersum Area and Delfzijl seems to have 
deficiencies resulting from data extrapolation effects, due to low data 
density. This impact compaction and subsidence prediction. 
The history matching process has focused mainly on matching the 
reservoir pressure. Both water encroachment and subsidence data were 
used, but were less influential. A model additionally fitting measured 
subsidence data should be prepared using a novel history matching 
process. 
Carboniferous is not part of the Groningen dynamic reservoir model. 
However a sensitivity analysis needs to be carried out to confirm effect on 
total compaction is also not significant. 
Not all leveling survey have been included in the analysis. Include primary 
leveling surveys of 1978 and 1981 in analysis. 
Several compaction models can be used. SodM and TNO have proposed 
alternative models; RTCiM and isotachen. Concern of the compaction 
models is the time delay with which the compaction responds to a 
pressure drop in the reservoir. 
Delayed depletion of the underlying aquifer needs to be investigated and 
potentially incorporated. 43 



NAM 

Address areas of different scientific views 

The dependency of the magnitude and frequency of earthquakes on the rate of 
depletion / production. 
Areal differentiation of the hazard model; areal differentiation of partitioning 
coefficient and dependency of earthquake magnitude on local compaction. 

Enhancement for new Winningsplan 2016 
More support of dynamic modeling and analysis of rupture processes is required 
Research m to time-dependent and non-elastic processes like salt creep and 
compaction and diffusion of pore pressure. This includes modeling based on 
experimental measurements on core of fault friction after rupture. 
Definitions of personal and group risk should be clarified and be brought in line with 
best practice in other risk assessment areas. 
A probabilistic hazard and risk assessment needs to be carried out in a fully integrated 
manner. 
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Compaction 

I The study plan for the Groningen Winningsplan 2013 relied to a large extent on the 

compaction models and subsidence prediction methods developed in the 

Waddenzee and used in the Winningsplannen for Waddenzee, Ameland and 

Anjum. TNO/SodM have proposed alternative models. 

I In this new research plan more emphasis on new data acquisition (core and field), 

analysis and research on compaction behavior. 

I The temporal response behavior of compaction is a point of discussion with SodM 

and TNO-AGE (Studies 2, 4, 5, 6 and 7). 

Improvement of the porosity model and aquifer behavior is expected to result in a 

better compaction match and prediction (Studies 3 and 9). 

Additional acquisition (potentially, if feasible, a core in the Loppersum Area) and 

improved analysis of measured subsidence (Studies 1 and 8). 
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''Geodetic, Geological Modeling and Compaction Studies 
1. Geodetic spatio-temporal analysis of the measured subsidence data 
2. Improved matching of compaction models with subsidence 

measurements 
3. Update of the reservoir model of the Groningen field to improve 

compaction prediction 
4. Investigation of the physical mechanisms and fundamental mechanics 

that govern compaction of the Slochteren sandstone 
5. Research into upscaling of compaction models from laboratory scale to 

field scale 
6. Laboratory Experiments into the compaction behaviour of Reservoir 

Rock 
7. Review of compaction models based on time-dependent and non-

elastic processes 
8. Additional data acquisition: (1) GPS and (2) Insar Data descending and 

resending / lateral movement (Use of high resolution InSAR 
(ascending/descending track): to monitor building settlement and 
lateral displacement) 

9. Gravity studies to determine subsurface mass redistribution and aquifer 
movements at the Groningen gas field 

47 



It 
NAM 

Seismology and Geomechanics 

48 



NAM 

Workshop on Geomechanics and 
induced Seismicity in Groningen 

Production plan 

Geodefic lateral 
displacements 

Reservoir 
compaction model 

Earthquake 
catalogue 

Geodetic 
subsidence data 

Permanent time-
lapse seismic 

Strain 
Partitioning 

factor 

Borehole 
strain or ti"lt 

Faults 
Geometries 

Seismological Model  
3F  

Stress transfer, 
slider block 

physics 

Faults 
properties 

Classical Source 
characterisation 

Numbers, epicenters, 
depths, magnitudes of 

earthquakes for different 
production periods and 

scenarios 
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^ strain Partitioning 

• The proposed studies on strain partitioning have been discussed with and 

reviewed m a workshop with internationally recognized experts (Study 1) and 

might be amended as a result. The split between aleatory and epistemic 

uncertainty will be important. 

• Additional acquisition and improved analysis (Studies 2, 4, 5 and 8). The 

Zeerijp geophone wells potentially offer an opportunity to collect data in the 

earthquake prone region. Obtaining a core in de Loppersum Area in one of 

these wells is advised for study 2. 

• Geomechanical studies into fault rupture and post-failure behavior (Studies 3, 
6, 7 and 9) 

• Geomechanical modelling is key to bring the role of faults into the 

seismological model supporting the hazard assessment. 

50 



^7 Potential Study Areas - Strain Partitioning 
NAM 

1. investigate with external experts options to reduce uncertainty in 
partitioning factor 

2. Experimental testing on core material of dynamic fault friction behaviour, 
failure and unloading characteristics of reservoir rock. 

3. Modelling studies to evaluate the physics of dynamic fault rupture and the 
impact of various geomechanical modelling options 

4. Improve 3D velocity field using measurement of the rock density and P-
and S- wave velocities in the overburden well sections of Borgsweer-5 well 
and future wells 

5. Data QC and possible further processing of the (micro)seismic data from 
the Stedum and Zeerijp arrays 

6. Develop environment to evaluate 2D fault slip in a probabilistic manner 
7. Establish a workflow leading to a robust integration between 2D and 3D 

explicit fault modelling and the existing seismological modelling to reduce 
seismic uncertainty and establish options for sub-surface stress 
management. 

8. Identify and assess additional geophysical monitoring opportunities to 
reduce uncertainty in strain partitioning 

9. Investigate statistical geomechanical methods as a suitable model to 
explain and forecast changes in partitioning 
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Ground Motion 
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NAM 

Workshop on Geomechanics and 
induced Seismicitv in Groninqen 

Groningen 
field data 

Stochastic 
models 

Borehole 
data 

Stratigraphie 
profiles 

Characterisation 
of near-surface 

geology 

Waveform 
modelling 

Site response 
analyses 

Ground Motion Model 

Small-M 
ground-motion 

recordings 

Predictions of PGA, PGV, 
response spectral 

ordinates, duration, and 
vector combinations for 
full range of magnitudes 

Groningen-specific 
predictions of surface 

motions in terms of PGA, 
PGV, response spectral 

ordinates, duration, and 
vector combinations 
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if Ground Motion Prediction 
Currently empirical ground motion prediction methodology calibrated with little 

Groningen data at low magnitudes. Fragility curves are based on PGA only, 

inherently assuming longer duration tectonic response. Tentative correction of 

fragility curves for shorter duration implemented. 

Improved data acquisition of ground motions will allow better calibration (Study 2) 

More detailed description of the ground motion (than only by PGA) (Study 1, 3 and 

6) and full waveform modeling (Study 7) could provide a better description of the 

ground motion for use in fragility curves. 

Improved description of the soil layer (Study 4 and 5) will allow improved 

prediction of ground motion at specific sites. Deltares will carry out measurements 

and studies for soil characterization and site and soil response. 

Team of experts will study Ground Motion Prediction; 

andf 
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Potential Study Areas - Ground Motion Prediction 
NAM 

1. Calibration of GMPE for the prediction of PGA, PGV, response spectral 
ordinates and duration for a wide range of earthquake magnitudes, and 
vector predictions of amplitude and duration. 

2. Use surface ground motion data from new accelerometers at 60 
geophone wells for further calibration of the GMPE. 

3. Estimation of stochastic source, path and site parameters from, seismic 
recordings in the Groningen field. 

4. Conduct site response analyses (based on field measurements of Vs30 
and borehole geophone data) to give spatially varying site corrections 
and a field-specific rather than generic site amplification model. 

5. Soil classification for Groningen Area 
6. Analogue study into meaningful characteristics of smaller earthquakes 

(literature study into damage and fatalities) for building of consequence 
models 

7. Waveform modeling and full waveform inversion (FWI) to understand 
the impact of spatial heterogeneity of rock properties and the role of 
the Zechstein interval in attenuating amplitudes from source to surface. 
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Pressure Maintenance 
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Pressure Maintenance 
NAM 

Three studies have been initi'ated: 

1. A technical study to develop a pressure maintenance plan with PTU (kick 

off session was held 29/1/2014; framing sessions in Rijswijk 

11&12/2/2014) 

2. Study into the seismicity impact of injection of nitrogen 

3. Groningen 2.0 Study (kick-of session workstreams 4/2/2014) 

Workstream 1 of Groningen 2.0 has focus on "Alternatives for Nitrogen 

production & rejection". 

Coordination between NAM, PTU and Groningen 2.0 is crucial and a focus of the 

framing discussions. 
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NAM 
Pressure Maintenance 

1. 

2 

Maturation of a pressure maintenance development based on 
Nitrogen Injection 
Study into the seismic effects of injection of nitrogen 
Groningen 2.0 - Investigate pressure maintenance alternatives 
'conventional' Nitrogen production, distribution, and iniection. 
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Commercial 
•Gas quality 
•Blending options 
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Background 
Depletion of the Groningen field has 
led to compaction and increased 
frequency and magnitude of seismic 
events. In order to assure that the risk 
is acceptable, NAM is 
• conducting research to better 
quantify the seismic risk 
• strengthening selected buildings 
• studying the option of pressure 
maintenance -> GPM Pro|ect 

Drivers for GPM Projed 
1. Commitment to government to 

study pressure maintenance 
2. "Insurance proiect" to keep 

licence to operate if and v/hen 
ongoing efforts are deemed 
insufficient 

3. Project to be "ready" for 
implementation v/hen next 
Winningsplan is issued 
(May 2016: in FEED, ready for 
FID) 

Project Background 
Feasibility Sfudy ObjecHves 
Evaluate concepts 
• Scope, cost, schedule 
• Volume impact - volume loss 
• Seismic impact - risk reduction 
(through Geomechanics team) 

• Safety and environmental impact 
(through P&T and NAM HSSE) 

• Public acceptance 
(through NAM VSI) 

Not a Conventional HCM Project 
• "Insurance project" - high 

probability for maturation to FID 
but not beyond 

• complex value drivers: seismic risk, 
public acceptance and schedule, 
volumes, cost 

• no clear yes/no feasibility criteria 
• seismic risk assessment has large 
uncertainties 

• tight time line to FID, but execution 
could be anytime thereafter 

• potentially large scale/world-scale 
project 

Reference Case 
Previous, NAM screening study: 
• N2 injection 
• Largest air separation unit (ASU) 

worldwide, 1400 MW power 
• 23 new injectors 
• 20 N2 rejection units 
• 120 km N2 supply pipeline 
• Type 0 capex: EUR 6.5 bin MOD 
• Loss of production 
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Potential Early Working Concepts 

To cover solution space with few concepts - many variations of these are possible. 

Dispersed 

Winningsplan 2013 case: 
• Central ASU, Eemshaven 
• 23 new injection wells across entire field 
• 23 NRUs at existing clusters 
• 30 and 40 bcm/a injection initially 

possible, matching full-field production 

Central Iniection N-S Sweep 

a i f i - i p « - . l e - . r - , i f i * 

IMM niMtiWiM to tiM tMMi 
PhaM A: Fdty floodM ctiMf m 

A K O t M N l u i f l M d 

• Central ASU, Delfzijl 
• Initial injection into Loppersum observation 

wells, later also into neighbouring clusters 
• Initially one large NRU next to ASU, later 

second NRU in Hoogezand for production 
from Southern clusters 

• 10 bcm/a injection initially 

1: MHIi at cHMtfv M M i n palNto 

4; Tbm lirait 'AMUmMimté ttiiM*f*mte 
«jvctwi la hvlhvr Md Hi* Mnw» 

Central ASU, Eemshaven 
Initial injection through new flank wells 
NRUs at custody transfer points 
Convert northern and central contaminated 
clusters to injection 
10 and 20 bcm/a injection initially 

Qualitative assessment: 
• Seismic Risk: minimal - best, field-wide 

pressure control 
• Public Acceptance: lowest - large scope 
• Schedule: longest execution 
• Volume: largest volume loss 

Qualitative assessment: 
• Seismic Risk: largest - localised pressure 

control only 
• Public Acceptance: highest - smallest scope 
• Schedule: shortest execution 
• Volume: smallest volume loss 

Qualitative assessment: 
• Seismic Risk: largest - localised pressure 

control only 
• Public Acceptance: medium - intermediate 

scope 
• Schedule: sfiortest execution 
• Volume: smallest volume loss 61 
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Fragility built environment 
and Risk Assessment 
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Workshop on Geomectianics and 
induced Seismicitv in Groninqen 

Region-specific 
predictions of 

surface motions 

Hazard 
estimates 

Seismic 
Strengthening 

measures 

Selection of hazard 
compatible records 

In-situ and laboratory tests 
and past earthquake data 

Analytical models 

Nonlinear dynamic analysis 

I 
Collapse 
models 

Damage 
models 

Analytical 
damage states 
and collapse 

modes  
w  

Exposure/Fragility Model (buildings) 

Field visits and discussions with local 
engineers/architects and collect 

building/population data 
Probability of damage 

exceedance/collapse, conditional 
on various intensity measure types 
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Analytical 
damage states 
and collapse 

modes 

Past earthquake casualty 
and injury data, 

conditional on damage 
and collapse for different 

building typologies 

Consequence Model 

Percentage of occupants (of 
floor/building) with different 

injury states per damage 
state/collapse mode 
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Fragility Study Plan 

An integrated study plan to be carried out by a teann of 
knowledge providers: 

ARUP ( l ^ m ^ H ) : Preparation of an Exposure Database and 
Occupancy Database 
MOZAYK Modelling of response of structures to ground 
motion (focus concrete buildings) 
Eucentre ( H H ^ H I l ) - Modelling of response of structures to 
ground nnotion (focus unreinforced masonry buildings) 
ARUP ( I ^ H ^ H I I ) - Modelling of response of structures to ground 
motion (focus control calculations) 
TU Delft ( ^ ^ ^ l ) : Experimental testing of building elements 
Eucentre ( f l H I j i H I H I ) - Experiments on large structures (full scale 
houses) 

Project Management is through ARUP. 

Research into consequence modeling is led by external expert 



A long-term program on Fragility may include 

Full-scale shaking-table testing of three representative masonry buildings (i.e. full-
scale tests in period from 2015 to 2018) to establish the actual seismic response of 3 
most common Groningen building typologies when subjected to representative 
ground motions. 
In-situ surveys of buildings, in partnership with local practicing engineers and 
contractors, to collect reliable information on buildings (this is critical since it is 
unlikely that structural drawings will be available for old masonry buildings). 
Training and technology-transfer workshops with local practicing engineers and 
contractors on issues of in-situ testing, structural modelling and seismic retrofitting. 
Knowledge transfer activities (research stays and exchanges, workshops, joint 
courses and supervision of students/projects, etc) with local structural engineering 
academics and researchers 

carry out full-scale cyclic tests of 20 typical structural components (walls, spandrels, 
parapets, etc) 
train up to 30 local engineers in the seismic assessment and retrofitting of buildings 
augment technological capacity (for seismic retrofitting) of up to 5 local construction 
companies 
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Risk Assessment 

A methodology for an integrated hazard and risk assessment will be 

developed based on the current fully probabilistic hazard assessment model 

(Study 1). 

Additional research and data acquisition on fragility (Studies 2, 3, 4, 5, 6) and 

vulnerability (Study 7) is required to generate input into the risk analysis. 

Extension of the soil description and soil/site response is expected to be 

carried out by Deltares. 

Extension of the exposure and occupancy database is expected to be carried 

out by ARUP. 
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Potential Study Areas - Probabilistic Risk Analysis 

1. Develop workflow for a fully probabilistic hazard and risk anaiysis and 
Build Hazard Assessment Tools and Methodology for use in an 
Operating Environment 

2. Characterize geometrical, material and dynamic properties of 
Groningen buildings using structural drawings, in-situ testing and 
monitoring 

3. Reproduce mechanical properties of typical Groningen masonry in the 
laboratory 

4. Further verification of previously developed fragility models 
5. Calibration of numerical models for masonry buildings and non-

masonry buildings (including retrofitting schemes) 
6. Derivation of analytical fragility functions (including influence of 

retrofitting schemes) 
7. Derivation of vulnerability models for casualty estimation 
S. Cost-benefit study for optimal retrofitting schemes 
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NAM 

Groningen Earthquake Organisation 

VP Netherlands 
Decision Exec. 

Leadership Team - Team Groningen Aardbevingen 

Projectdirecteur 
Groningen Aardbevingen 

Integrat ie 
Manager 

Asset Dev. 
Lead 

Project 
Manager 

Projectleider  
woningen en  
gebouwen 

n 

Manager 
Sociaal 

Investeren 

Manager 
Juridische 

zaken 

Manager 
Communicat 

ie 

Finance 
M a n . El 

Projectleider 
veiligheid 

N.B. Organogram is subject to StaffiCouncil approval and names are temporary 
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NAM 

Development 
Manager 

Development 

Projectdirecteur 
Groningen Aardbevingen 

Groningen 
Asset Man. 

Asset Develop. 
Leader 

GM Quant. Subs. 
Eval. (P&T) 

Projectleider Techn. 
Monitoring /Stakeh. 

Man. 

Compliance with 
techn. monit. req. 
Monitoring Protocol 
Liaison forTechn. 
Stakeh. Relations 

Projectleider 
Aardbevingen 

Earthquake related 
development 
activities 
Earthquake related 
monit. 

Ontwikkeling en 
innovatie 

Non-earthquake 
related development 
activities 
Non-earthquake 
related monit. 

Geomechanica 

Compaction/ 
subsidence studies 
and monitoring 
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Study Plan 
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Draft Winningsplan 2016 

Hazard and Risk Updates 
Winningsplan 2016 

Preparation of the update of the Winningsplan Groningen - 2016 
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Hazard and Risk Asse^^ent Updates 

Fragility Assessmep*s of the Build Env i ronment^ 
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Impact of House Strengthening Program 
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^ ^ o m e c h a n i c a l and SeJ^pciological Studies 

Axialysis and lnterpretatioi>^Geophone Data 
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Build Core Measurement Equipment Core Measurements 
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Ground Motion and Soil Response  
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Groningen Pressure Maintenance 
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Ministerial Decision 
Drill Geophone 

Well 1 

Extend Geophone Network 
Drill Geophone 

Well 2 

Draft Winningsplan2016 

Hazard and Risk Updates 
I 

1 

Winningsplan2016 

Preparation of the u; iate of the Winnir 3plan Groningen 2-^16 

I 
1/1/2014 

Internal 

T 
1/1/2015 1/1/2016 

Internal Expert Review 

Technical Reviews and Progress Updates 

ITR/l OR ll Pressure Mainfanance ORP/3 

External 

Borgingsprotocol 

Soundingboard Group 

Dialogue Tables 



NAM 

Tentative Dates 

Activity Tentative Date Place 

Workshop with Sod m/EZ/Experts 
(Klankbord Groep). 

21st and 22nd October 2014 AsS( Post Meeting Note: 
Will be delayed by 1 week to avoid 
holidays in West Netherland 

Workshop with Sodm/EZ/Experts 
(Klankbord Groep). 

28th and 29th April 2015 Assen 

Workshop with Sodm/EZ/Experts 
(Klankbord Groep). 

June 2015 Assen 

Workshop with Sodm/EZ/Experts 
(Klankbord Groep). 

October 2015(2 days) Assen 

Placeholder for follow-up 
Workshop with Sodm/EZ/Experts 
(Klankbord Groep). 

December 2015 Assen 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

l@shell.com 
donderdag 3 juli 2014 23:36 

i H H H I H l i i H ^ H H I I H ' ^ ^ Ó M algemeen 
Nieuwsbericht aardbeving Slochteren 
NAM-communicatieprotocol bij aardbevingen.pdf 

Aan de SodM geconsigneerde, 

Geachte heerl 

Conform het bijgesloten NAM communicatieprotocol hierbij informatie over recente aardbeving. 

AARDBEVING BIJ SLOCHTEREN 

Woensdagavond 2 juli 2014 heeft om 19.34 uur een aardbeving plaatsgevonden in de omgeving van Slochteren. Het 
KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.1 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de 
gaswinning uit het Groningen-gasveld. Ook de onlangs geplaatste gebouwsensor In het gemeentehuls van 
Slochteren registreerde de aardbeving van 2 juli. NAM laat gebouwsensoren plaatsen om meer inzicht te krijgen in 
de sterkte van gebouwen bij aardbevingen. 

Naar aanleiding van de aardbeving werden donderdagochtend 3 juli 7 schademeldingen doorgegeven. 

Met vriendelijke groet / kind regards 

HSE Manager Regulatory Affairs 
Shell Upstream International 

Nederlandse Aardol ie Maatschappi j B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +311 
Mobiel: 
E-mail | ^ ^ ^ m ü 5 £ [ [ , £ Q a 
InternetTF :p://www.nam.nl 





Contactgegevens betrokkenen 

Organisatie Na^m Functie Algemeen 
telefoonnummer 

Mobiel 
te lefoonnummer 

Email 

NAM Centrale Meldkanrier l ^ ^ ^ m ^ ^ l NAM-Beveiliqing-CUKtó^heHcom 
(24 uur per dag) 

Afdeling 
communicatie 
(lijdens kantooruren) 

SodM piket Geconsigneerde l0mineleni.nl 

Meldkamer 
Noord-Nederland 

Veiligheidsregto 
Groningen 

Calamiteiten-
coordinalor (CaCo) 

VooHichter (piket) 

Commandant c.q. 
Operationeel Leider 
Veiligheidsregio 

Velllgheldsregio 
Drenthe 

•n^sMVD-Oenthe.nl 

\^iligheidsregio 
Twente 

ite.-i-nl 

ProvirKie 
Groningen 

Woordvoerder 

Communicatie 
adviseur 

Gedeputeerde 

iegroningen.nt 

ciegroningennl 

Ministerie van 
Economische Zaken 

Eerste Woordvoerder 
Economische Zaken 

Burgemeesters en Optioneel: Telefoonnummers van Burgemeesters, loco-burgemeesters, gedupeerden en communicatieadviseurs van alle Groninger 
andere t>estuurders genwenten en provirurie zijn indien nodig beschikbaar via de meidkamer/CaCo van de Meldkamer Noord-NedeHar>d (0900*844} via het CMK. 

De NAM crisismanager beh via het CMK het nummer van de "CaCo' NAM meldt dat er een aardbeving is geweest, waar en eventueel 
zwaarte. NAM cnsismanager vraagt nummer(s) van de betrokken buTgemeester(s) cq. bestuurders. CaCo geeft telefoonnumnwrts) 
aan NAM. NAM informeert de burgemeester(s). 

NAM-commur..^atieprotocol bij aardbevingen 
t extern betrol<ken partijen een communicatieprotocol voor aardbevingen opgesteld. Dit is 

in aanvulling op het interne NAM emergency response protocol wat gehanteerd w/ordt ln geval van een aardbeving. 

Dit protocol geeft een schematisch overzicht van de communicatieacties die NAM zal nemen in geval van een aardbeving 

Hieruit wordt duidelijk welke externe partijen wanneer door NAM geïnformeerd zuilen worden en welke acties 

NAM neemt. Het doel is om afstemming tussen betrokken partijen te bevorderen. 

9 
KNMI ' «g i i t iM f l Mrdbevirtg 

* B«woneti voeten aA(dbev«>g en ~ 
iMeklkamer Nooni Nederland 
(MUM) «n NAUrt worden 
geïnformeerd btivoort>eeld via 
'Socid Media' (Twitter Incident) 

KNMI bepaahopbau ivan 
de gegevem de magnitude 
en de kKMie van het hypo
centrum 

KNMI pubikeeft dataovefTtchl 
op WWWJUHOLoI 

AfharJie4i)ii van zwsane heeft 
Meklkamer contact met KNMI 
enNAMCMK/KT 

KNMI mformeen NAM en de 
Vcibgheidvegio zo mogehjk 

* Wnnen t uw . 
Afhankeéitk van de zwaarte 
(magrutude) van de bevirvj 
treedi het «arttjeving-protocol 
wan NAM m werfclnç. 

Bij een beving nnet een 
magnitude gelijli aan of 
groter dan 2.0 zal hel 
aardbeving protocol in 
werktrtg treden 

8q een oeving met ee i magnitude groter dan 2.0 zal NAM contact 
opnemen met ondentaande externe betrokkenen. Deze «chaal n 
bepaald m overteg met het KNMI, en i» gekozen omdat het aan
nemelijk IS dat een beving vanaf magnitude 2.0 voelbaar l i voor 
inwoners en mogelijk schade aan gebouwen Kan verooizsken. 

Actie» ingezet door N A M 
• NAM-communicat « zal mekJing van maken van d« aardbeving 

op haar websites w w w nam nl en www.rvimplatfpfm,nl. 
Opy^WÄiTWnplalfofnLnl kunnen iriwoners schade meWen en 
mf onna lie vir>den over aardbevir^gen. 

Partijen dM geïnformeerd w o r i e n door N A M : 

BIJ een bevmg mei magnitude groter dan ;.S ral NAM aanvJler>de 
actiet ondernemen, AJIereerst zal NAM contact opnemen met een 
aantal externe betroklienen. Hiernaast zal NAM acties 
ondernemen om extra voorberetd te zijn op afhandeling van 
eventueie schade die is ontstaan 

Acties i ngen t door N A M 
• NAM corrmumcalie zal melding van maken van de aardbeving op 

tiaar websites wwwnam nl en www.namptattorm r>l 
Op wWWJUraubtfgfmj3l liunnen inwoners schade meWen en 
informatie vtr>den over aardbevingen 

• NAM activeert extra capaciteit voor schade af handelingen om 
meUingen goed af le handelen. 

• ln overleg met betrolikenen neemt NAM actie op maat, NAM 
activeert een response team dat gerichte actte ortderrieemt op 
waarborgirsg van veibgherd, schaoe-afharHieltng en informatie-
vuur zicning vuur inwoners in de dagen na de aardbeving. 

Partijen die e verwen s geïnfoi rrd worden door NAM: 

Jaarlijks virsden l ienial len 
b e v i r ^ n plaats Slechts 
eniielen hienran ri jn 
voetbaar. een bev«>g 
met een magnitude lager 
dan 2.0 op de schaal van 
flichter onutaat 
waarschijrs-Üjk geen schade 

geval zal NAM kersnis 
r>en>en van de meUirsg en 
geen verdere actte onder
nemen tenztj de situatie 
hier aanleldtrsg toe gee f t 

/ \ / \ 

Contact m«» NAM 
U k j f f i aitHd f omaci of>n«T>er rnet MAM v 

^ ^ ^ M ^ pet dag 7 daggr> pet week bereAbaar): Opöew 
Vra&rj hwvbij naar de FCT geconssgrv-^rde persoon en de- to 

väntk jfcelingci^n'r^.r KMMIknl 
N A M Afdefcivj r-jmmunta dUe-t^.idens kdiiToofUT^: ictiaaiv. 

tCT fs FrTiefget»cy pordmatton ïeam) 

hnp>-̂ Aii 

öeCertrateM«*dkarwer H « KWAI regf i tT«^ 4*e w d b « * * » « ^ « »4«d«torsd 
r): OpdewebsrtevanlMnKNMIstMtlnferTnMWOiwtkoimnng 
.rssweerde per*oon e*> tJe kxjrtw- van hel efxentrum. Ook h <]f) d» w e b ö » van het 

KNMt knforfrjrit vir^Jen over de schaal van Mtht t r »n de 
I MtiaaJvan^+eriaB: 

NAMOeene i ^ 2 D I 4 n 



Acties en communicatîestappefi 
Nb. De noodzatcelijk te r̂ efinen acties worden mede i 

B t o a d I Q c t m en comftnm»cah««tapf»<tn 

ft«f>cral 

1,5 rot 2 

Bij een bev ing met een 
magn i tude lager tJan 2.0 op de 

schaal van Richter ontstaat 
vï-aorschijnlijk geen schade 

2,0 tot 2,5 

Het IS aanneme!i |k dat een bevmg 
vanaf magn i tude 

2.0 voe lbaar is voor inwoners en 
mogel i |k 

schode aan gebouwen kan 
veroorzaken 

vanaf 2,5 

Het IS aonnemeli 'tk da t een beving 
vanaf mogn ï tuc^ 2.5 

schade oan gebouwen 
veroorzcKikt en wo rd t 

woa rgenomen cioor een groot 
aanta l inwoners. 

NA.M ir,f,> 

• 'V' i . t i , IUT: [ L I - ' I - . I M ' ePi n\ .• i.-jqei'ic! r i e j n 

r.s^.i'.ci; \r.fon' 

Stap 1: Melding 
A a r d b e v i n g w o r d t 
o a n N A M g e m e l d 

door (cn . 'o f l : 

Stap 2: Wie Keeff de o t h e s ' 

Twi t inc ident 
isms en ema i l 

M e l d k a m e r N o n r d 

N e d e r l a n d 

K N M I iv io - j n - ' 

TeMon isch of ondi- r* 

N A M - ' 

CMK CMT/ECT 

j f Vt-iiiiiht-ü-:ri:'9^o .••11 b f r r ^ r U f i . ' U I M ' : . ( •r: ivordt 'n ne t r okK f ' ln elf o r g j n s.Ti<* v 
I ,(e Veiliqheiö%rf a;ü 

NAM ,Kl lvv.>r l . ' .h^C0P.K 
^I.H . ; 'U I b f t - l i ) ' t ' i t ' l o o n ^ h - j X 

X 

V e i l i g h e i d s 

r e g i o 

M e l d k o m c - r 

N o o r d 

N e d e r l a n d 

f O v D - C H . 

P o l i t i c i 

X 

X 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsdag 9 september 2014 21:58 
SodM algemeen 

FW: organogram aardbevingsorganisatie 
EQ Organisatie.pdf 

Svp registreren 
Dank,H| 

( 

Van: J j j ^ ^ ^ j g r g i s h e l i . c o m rmailto|_ 
Verzonden: vrijdag 5 september 2014 13:55 

^̂ "̂ ••••••••̂ •••i MBA 
CC: mg • 
Onderwerp: organogram 

l@ishell.com1 

Goed je gisteren te spreken. Zoals beloofd hierbij de organisatiestructuur van de aardbevingsorganisatie. 

Groeten, 

ljunct Directeur / Corporate Affairs Manager 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  
Correspondence: PO Box 28000, 9400 HH Assen  
Visiting Address: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen  
Telephone: 
E m a i L ü m [5)shell.com  
Internet: http://www.nam.nl 
Registered in The Hague, NL - Trade Register no. 04008869 
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Leadership Team - Team Groningen Aardbevingen 

Integratie Manager 

Projectdirecteur Groningen 
Aardbevingen 

Asset 
Development 

Lead 

Project 
Manager 

Manager schade, 
uitvoering en waarde 

Operational Safety 
Manager 

SE&SP 
Manager 

Social 
Performance 

manager 

Manager 
Juridische 

zaken 

Manager 
Communicatie 

Finance manager 
Groningen 

Aardbevingen 

Risico Beleid 
Adviseur 



Integration 

Ensure integration across the 
different teams 

"For 12 months 

Implementation and 
documentation of 
organisation and processes 
Evaluation of functioning 
of organsiation 
Improvement of 
organisation and processes 



Development 

Projectleider Techn. 
Monitoring /Stakeholder 

Manager 

Development 
Manager 

Projectleider Aardbevingen 

GM Quant. Subs. Eval. 
(P&T) 

Ontwikkeling en innovatie 

Compliance with 
technical monitoring 
requirement 

• Monitoring Protocol 
• Liaison forTechnical 

Stakeholders Relations 

• Earthquake related 
development activities 

• Earthquake related 
monitoring 

Geomechanica 

• Non-earthquake related 
development activities 

• Non-earthquake related 
monitoring 

• Compaction/ 
subsidence studies 
and monitoring 



Proiect 

CP Contracten en 
aanbestedingen 

Bouw- en grondkunde 

Discipline Eng 
Seismic risk 
Structural 
Civil 
Soil& 
foundations 
National 
Codes&Stand 

IT Manager 

Projectleider 
Implementatie 

Projectleider uitvoering 
veldwerk 

Manager 
Projectondersteuning 

Proiect Man. 
Inspections 
Design eval. 
Upgrading 
Permits 
Pilots 
Monitoring 

Projectleider 
Informatie 

QC inspection 

certification 

y V. 

Planjjing 
Cost control 
Gosfcestim. 
Risktieiart. 
Business impr. 

y V 

Informât 
Man., incl Doc 
Control 

y V. 



Building Owner Interface 
Manager 

Bewoners Interface 

Teamleider 
schadeherstel 

(quick en hoofdstroom) 

Teamleider bouwkundig 
versterken en 
schadeherstel 

(bijstroom) 

Contactbureau schade 

Teamleider 
waarderegeling 

Contactbureau 'socials': 
organiseren en coördineren: 

Intake proces 
Bouwkundig experts 
Arbritage proces 
Taxaties 
Financiële afhandeling 

Contactbureau waarde 

Indien nodig ondersteunend naar alle afdelingen als 1 interface naar de bewoner 

Beleidsbureau schade Beleidsbureau 'specials': ontwikkelen en coördineren: 
Protocollen en regelingen 
Processen en werkinstructies 
Toetsen (op) richtlijnen en opstellen scenarios en alternatieven 
Analyses en rapportages 

Beleidsbureau waarde 

Indien nodig ondersteunend als 1 interface naar de afdelingen 



SD/SP Lead 
Ambtelijk overleg' 
Dialogue table 
coordination 
Groningen 2.0 
screening study 
Groningen OVV focal 
point 

Corporate Affairs 
Manager 

Sociaal 
Omgevingsmanager 

Manager 

Maatschappelijke 
Impact Adviseur 

I 
/ \ 

Compliance 
own policies / 
processes: 
SIA 
SP-plans 
Complaints 
procedures 
Impact monit. 

Accountmanager 
Leefbaarheid en 
Duurzaamheid 

Senior 
Projectleider 

Externe 
Regelingen 

New build 
New comers 
Special cases 
Economie 
Board 
Build, value 
improvement 

Reg. Inv. Mngr Gov. Rel. Mngr 

Adviseur 
Maatschappelijke 
Impact monitoring 

project officer 
admin, support 

J 

Monitoring 
non-techn, data 
Mon. external 
commitments 



Comm's Strategie 
Stakeholders management 
52 daden 
Externe contacten 
(EZ/veillgheidsregio/Loppers 
um/ 
provincie/etc 
Clearence 
Winningsplan 

G ron ingen CX lead 

(manager 
communicatie 

Groningen 
aardbevingen 

Media & 
communicatie 

Adviseur 

Woordvoering 
Social media 
CX Focal point: 
waarde
vermeerdering 
Diverse regelingen 

Communicatie 
Adviseur 

Communicatie 
Adviseur 

Workstream support 
CX focal point: 
Schade 
Waarderegeling 
Klanttevreden
heid 
Uitvoerings
organisatie 
Gebouwsensoren 
Building owner 
interface 

Workstream support 
CX focal point: 
Sl/SP/leefbaarheid 
NAM Platform 
Interne Comm's 

Stakeholders 
Bijeenkomsten en 
externe activiteiten 

Communicatie advies 
Workstream support 

Bouwkundig versterken 
Mediamonitoring 
Analyse online tools 
Fotografie/video 
Redactie nam 
platform/nieuwsbrief 
Winningsplan 
Meten & monitoring 
Productie CX middelen 

Strategisch advies 
Onderzoeken 
(RUG/focus 
groep) 
Crisis communicatie 
Flexibele staff 



Finance 

Finance Manager 
Groningen 

aardbevingen 

Senior Finance Analyst 
Groningen aardbevingen 

Finance analyst Groningen 
aardbevingen 

(tijdelijk CC) 
(tijdelijk AS) 

(tijdelijk) 
(deeltijd 

support) 

Cost Controller 
Groningen 

aardbevingen 
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NAM 
VOORTGANGSRAPPORT DIEPE 
GEOFOONS SEPTEMBER 2014 

1 
INTRODUCTIE Om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven de grond beter te 

begrijpen - zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden - voed N A M verschillende onderzoeken uit. 

Het onderzoek met 'diepe geofoons' heeft als doel om de diepte van de aardbevingen nauwkeurig in kaart te 

brengen. Dit is belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de bovengrond beweegt bij een 

aardbeving. Het bewegen van de bovengrond is de oorzaak van schade aan huizen en beïnvloedt dus ook de 

veiligheid van de bewoners. 

In het najaar van 2013 heeft N A M diepe geofoons in twee putten in gebruik genomen om de diepte van aard

bevingen vast te stellen. In juni 2014 zijn de ruwe data gedeeld met een Groningse belangenorganisatie. Toegezegd 

is om na de zomer van 2014 de eerste analyses van deze data te publiceren, wat met deze voortgangsrapportage 

gebeurt. Opgemerkt moet worden dat dit een tussentijdse rapportage betreft die nog geen definitief inzicht kan 

geven. Het onderzoek is nog in volle gang Toekomstige (tussentijdse) resultaten worden ook gepubliceerd. 

ACHTERGROND 
Nadat in de begin jaren '90 de relatie tussen gaswinning 
uit het Groningen-gasveld en aardbevingen duidelijk 
werd, heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut (KNMI) in 1995 een boorgatseismometer-netwerk 
aangelegd in Groningen. Het doel van de seismometers 
is om de locatie en kracht van aardbevingen te bepalen 
Onderdeel van dit KNMI-netwerk zijn ook een aantal 
versnellingsmeters. Deze versnellingsmeters meten de 
grondbeweging aan de oppervlakte bij een aardbeving. 
In 2014 wordt dit KNMI-netwerk sterk uitgebreid met 
als doel een nauwkeurigere bepaling van de locatie en 
kracht van de aardbevingen in het Groningen-gasveld 

Met het huidige regionale KNMI-netwerk is het echter 
lastig om de diepte van aardbevingen precies te bepalen. 
Het KNMI veronderstelt daarom dat de aardbevingen 
plaatsvinden in het Groningen-gasveld, op circa 3.000 
meter diepte. De diepte van een aardbeving bepaalt in 
belangrijke mate de hoe sterk de oppervlakte beweegt. 
Diepte is dus een belangrijke factor voor de schade aan 
- en veiligheid in - huizen en andere bebouwing. De 
behoefte om nauwkeuriger de diepte van aardbevingen 
in het Groningen-gasveld te bepalen is daarom groot. 

BRON VAN ONZE ENERGIE 
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UITBREIDING KNMI-MEETNETWERK 
F r . j , , , ; , ) 

Hiertoe boort N A M twee specjoal ontworpen observatie 
putten tot i.n het gasveld op circa 3 OOG meter diepte In 
deze putten worden diepe geofoons gehangen waarmee 
de diepte van oardbevingen beter kan worden bepaa ld 
Deze putten zi|n gereed in 2015. Tot die tijd is een tijdelijke 
meetopstel l ing met d iepe geofoons geplaatst m twoe 
reeds bestaande observatieputten; Stedum ! en Zeeri|p I 
Deze twee iocafies zijn gekozen vanv/ege het grote 
aantal (zeer lichte) aordbevingen dat hier plaatsvindt 
Dat versnelt de verzameling van meetgegevens die nodig 
zijn orn de diepte van aardbevingen te bepalen. 

DE METINGEN 
Bij de tiidelijke meetopstell ingen voor de diepe geofoons 
in de observQt epuHen Stedum 1 en Zeeri jp 1 is gebruik 
gemaakt van beproefde technologie Desondanks hebben 
de hoge temperatuur en druk op circa 3 0 0 0 meter diepte 
herhaaldeli jk geleid lot storingen in het systeem. Dit heefl 
echter geen invloed op de kv/oliteit van de meetresultaten 
en anot/ses. 

De diepe geofoon,s registreren rc-nlmu oe grondbewegin 
gei . IP. het bc'Orgot met behulp van opnarneapporoti jur-

boven de grond Wanneer het systeem tri l l ingen regis 
tl eert boven een bepaa ld ni /eau worden deze opgemerkt 
als een mogeli jke (zeer lichte) aordbev ing Met behulp 
van deze rnetingen laat N A M de- locatie en magni tude 
vaststellen door een gespeciafseerd bedri j f De eerste 
metingen zijn in februari 2014 op N A M p b t f o r m nl 
gepubl iceerd 

Het aantal dagen dot mirroseismische activiteit is gemeten 
in de puf Stedum I bedraagt 187 {periode: 9 oktober 2013 
tot I augustus 2014), Voor Zeerijp 1 is dot 199 dagen 
(periode: 21 november 2013 tot 17 juni 2014), Dit heeft in 
totaal ongeveer 3 terabyte oan data opgeleverd. Deze data 
zijn in juni 2014 gedeeld mel een belangenorganisatie uit C 
Groningen. 

De diepe geofoons zijn speciaal ontworpen om bevingen 
te registreren in de nabijheid van de observalieputten met 
een kracht van -4 tot 2 op de schaal van Richter. Dit wordt 
micro seismiciteit genoemd In totaal zi|n s^nds oktober 2013 
door de twee diepe geofoonopstellingen 3 4 0 (zeer lichte) 
aardbevingen waargenomen Hiervan hadden 331 aard 
bevingen een kracht lichter dan 1 op de schaal van Richter 
De zwakste geregistreerde aardbeving had een kracht van 
2,69 en de zwaarste 1,85 op de schaal van Richter. Een 
dertigtal bevingen zijn door de diepe geofoons in beide 
putten waargenom>en Juist omdol ze in beide putten zi|n 
woorgenomen, zijn deze metingen het meest geschikt om 
als eerste nader le worden geanalyseerd 

D E E E R S T E A N A L Y S E 
Het doel van de d iepe geofoons is, om naast locotie en 
sterkte, de diepte van aardbevingen vast te stellen Uit de 
eerste analyses bli|kt dot de meetresultaten zeer complex 
zi jn. Daardoor zi|n de gebruikoli 'ke analysemethoden niel 
toepasbaar 

Figuur 2 laat een computersimulatie zien van de manier 
w a a r o p oardbevingsgo'ven zich verspreiden op 3 0 0 0 
meter diepte. De afbeeldingen laten de golven zien op 
vier momenten in de ti|d O p de eerste afbeeld ing direct 
na de aardbev ing, is het g'.j lfpatroon nog eenvoudig 
De zogenaamde drukgolf (rood) en de tragere schuifgoll 
(blauw) zijn duideli jk afzonderl i jk te herkennen, dicht bi 
de aardbev ing Als een aardbev ing dicht bi | de meetput 
optreedt zijn daarom automat sche analyse en p loc lsbe 
pal ing relatief eenvoudig 
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COMPUTERSIMULATIE BEVING 
Figuur 2 Computersimulatie van de manier waarop druk en sciiuifgolven 

zich door de ondergrond verplaatsen na een aardbevingen in or nabij 

bet Groningen-gasveld op 3 ,000 meier diepte 

Drukgolf 
(Rood) 

Schuifgolf 
(Blauw) 

Echter, in korte tijd breidt het golfpatroon zich uit door de 
ondergrond. De golven bewegen zich door, en weer
kaatsen tegen, aardlagen. Hierdoor ontstaan meerdere 
druk- en schuifgolven die met verschillende snelheden be
wegen. Dat betekent dat als een aardbeving plaatsvindt 
in het gasveld op grotere afstond van de diepe geofoons, 
de metingen zeer complex zijn en de analyse niet langer 
meer eenvoudig 

De oplossing is gevonden door de metingen van de diepe 
geofoons te vergelijken met simulaties van computermodel 
len, zoals getoond in Figuur 2. Op deze manier zijn 32 be
vingen, die in beide putten zijn opgevangen, geanalyseerd. 
Daaruit blijkt dot de waargenomen patronen sterk lijken 
op de computersimulaties van een aardbeving in, of direct 
boven of direct onder het gasveld. De metingen verschillen 
sterk van de simulaties van een aardbeving die, bijvoor
beeld, 500 meter boven het Groningen-gasveld, of 500 
meter beneden het Groningen-gasveld zou plaatsvinden 

Hieruit concludeert NAM dot alleen aardbevingen in 
- of in de directe nabijheid van - het Groningen gasveld 

een complexe meting van de diepe geofoons opleveren. 
Bevingen boven of onder het gasveld leveren duidelijk 
verschillende meetresultaten op. 

V E R V O L G 
Er zijn nu 32 aardbevingen in detail geanalyseerd waar 
van de resultaten worden gedeeld en besproken met het 
KNMI en andere onderzoekers Het doel is om met de 
opgedane kennis alle huidige en toekomstige metingen 
te analyseren. Daartoe moet de anolysemelhode minder 
bewerkelijk worden zodat dit automatisch kan plaatsvin
den. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. 

De werkzaamheden voor de permanente seismische 
observalieputten op de locatie Zeerijp zijn in volle gang 
De locatie wordt in gereedheid gebracht voor de komst 
van een boortoren. De eerste boring start in het na|aar 
van 2014 en duurt ongeveer 60 dagen. Omwonenden 
worden regelmatig op de hoogte gehouden van de 
v o o r t g a n g v a n d i t p r o j e c t . 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Ondeiwerp: 
Bijlagen: 

nnaandag 22 september 2014 12:23 
SodM algenneen 
FW: Stavaza gaswinning Groningen: gesprek maandag SG/DG 
image.pdf 

Svp arch leve ren 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Managementassistente/ 
coördinator secretariaat 

Staatstoeziclit op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economisclie Zaken 
Ministry of Economie Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP j Den hiaag / Ttie Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA j Den Haag 

F -r 3 1 ^ 
minez.nl minez.nl 

Van: 
Verzonden: maandag 22 september 2014 10:05 
Aan: 
Onderwerp: FW: Stavaza gaswinning Groningen: gesprek maandag SG/DG 

Zie iileronder de mail die ik afgelopen vrijdag op verzoek van het secretariaat van de SG heb gestuurd. 

Groet, 

Projectleider gaswinning Groningen. 

Directie Energiemarkt. 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401. 2500 EK Den Haag 
tel: J I H ^ H I j 
emaiN B@minez.nl 

Va n : I B B H H H i H I H H 
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 12:11 
A a n : ^ ^ B | H | ^ B | ^ B ^ B g MBA 
C C : | ^ _ 

Onderwerp: Stavaza gaswinning Groningen: gesprek maandag SG/DG 

Geachte heerl 



A.s. maandag staat een kort overleg gepland met DG en SG over gaswinning Groningen waar u ook uitgenodigd 
bent. Ter voorbereiding heb ik deze stand van zaken nota (zie bijlage) die vorige week naar de minister is gegaan 
in de tas van DG en SG laten stoppen. 

Ik zal maandag een toelichting geven. 
Groet, 

rojectleider gaswinning Groningen. 

Directie Energiemarkt. 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401.2500 EK Den Haag 

@minez.nl email: 

Van: 
Verzonden: vrijdag 19 september 2014 9:32 
Aa n : j ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ g ^ ^ ^ m ^ g 
Onderwerp: RE: Stavaza gaswinning Groningen: gesprek maandag SG/DG 

is maandag ook bij het gesprek. Hij zal nota ook nodig hebben. 

Groeten, 



z? 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

j namensl 
vrijdag 9 mei 2014 9:39 
SodM algemeen 
FW: dialoogtafel 14 mei : agenda + bijbehorende stukken 
O agenda 14-5-2014.docx; 3 Leden Begeleidingscommissie Monitoring.docx; 4 uit 
de stutten.pdf; 5 Inzet NAM leefbaarheid 25 milJoen.pdf; 5 
ProjectopdrachtLeefbaarheid.docx; 6 2014-025 rev3 Memo voorlopige 
ontwerpuitgangspunten 2014-04-07.pdf; 6 Definitieve notitie Consequenties Interim 
advies Aardbevingsbestendig bouwen 020514.docx; 6 Oplegnotitie bij agendapunt 
Interim-advies bouwen.docx; 8 voorstel sub- en werkgroepen.docx; 10 Startnotitie 
Economie Board v3.2.pdf; 11 Begroting Dialoogtafel Groningen.docx; 11 Regeling 
Vacatiegelden dialoogtafel.docx; 11 regio ez financiën akkoord.xisx 

Heren, 
svp archieveren. 
Thanx! 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Managementassistente/ 
coördinator secretariaat 

Staatstoeziclit op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zal<en 
Ministry of Economie Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / Ttie Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 

l^minez.nl 

C Van: 
Verzonden 
Aan 

_ [malito JgJ|(S)dialooqtafelqroninqen.nl1 
donderdag 8 mei 2014 10:08 

Onderwerp : dialoogtafel 14 mei : agenda + bijbehorende stukken 

Geachte leden van de Dialoogtafel, 

Bijgaand ontvangt u de stukken voor de vergadering van 14 mei a.s. We vergaderen deze keer in Groningen (stad), 
waardoor tijdige aanwezigheid van enkele gasten/deelnemers mogelijk wordt. 

We beginnen om 15.00 uur, locatie: Euroborg (FC Groningen), Boumaboulevard 41 



'ci\. ia r- • 

fcurobo-g 
I lorec? BV 

Mep data 4i?0l4 Google 

Het beste kunt u parkeren in de parkeergarage van de Euroborg (borden volgen). In de parkeergarage volgt u 
voetgangersuitgang FC Groningen. 
Als u de P-garage uitkomt, kunt u de hoofdingang van FC Groningen ingaan. Bij de balie wordt u doorverwezen naar 
de juiste vergaderruimte. 
U ontvangt een uitrijkaart voor de parkeergarage. Mocht u hier geen gebruik van willen maken, wilt u dit dan aan 
ons melden? 

Er ligt voor een ieder van u een vergaderset klaar op locatie. Er volgen nog nazendingen. 

Onder aan deze mail treft u een overzichtje van ingekomen mails. 

Met vriendelijke groeten, 

secretaris. 

tafel 
www.dialooqtafelaroninaen.nl  
info@dialooqtafelaroninqen.nl 

overzicht ingekomen post: 

datum in reg.nr. afzender onderwerp beantwoord? 

11-4-2014 DT2014/0066 aanbieding schadeherstel ja 

11-4-2014 DT2014/0067 regeling waardevermindering woning ja 

14-4-2014 DT2014/0068 project "onder de haver" Onderdendam ja 
15-4-2014 DT2014/0069 vraag over duurzame enerqie ja 
16-4-2014 DT2014/0070 vraag over compensatieregeling ja 

16-4-2014 DT2014/0071 FNV verzoek deelname FNV Economie Board ja 

14-4-2014 DT2014/0072 
Woongroep 
Marenland huisvesting staf Tafel en Economie Board ja 

18-4-2014 DT2014/0073 vraag over compensatiereqelinq ja 



1-5-2014 DT2014/0074 
spoorlijn 2, waardeverhogend pakket, 
verzoek om informatie ia 

1° 

1-5-2014 DT2014/0075 waarderegeling: verzoek om informatie ja 

7-5-2014 DT2014/0076 vraag over duurzaam en groen ja 

http://www.Drovinclearonlnaen.nl/lokeUonze-dienstverleninQ/kwallteitshandvest/ 
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MEMO 

Ten behoeve van de Minister van Economische Zaken 

Nederlands Normalisatie Instituut 

Voorlopige ontwerpuitgangspunten voor 
nieuwbouw en verbouw 
onder aardbevingsbelasting 
ten gevolge van de gaswinning 
in het Groningenveld 

( 

NEN 
7 april 2014 



Preambule en verantwoording 

Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken is onder 
verantwoordelijkheid van het bureau van NEN een informatief document 
opgesteld over de voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw onder 
aardbevingsbelasting ten gevolge van de gaswinning in het Groningenveld 

Dit informatieve document is opgesteld doorl 
( T N O ) , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ (TNO), 

(ERB)en| (KNMI). 
(Deltares), 

Wat betreft de context waarin dit document is ontstaan zij opgemerkt dat binnen 
het Nederlandse Normalisatie Instituut NEN wordt gewerkt aan normstellende 
voorschriften over de manier waarop aardbevingsbelasting in rekening moet 
worden gebracht bij het ontwerpen en toetsen van bouwwerken. Dat werk wordt 
uitgevoerd binnen de werkgroep 'Aardbevingen' van de normsubcommissie 'TGB 
Basiseisen en belastingen', onder verantwoordelijkheid van de normcommissie 
TGB Plenair'. 
Nadat de toepasselijke procedures aangaande de zorgvuldigheid die bij formele 
normalisatie in acht moet worden genomen, zal uiteindelijk de NEN-
Beleidscommissie BcA 'Methoden en technieken' beslissen over de vrijgave voor 
publicatie van enig NEN-document met de bedoelde normstellende voorschriften. 

Teneinde te verzekeren dat het onderhavige informatieve document 'spoort met' 
de huidige, voorlopige stand van zaken van de genoemde normalisatie
activiteiten, is afstemming gezocht met zowel de normsubcommissie 'TGB 
Basiseisen en belastingen' als met de normcommissie 'TGB Plenair'. Daarbij zijn 
geen tegenstrijdigheden tussen beide 'sporen' gesignaleerd. 

Het bureau van NEN en de opstellers van dit memo aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade, ontstaan door of verband 
houdend met toepassing van de inhoud van dit memo. 

(TU Delft) (NEN) 

Contact: 

Telefoon: 
E-mail: @nen.nl 
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Voorlopige ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw 
onder aardbevingsbelasting ten gevolge van de gaswinning in het 
Groningenveld. 

In Nederland en meer specifiek voor Noord-Oost Nederland bestaat op dit 
moment nog geen (publiekrechtelijke) bouwregelgeving voor het ontwerpen en 
verbouwen van bouwwerken waarbij rekening wordt gehouden met 
aardbevingsbelasting. Daartoe wordt door een commissie van deskundigen een 
Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld welke in een eerste versie zal 
uitkomen in de zomer van 2014. 

Voor beoordeling van nieuwbouw en verbouw zal voor de interim periode tot het 
uitkomen van de NPR het advies gelden Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie) toe te 
passen waarbij voor de noodzakelijke input NDP's (Nationally Determined 
Parameters) kan worden uitgegaan van waarden uit deze memo. 
Deze waarden zijn mogelijk, maar niet noodzakelijk, wat conservatiever dan de 
waarden die voor de NPR worden verwacht, maar maken daarmee 
aardbevingsbestendig bouwen in incidenteel noodzakelijke gevallen wel mogelijk. 

Voor nieuw te bouwen of geheel te vernieuwen bouwwerken wordt geadviseerd 
de gehele bouwconstructie te laten voldoen aan het gestelde in deze memo. Bij 
het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van bouwwerken geldt 
indachtig artikel 4 van de Woningwet de inhoud van deze memo slechts voor dat 
deel van de bouwconstructie dat onderdeel is van deze vernieuwing, verandering 
of vergroting. 

Het toepassingsgebied van deze memo betreft die bouwwerken die ook gedekt 
zijn door NEN-EN 1998-serie. Deze serie, met de algemene titel Eurocode 8 -
Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies, bestaat uit de 
volgende delen, waarbij de laatste wijzigings- en correctiebladen meegenomen 
behoren te worden: 

Deel 1: Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen 
Deel 2: Bruggen 
Deel 3: Beoordeling en vernieuwing van gebouwen 
Deel 4: Silo's, opslagtanks en pijpleidingen 
Deel 5: Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten 
Deel 6: Torens, masten en schoorstenen 

In deze memo wordt een technische tenninologie gehanteerd die aansluit bij de 
Eurocodes en voor ingewijden daardoor te begrijpen is. Bij verwijzingen naar 
(ongedateerde) NEN normen behoren de uitgaven inclusief nationale bijlage 
gehanteerd te worden zoals vastgelegd in Bijlage II, horende bij Regeling 
Bouwbesluit 2012. Voor de NEN-EN 1998-serie zijn dit de versies met wijzigings-
en correctiebladen zoals ze zijn gepubliceerd uiterlijk op 7 aphl 2014. 

Pagina 3 van 10 



De memo geeft in hoofdzaak een richtlijn voor de volgende parameters: 

1 de waarden voor de ontwerpwaarde van de piekgrondversnelling ag die 
behoort te worden aangehouden indien qua veiligheidsniveau wordt 
aangesloten bij de huidige bouwregelgeving; dit betekent een streefwaarde 
voor het individueel risico van 10^ per jaar; 

2. de vorm van het elastisch responsspectrum Se(T) zoals dat geldt voor het 
type aardbeving en de voorkomende grondgesteldheid. 

Voor de Q-factoren wordt aanbevolen op dit moment uit te gaan van in 
NEN-EN 1998-1 genoemde waarden met de aanmerkingen zoals weergegeven in 
het hiernavolgende 

Voor de toets van de fundering wordt NEN-EN 1998-5 geadviseerd, inclusief 
Bijlage F van NEN-EN 1998-5. 

Verder wordt aanbevolen om in alle berekeningen uit te gaan van de in delen van 
NEN-EN 1998-serie gegeven 'recommended values'. 
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Aanpassingen Eurocode 8, deel 1. 

Clause 2.1. en Clause 3.2.1 (2) 

Drie grenstoestanden worden onderscheiden: 

• De bouwconstructie staat op instorten (Near Collapse, NC); 
• Significante beschadiging (Significant Damage, SD); 
• Schadebeperking (Damage Limitation, DL). 

De grenstoestanden NC behoort altijd te worden beschouwd. Optioneel kunnen 
de grenstoestanden SD en/of DL worden beschouwd. 

Bij toepassing van de methoden met de Q-factoren behoren de 
vervormingsgrenzen genoemd voor SD ook bij NC in acht te worden genomen. 

OPMERKING Grenstoestanden SD en/of DL kunnen maatgevend zijn, maar dat hoeft 
niet altijd het geval te zijn. 

Deze grenstoestanden laten zich als volgt beschrijven: 

Grenstoestand NC: De constructie is zwaar beschadigd met lage reststerkte en -
stijfheid in zijdelingse richting, waarbij verticale elementen nog in staat zijn 
verticale belastingen af te dragen. Het merendeel van de niet-constructieve 
onderdelen is bezweken. Grote permanente vervormingen zijn aanwezig. De 
sterkte van de constructie is zodanig dat voortschrijdende instorting net niet 
plaatsvindt, maar waarschijnlijk zal een volgende aardbeving of andere belasting, 
ongeacht de zwaarte daarvan, leiden tot instorting. Bij overschrijding van de 
grenstoestand treedt bezwijken op en moet op slachtoffers worden gerekend. 

Grenstoestand SD: De constructie is significant beschadigd met enige reststerkte 
en -stijfheid in zijdelingse richting, waarbij verticale elementen nog in staat zijn 
verticale belastingen af te dragen. De niet-constructieve onderdelen zijn 
beschadigd waarbij niet-dragende scheidingswanden en invulpanelen niet uit hun 
vlak zijn gekomen. Gematigde permanente vervormingen zijn aanwezig. De 
steri<te van de constructie is zodanig dat naschokken, mits gematigd in zwaarte 
zonder verdere beschadigingen kunnen worden weerstaan. Bij overschrijden van 
deze grenstoestand loont het waarschijnlijk vanuit economisch perspectief niet de 
moeite over te gaan tot herstel. 

Grenstoestand DL: De constructie is alleen licht beschadigd waarbij constructieve 
elementen niet significant zijn vervormd en hun sterkte- en 
stijfheidseigenschappen hebben behouden. Niet dragende elementen mogen 
verspreid kleine scheuren vertonen die economisch gezien eenvoudig kunnen 
worden gerepareerd. Permanente vervormingen zijn ven/vaarloosbaar. De 
constructie zelf behoeft geen reparatie. 
OPMERKING Deze grenstoestand kan gezien worden als een 
BruikbaarheidsGrensToestand Beschouwing hiervan is niet noodzakelijk, maar kan 
overeengekomen worden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ingeval van een 
ontwerp waarbij een zeer beperkte schade van het bouwwerk gewenst is onder 
aardbevingsbelasting. 
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NEN 
Voor de indeling van bouwwerken in gevolgklassen wordt geadviseerd Tabel BI 
in NEN-EN 1990+AH-A1/C2:2011/NB:2011 aan te houden waarbij de volgende 
aanpassingen worden geadviseerd; 

CCI wordt onderverdeeld in CCIAen CC1B volgens NEN 8700:2011. 
• Voor ziekenhuizen, scholen en huisvesting van hulpverlenende instanties 

wordt sterk aanbevolen deze in CC3 in te delen. 

De herhalingstijden voor de ontwerpwaarden van de piekgrondversnelling zijn 
gegeven in Tabel 1 van deze memo voor de drie genoemde grenstoestanden. 

De referentiewaarde van de piekgrondversnelling ag is vastgelegd op maaiveld 
voor een overschrijdingskans van 2,0 • 10"̂  per jaar. In Figuur 1 van deze memo 
is op een landkaart een contourpiot gegeven van de piekgrondversnellingen voor 
deze referentieperiode. 

OPMERKING In afwijking van NEN-EN 1998-1 is ag ref in deze memo gedefinieerd als 
de piekgrondversnelling op maaiveldniveau bij de betreffende bodemopbouw. Als gevolg 
hiervan kan voor de factor S de waarde 1,0 gehanteerd worden 

Afhankelijk van de gevolgklasse behoort de voor een bepaalde locatie afgelezen 
waarde te zijn vermenigvuldigd met de importance factor zoals aangegeven in 
Tabel 1 van deze memo 

De te (ver)bouwen bouwconstructie of delen daarvan en een bestaande 
bouwconstructie of delen daarvan behoren, afhankelijk van de gevolgklassen 
(CC) als bedoeld in NEN-EN 1990 en NEN 8700, zo te zijn gebouwd dat deze de 
aardbevingsbelastingen kunnen weerstaan bepaald met de gegevens als 
gegeven in Tabel 1 van deze memo. 

De importance factoren van NEN-EN 1998-serie behoren niet te worden 
toegepast, maar vervangen te worden door de waarden gegeven in Tabel 1 van 
deze memo. 

De factor Kp, uit Tabel B3 van NEN-EN 1990 hoeft niet te worden toegepast. 
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OPMERKING In figuur 1 is een seismic hazardkaart voor Groningen weergegeven in 
de vorm van contouren van de te venwachten piek grondversnelling met een 0,2 % 
overschrijdingskans per jaar. Het gebruik van de 0,2 % overschrijdingskans per jaar wordt 
voorgeschreven door Eurocode 8 voor het opstellen van nationale bijlagen (bouwnomnen). 
In de berekening Is uitgegaan voor de komende 5 jaar van gemiddeld 40 bevingen met een 
magnitude groter dan 1,5 Richter en een maximale magnitude van 5 Richter. Het model 
dat gebruikt is voor het berekenen van de contouren is gebaseerd op de ontwikkeling van 
de opgetreden seismiciteit in Groningen. Verdere details zijn te vinden in het KNMI rapport: 
Dost, B., M. Caccavale, T. Van Eek and D. Kraaijpoel, 2013 Report on the expected PGV 
and PGA values for induced earthquakes in the Groningen area, 26pp. 

Figuur 1 : Contourpiot van de piekgrondversnellingen ag,r,f op maaiveld 
voor een overschrijdingskans van 2,0 

bron KNMI 
10' per jaar, eenheid [g]; 
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Tabel 1 : Herhalingstijd, waarde van importance factor en q-factor voor de 

verschillende grenstoestanden. 

Nieuwbouw en verbouw van constructies 

Gevolg
klasse 

Grenstoestand 
Gevolg
klasse 

Near Collapse (NC) Significant Damage (SD) Gevolg
klasse P(ag>rr ag.refj 

[1/jaar] Yii-l q-factor [-] P(ag>rr agjei) 
[1/jaar] r,[-l q-f actor [-] 

CC1A - 0,9 

Waarden uit 
NEN-EN 1998-1 
vermenigvuldigd 

met 1,33 

- 0,68 
Waarden uit 

NEN-EN 1998-1 

CC1B 5 1 0 ' 1,58 

Waarden uit 
NEN-EN 1998-1 
vermenigvuldigd 

met 1,33 

1,4-10"^ 1,18 
Waarden uit 

NEN-EN 1998-1 

CC2 2,5 1 0 ' 1,91 

Waarden uit 
NEN-EN 1998-1 
vermenigvuldigd 

met 1,33 

8.3 10 ' 1,43 Waarden uit 
NEN-EN 1998-1 

CC3 8,3 10'^ 2,48 

Waarden uit 
NEN-EN 1998-1 
vermenigvuldigd 

met 1,33 

3,3 10"' 1,86 
Waarden uit 

NEN-EN 1998-1 

Gevolg
klasse 

Grenstoestand 
Gevolg
klasse 

Damage Limitation (DL) Gevolg
klasse P ( 3 g > r r ag.ref j 

[1/jaar] Y,[-] q-f actor]-] 

CC 1/2/3 10"^ 0,52 1,0 

OPMERKING: Met de aanbeveling in Tabel 1 van deze memo wordt voor de 
grenstoestand DL geen garantie gegeven dat geen scheurvorming of andere vergelijkbare 
schade optreedt Beoogd wordt slechts op een economisch verantwoorde wijze de kans op 
ernstige scheurvorming te beperken 
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NEN-EN 1998-1, Clause 3.2.2.2 (2), Note 1, Table 3.3, 

Aanbevolen wordt om voor het horizontale elastisch responsiespectrum uit te 
gaan van Figuur 2 van deze memo. 

2.5 3.5 

OPMERKING Het elastisch respons spectrum in deze figuur is tot stand gekomen 
gebruik makend van een op basis van huidige inzichten uitgevoerde opschaling van 
gemeten versnellingssignalen in het gebied. De waarden in de figuur zijn mogelijk, maar 
niet noodzakelijk, wat conservatiever dan de waarden die voor de NPR worden venwacht. 

Figuur 2: Elastisch Respons Spectrum 

Dit correspondeert met de volgende waarden voor de parameters S, TB, TC en TQ-

S TB [s] Tels] TD[S] 

1,0 0,1 0,35 0,70 

Dit leidt tot onderstaande formules voor het ontwerpspectrum inclusief de Q-
factor: 

o<r<r„ sAT) = a-S-
T V 9 

TB < r < Tc : 

il T 

T^<T: 
2 ^ 

<7 
ZCZD 

Pagina 9 van 10 



NEN 
NEN-EN 1998-1, Clause 3.2.2.3 (1) Note 

Voor het verticale responsiespectrum wordt de vorm van het spectrum in Figuur 2 
van deze memo aanbevolen met de volgende aanpassingen: 

7-Bfsl Tels] 7"D[S] 
1,0 0,025 0,35 0,70 

NEN-EN 1998-1, Clauses 5.2.4; 6.1.3; 7.1.3; 8.6; 9.6 

Voor de materiaalfactoren worden de waarden aanbevolen zoals deze in de 
Nationale Bijlagen bij NEN-EN 1992-1, NEN-EN 1993-1, NEN-EN 1994-1, 
NEN-EN 1995-1 en NEN-EN 1996-1 zijn voorgeschreven voor de ontwerpsituatie 
'blijvend en tijdelijk'. 
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Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 
6 mei 2014 
Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup. 

1. Inleiding en aanleiding Interim advies 
Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie) is een Europese norm voor het ontwerpen van gebouwen in 
gebieden waar aardbevingen voorkomen. Omdat per land verschillen kunnen optreden (bijvoorbeeld 
in de kracht van de bevingen, de soort ondergrond, het type gebouw, etc) , maken we nationale 
keuzes om de Europese norm optimaal toe te snijden op nationale omstandigheden. Deze nationale 
keuzes worden opgenomen in een Nationale Bijlage bij de Eurocode. Nationale keuzes zijn, omdat 
hiertoe geen aanleiding werd gezien, voor aardbevingsbestendig ontwerpen in Nederland nooit 
eerder gemaakt. De ontwikkelingen in Groningen hebben er echter toe geleid dat de toets van het 
constructiegedrag bij een aardbeving van groot belang is voor gebouwen en andere bouwwerken. 
Daarom wordt momenteel een Nationale Bijlage voor Eurocode 8 Opgesteld. Eurocode 8 kan met 
aanvullende regels tevens worden gebruikt om te kunnen vaststellen welke bestaande gebouwen en 
bouwwerken niet meer aan de veiligheidseisen voldoen, en welke maatregelen kunnen worden 

^ getroffen. Daarvoor geldt NEN 8700 in samenhang met de Eurocodes. 

Sinds september 2013 is een commissie van experts bezig deze Nationale Bijlage op te stellen. 
Hiervoor is een periode van drie jaar uitgetrokken. Die tijd is nodig vanwege de zorgvuldigheid die is 
vereist. Voor de periode tot het beschikbaar zijn van de nationale bijlage, zal op korte termijn een 
Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) worden opgesteld. Deze NPR zal voorlopige basiseisen 
beschrijven voor de aan te houden veiligheid, de belastingen en advies geven ten aanzien van de 
wijze van ontwerpen en/of toetsen van nieuwe gebouwen, voor verbouw en voor de beoordeling van 
bestaande gebouwen. De publicatie van deze NPR is voorzien kort na de zomer 2014. 

In februari 2014 heeft de minister van Economische Zaken toegezegd dat er voorafgaand aan de NPR 
een "Interim advies aardbevingsbestendig bouwen" zal komen. Het doel hiervan is te voorkomen dat 
nieuwe bouwprojecten in de regio Noordoost Groningen stil vallen totdat de NPR gereed is. In het 
Interim advies staan de voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw bij 
aardbevingbelasting in de provincie Groningen. Voor degenen die willen bouwen betekent dit dat ze 
niet tot het uitkomen van de NPR hoeven te wachten. Daar staat wel tegenover dat de 
uitgangspunten in het Interim advies mogelijk wat conservatiever zijn geformuleerd dan de 
uitgangspunten die naar verwachting in de NPR zullen worden opgenomen. 

2. Juridische status Interim advies 
Zowel het Interim advies als de NPR maken geen onderdeel uit van het Bouwbesluit 2012 en worden 
daarom nu niet door de wet voorgeschreven. Opdrachtgevers wordt geadviseerd van deze stukken 
gebruik te maken. Handhavende instanties zoals Bouw- en Woningtoezicht mogen echter geen 
vergunningsaanvraag afwijzen in het geval zij van mening zijn dat bij het ingediende ontwerp niet aan 
het Interim advies en/of de NPR wordt voldaan. Voor alle overige zaken waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is dient wel aan het Bouwbesluit 2012 te worden voldaan. Dat geldt ook 
voor vergunningvrij bouwen. 



3. Inschatting van mogelijke consequenties van het Interim advies 
Het Interim advies, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Normalisatie Instituut 
(NEN), is een technisch document en dat zich met name richt tót constructeurs en aannemers in de 
bouw en belanghebbenden bij nieuwbouw en verbouw in de regio. Op 8 maart heeft de Dialoogtafel 
Groningen aangegeven graag meer inzicht te krijgen in de consequenties van het Interim advies. Om 
in die behoefte tegemoet te komen is het onderhavige document opgesteld. Hierin zal met name 
ingegaan worden op: 

• De kaart met piekgrondversnellingen 
• De verschillen tussen nieuwbouw en verbouw 
• Consequenties van het toepassen van het Interim advies op bouwen 

Advies en ontwerp 
- Ontwerpmogelijkheden, materiaalgebruik en detaillering 

Kosten 
Omgevingsvergunning 
Uitvoering 

• De maatschappelijke impact 
• Communicatie 

4. Toelichting op de kaart met piekgrondversnellingen 

4a Piekgrondversnellingen 
In het Interim advies is een kaart opgenomen met piekgrondversnellingen met een jaarlijkse 
overschrijdingskans van 0,2%. Dit is een statistisch bepaalde waarde die betrekking heeft op het 
veiligheidsniveau en geen directe relatie heeft met de levensduur van een gebouw of de resterende 
duur van de gaswinning. 
Het kaartje met piekgrondversnellingen is gebaseerd op een extrapolatie van eerder door het KNMI 
geregistreerde bevingen. Omdat dit een relatief klein aantal bevingen betreft en het noodzakelijk 
was om een aantal aannamen te doen om tot deze kaart te komen, zijn de waarden voor de 
piekgrondversnellingen op de kaart in het Interim advies aan de hoge (dus voorzichtige) kant 
gekozen. 

In het centrum van de kaart ligt Loppersum, waar de grootste horizontale krachten worden verwacht 
(te berekenen op grond van een piekgrondversnelling van 0,42g). De horizontale belasting neemt 
vanaf Loppersum met elke ring af en hiermee kan ook de omvang van de bouwkundige maatregelen 
per gebouw afnemen. 

Op de kaart zijn piekgrondversnellingen tot 0, lg weergegeven. Het is te verwachten dat de 
meerderheid van de volgens de huidige bouwmethoden gebouwde woonhuizen (zonder of met 
minimale maatregelen) voldoende veilig zijn tegen aardbevingen, veroorzaakt door 
piekgrondversnellingen tot 0, lg. Bij "minimale maatregelen" kan gedacht worden aan het onderling 
koppelen van voldoende stijve wanden en vloeren. 

Bij aardbevingsbelastingen reageert een gebouw niet als een stijf blok maar kan het vervormen en 
bovendien staat het op een fundering die ook enigszins meegeeft. Dit zijn factoren die een invloed 
hebben op de horizontale belasting, die uiteindelijk op de constructie aangrijpt. Omdat de 
bewegingen en belastingen gedurende de beving variëren, kan een opslingerseffect optreden dat 
afhankelijk is van de vorm en gebruikte materialen van het gebouw. Voor het omrekenen van de 
piekgrondversnelling naar een horizontale kracht op het gebouw is daarom in het Interim advies 



onder meer een respons spectrum opgenomen, dat de dynamische effecten meeneemt in de 
berekeningen. 

4b Relatie met windbelasting 
De aardbevingsbelasting, die uit het kaartje kan worden afgeleid, is niet de enige horizontale 
belasting die op een gebouw werkt. In Nederland wordt bij het ontwerpen reeds lang uitgegaan van 
een windbelasting op het gebouw. Ook hier wordt gerekend met een belasting die gemiddeld eens in 
de 500 jaar kan optreden. Hoe verder het beschouwde gebouw van het centrum van de kaart 
(Loppersum) afligt, des te groter wordt de kans dat de windbelasting groter is dan de 
aardbevingsbelasting. De aardbevingsbelasting heeft dan geen consequenties meer voor het 
ontwerp en het gebouw, omdat de wind maatgevend is. Het is niet mogelijk precies aan te geven bij 
welke ring de aardbevingsbelasting maatgevend wordt boven de windbelasting. Dat hangt van het 
type gebouw af, waarbij de hoogte, de massa en de vorm een rol spelen. 

^ 5. Toelichting nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw 
Er wordt van nieuwbouw gesproken als bij een gebouw alle onderdelen, vanaf de fundering tot en 
met het dak, nieuw worden gemaakt. De ontwerper heeft hierbij maximale vrijheid om het gebouw 
zo te ontwerpen dat optimaal kan worden Ingespeeld op de belasting door aardbevingen. Onder 
nieuwbouw valt ook het geheel vernieuwen van een gebouw, ook als wordt gebouwd op een 
bestaande fundering. De fundering zelf valt dan onder de voorschriften voor bestaande bouw, te 
beoordelen met belastingen die voortvloeien uit de bovenbouw. 

Bij verbouw gaat het om het gedeeltelijk vernieuwen, vervangen of vergroten van een gebouw. 
Vormen van beperkte nieuwbouw zijn een uitbreiding van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld het 
plaatsen van een dakkapel, of het uitbreiden van het vloeroppervlak van een gebouw. 

Bij verbouw geldt dat alleen de nieuw vervaardigde delen van het gebouw worden getoetst aan de 
ontwerpcriteria weergegeven in het Interim advies, terwijl dit voor het bestaande deel niet geldt. 
Wanneer het bestaande deel moet zorgen voor de stabiliteit van het nieuwe deel, zal met de regels 
van NEN 8700 gecontroleerd moeten worden of dit bestaande deel daartoe in staat is binnen de 
daartoe geldende grenzen van constructieve veiligheid. 

Het Interim advies bevat nog geen eisen waarmee bestaande gebouwen kunnen worden getoetst. 
Deze eisen zullen wel worden opgenomen in de nog uit te brengen NPR. 

6. Consequenties van het toepassen van het Interim advies op bouwen 

6a Advies en ontwerp 
Aardbevingsbelastingen zijn nieuw voor Nederlandse ontwerpers en constructeurs en (nog) niet 
opgenomen in bestaande regelgeving, richtlijnen en aanbevelingen. Hierdoor ontstaan voor 
ontwerpers en constructeurs onzekerheden en risico's. Er zal eerst ervaring opgedaan moeten 
worden met "aardbevingsbestendig" ontwerpen. De benodigde tijd om tot een kwalitatief goed 
ontwerp te komen zal naar alle waarschijnlijkheid langer zijn dan nu gebruikelijk is. Met de 
ontwikkeling van kennis zullen de onzekerheden en risico's in de tijd afnemen. 
Tegenover deze behoefte aan kennisontwikkeling bij adviserende en ontwerpende partijen ligt er 
ook een kans voor de (regionale) bouwsector om te innoveren en een koppositie op dit onderwerp in 
te nemen, ook wat betreft aspecten als vormgeving, duurzaamheid en milieu. 



6b Ontwerpmogelijkheden, materiaalgebruik en detaillering 
Internationaal geldt een aantal simpele principes om aardbevingsbestendig te ontwerpen. Deze 
internationaal aanvaarde principes zijn gebaseerd op: 

• Het zo veel mogelijk verlagen van het gewicht van gebouwen door bijvoorbeeld lichte 
bouwmaterialen te kiezen (hout) 

• Het toepassen van regelmatige vormen (bij voorkeur rechthoekig), zowel in plattegrond als in 
de hoogte 

• Het verhogen van de samenhang in de constructie door toepassen van verbindingen tussen 
elementen 

• Een regelmatige verdeling van het gewicht en stabiliserende elementen 
• Het verbeteren van schijfwerking (stijfheid) van vloeren en daken. 

De huidige Nederlandse bouwmethoden zijn niet specifiek gebaseerd op deze principes. Dit vraagt 
om een andere manier van denken over ontwerpen. Met het toepassen van deze principes is echter 
internationaal bewezen dat het bouwen van aantrekkelijke woningen goed mogelijk is. 

Omdat de huidige bouwmethoden, constructiematerialen en detaillering in Nederland niet zijn 
geselecteerd met mogelijke aardbevingsbeiastingen in gedachten, zijn een aantal standaard 
oplossingen en gewoonten binnen de Nederlandse bouw mogelijk minder geschikt om toe te passen. 
Brosse materialen als metselwerk en ongewapend beton zijn minder geschikt als 
constructiemateriaal. Hout, staal, gewapend beton en gewapend metselwerk beschikken over betere 
eigenschappen om aardbevingsbelastingen te weerstaan. Mogelijk zijn er meer innovatieve 
materialen en methoden beschikbaar. Ook een robuust ontwerp van verbindingen tussen elementen 
is essentieel voor aardbevingsbestendigheid. 

6c Kosten 
In Nederland is er geen ervaring met aardbevingsbestendig bouwen. Dat maakt het inschatten van de 
extra kosten die gepaard gaan met aardbevingsbestendig bouwen lastig. Naar schatting zullen de 
kosten maximaal 10 tot 15% hoger zijn dan de totale kosten van een overeenkomend gebouw dat 
niet op aardbevingen is ontworpen. Dit is afhankelijk van de locatie, het type constructie en het 
ontwerp. Voor gebouwen met een bijzondere architectonische vormgeving kan dit percentage hoger 
liggen. Wanneer ontwerp- en bouwervaring is opgedaan zal er beter inzicht ontstaan in de eventuele 
meerkosten. 

Om ervoor te zorgen dat nieuwbouwplannen doorgang kunnen vinden en om innovatie voor 
aardbevingsbestendig bouwen te stimuleren stelt NAM een fonds voor nieuwbouw beschikbaar. Op 
basis van deze stimuleringsmaatregel kan men zowel in technische als financiële zin in aanmerking 
komen voor een bijdrage voor nieuwbouwplannen. De contouren van het 
nieuwbouwstimuleringsfonds worden separaat gepresenteerd. 

6d Uitvoering 
Voor uitvoering geldt in principe hetzelfde als voor advies en ontwerp. De aannemer kan bij de 
uitvoering geconfronteerd worden met ontwerpen die afwijken van gangbare bouwmethoden. 
Kennisoverdracht tussen ontwerper en aannemer is hierbij een belangrijke succesfactor. Een 
kennisplatform in de regio kan hierbij van toegevoegde waarde zijn (hiervoor zijn initiatieven 
gaande). 



7. Maatschappelijke impact 

Doordat er in het gebied vrij regelmatig kleine aardbevingen voorkomen, is er ongerustheid over de 
toekomst en veiligheid van de leefomgeving. Dit is begrijpelijk. De aardbevingen veroorzaken immers 
schade aan bestaande gebouwen. Door het uitbrengen van het Interim advies (en het opzetten van 
het Nieuwbouwstimuleringsfonds) zal er in het gebied veilig en duurzaam kunnen worden gebouwd. 
Door het volgen van het Interim advies, en later de NPR en de Nationale Bijlage van Eurocode 8, 
zorgt men voor toekomstbestendig vastgoed. Nieuwbouwplannen die aan de omstandigheden zijn 
aangepast beschikken over voldoende kwaliteit om aantrekkelijk te zijn, zowel direct na de 
oplevering als in de toekomst. Het Interim advies richt zicht primair op veiligheid. Schade aan 
gebouwen (bijvoorbeeld scheurvorming) zal door het volgen van het Interim advies echter niet 
voorkomen kunnen worden. 

Zoals eerder gemeld is dit Interim advies niet van toepassing op bestaande bouw. Dat valt onder de 
NPR. Dat betekent dat deze notitie zorgt voor duidelijkheid ten aanzien van nieuw-, en 
verbouwplannen, maar het zal de onzekerheden rondom bestaande bouw niet wegnemen. 

Het ontwikkelen van methoden om aardbevingsbestendig te bouwen kan een maatschappelijke 
stimulans geven aan de regio. Kennisontwikkeling en -overdracht (middels een kennisplatform) 
kunnen hieraan bijdragen. Ook ontstaat ruimte voor innovaties op het gebied van vormgeving, 
duurzaamheid en milieu, met mogelijk internationale exportwaarde. Lokale bedrijven in de regio 
kunnen hiervan profiteren. 

8. Communicatie 

De conservatieve aannames in het Interim advies hebben als consequentie dat in ieder geval bij het 
ontwerp voorlopig rekening gehouden moet worden met een hoge piekgrondversnelling. Het gebied 
waarin bij een bouwontwerp rekening gehouden moet worden met een piekgrondversnelling strekt 
zich uit tot buiten de provinciegrenzen van Groningen. Dat maakt dat ook in gemeenten die niet 
worden gezien als risicogebieden, op basis van het Interim advies wordt geadviseerd om in een 
bouwontwerp rekening te houden met een piekgrondversnelling door aardbevingen. Communicatie 
met de gemeenten buiten het risicogebied is hierbij van belang. Hiervoor wordt een separaat 
communicatieplan opgesteld. Om duidelijkheid te geven en daarmee onrust te voorkomen, is 
uitgebreide en tijdige voorlichting noodzakelijk. Deze voorlichting zal zich op de volledige bouwketen 
moeten richten. Voor personen en partijen, die vanuit hun vakkennis en werkveld betrokken zijn bij 
nieuwbouw wordt geadviseerd om zich te verdiepen in het Interim advies en is het van belang om 
bijgeschoold te worden over de consequenties voor bouwontwerpen. Deze trainingen worden 
geïnitieerd vanuit NEN en het ministerie van Economische Zaken en worden breed gecommuniceerd. 

Het Interim advies is een technisch document, dat niet is gericht op het bredere publiek. Door de 
hoge piekgrondversnelling in de kaart en het grote gebied binnen de contouren, is het een zorg dat 
de kaart ten onrechte wordt geïnterpreteerd als een risicokaart. De kaart geeft echter alleen de 
piekgrondversnellingen weer waarmee de sterkte van een bouwwerk moet worden berekend en gaat 
niet in op de kans op optreden of de gevolgen van een aardbeving. Om onrust te voorkomen, is het 
van belang dat op alle lagen van de overheid (ministerie van Economische Zaken, Provincies en 
Gemeenten) het Interim advies op gelijke wijze wordt geduid. Tijdige informatievoorziening, 
afstemming van de boodschap en uiteindelijk ook training van adviseurs, bouwers, 
vergunningverleners moeten ervoor zorgen dat vanuit de overheid en adviseurs duidelijkheid wordt 
verschaft over het Interim advies. 





Oplegnotitie bij agendapunt Interim-advies aardbevingsbestendig 
bouwen 

Van EZ is het interim advies aardbevingsbestendig bouwen voor nieuw- en verbouw en een notitie 
over de consequenties daarvan ontvangen. 

De venwachting is dat kort na de zomer de Nationale Praktijk Richtlijn gepubliceerd wordt. Deze NPR 
zal voorlopige basiseisen beschrijven voor de aan te houden veiligheid, de belastingen en advies 
geven ten aanzien van de wijze van ontwerpen en/of toetsen van nieuwe gebouwen, voor verbouw en 
voor de beoordeling van bestaande gebouwen. De NPR overbrugt de periode totdat de Nationale 
Bijlage bij de Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen gereed is. Dit duurt naar verwachting 
nog 2 1/2 jaar. In februari 2014 heeft de minister van Economische Zaken toegezegd dat er 
voorafgaand aan de NPR een "Interim advies aardbevingsbestendig bouwen" zal komen. Het doel 
hiervan is te voorkomen dat nieuwe bouwprojecten in de regio Noordoost Groningen stil vallen totdat 
de NPR gereed is. 

Op 8 april is tijdens de dialoogtafel hierover gesproken en besloten is dat er eerst een notitie zou 
komen waarin de effecten van de interim-regeling worden geduid en dat op 14 mei dit ondenwerp 
wordt geagendeerd. 

In de notitie worden verschillende effecten (vooral kwalitatief en globaal) benoemd. Aangegeven wordt 
bijvoorbeeld dat de extra kosten lastig zijn te schatten, maar venwacht wordt dat dit maximaal 10-15% 
hoger kan zijn dan de totale kosten van een overeenkomend gebouw dat niet op aardbevingen is 
ontworpen. Ook wordt in gegaan op de kaart in het advies met piekgrondversnellingen, die een veel 
groter gebied bestrijkt dan het risicogebied aardbevingen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de 
gepresenteerde kaart geen risicokaart is, maar onderkend wordt dat dit wel onrust kan veroorzaken. In 
de notitie over de effecten wordt ingegaan op de noodzaak van goede communicatie en dat er een 
goed communicatieplan moet komen. Het communicatieplan is er nog niet. 

Aan het eind van de notitie wordt gesteld dat om onrust te voorkomen, het van belang is dat op alle 
lagen van de overheid (ministerie van Economische Zaken, Provincies en Gemeenten) het Interim 
advies op gelijke wijze wordt geduid. Tijdige informatievoorziening, afstemming van de boodschap en 
uiteindelijk ook training van adviseurs, bouwers, vergunningverleners moeten ervoor zorgen dat vanuit 
de overheid en adviseurs duidelijkheid wordt verschaft over het Interim advies. Dat betekent dat het 
van belang is dat het communicatieplan snel beschikbaar komt. Het is inmiddels mei 2014 en naar 
verwachting zal over ca. 4 maanden ook de NPR gepubliceerd worden. 

In het akkoord Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen is een budget €10 miljoen voor 5 jaar 
beschikbaar voor de meerkosten nieuwbouw. Hiervoor moet een regeling komen, waarvoor van de 
NAM kortgeleden een eerste voorzet is ontvangen. Er heeft vooraf geen afstemming hierover 
plaatsgevonden. De voorzitters zijn van mening dat dit daarom niet in de vergadering van 14 mei kan 
worden behandeld. Deze notitie wordt (mogelijk met aanpassingen) geagendeerd voor de 
vergadering van 26 juni. Dat geeft ruimte voor afstemming, waarbij dan gebruik gemaakt kan worden 
van bijvoorbeeld de kennis van de woningcorporaties. 

Vragen die naar aanleiding hiervan gesteld kunnen worden zijn o.m.: 
1. Is een budget van €10 miljoen genoeg als bouwkosten met 10-15% stijgen? 
2. Weten gemeenten en aannemers met de interim-regeling in voldoende mate waar ze aan toe 

zijn? 
3. Hoe verhouden de contouren in het NEN-kaartje zich tot de kaart van de aardbevingsrisico's? 

Aan de dialoogtafel zouden afspraken gemaakt moeten worden over de volgende onderwerpen: 
1. de wijze van communicatie over de interim-regeling; 
2. voorstel nieuwbouwregeling voorbereiden voor dialoogtafel 26 juni. 





Voorstel stüurgroepen/werkgroepen/themabijeenkomsten 

1. Inleiding 

Na de eerste dialoogtafél op 10 maail is er ervaring opgedaan met het werken in een subgroep voor 
het onderwerp "Integrale aanpak - de drieslag". Daarnaast is opi de Kleidag van 24 april jl. 
afgesproken om voor het thema "Leefbaarheid" ook een subgroep in te stellen. Er zijn echter 
meerdere onderwerpen/thema's waarvoor het nodig is dat er voorbereidend werk verzet moet worden 
alvorens een onderwerp geagendeerd kan worden voor de dialoogtafel. 

In deze notitie doen we een voorstel hoe een opdracht van de Tafel "weggezet" kan worden in een 
structuur waarbij zo maximaal mogelijk de deskundigheid van de deelnemende organisaties benut kan 
worden. Omdat een subgroep feitelijk de rol van stuurgroep inhoudt stellen we voor om in het vervolg 
de ternh stuurgipëp te han r / n' 

Behaivé een voörzët vooi" het inrichten van dit werkprocés geven we ook aan vbor welke onderwerpen 
en thema's op korte termijn werkafspraken moeten;worden gemaakt. 

Ç 2. Werkproces/structuur 

Te behandelen onderwerpen voor de tafel kunnen we grofweg indelen in twee categorieën: 
1. onderwerpen waarvoor vanuit de Tafel een uitwerkingsopdracht is/wordt gegeven; 
2. onderwerpen die eerst nog om een nadere verdieping vragen en.die vervolgens kunnen 

uitmondéii in een öpncrëtïe uitwerkingsvraag. 

En voorbeeld van het eerste is de stuurgroep (subgroep) Integrale aanpak die in de vergadering van 
10 maart is geïnstalleerd. Vóór de vergadering van 14 mei wordt het voorstel voor een tweede 
stuurgroep Leefbaarheid gedaan. 

Een stüurgroep is in dit verband een kleine voorbereidingsgroep waarin tafeldeelnemers, maar ook 
specialisten / medewerkers yan de aangesloten deelnemers, onder leiding van een tafeliiemer, de 
opdracht zo goed mogelijk uitwerken en niet werken vanuit een vertegenwoordigingsprincipe. 

Uitgangspunt is dat de Tafél de opdrachten fomriuleert, voorbereid dobr dé Voorzitters, ondersteund 
door de staf. Voor elke opdracht die vanuit de Tafel in de toekomst wordt gegeven, worden één of 
meer leden van de tafel verantwoordelijk voor de uitwerking. De stuurgroepen (voor bepaalde 
onderwerpen kan dit ook één persoon zijn) zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de uitwerking 
van de opdracht. De uitgewerkte opdracht wordt in de vorm van een voorstel voorgelegd aan de 

C dialoogtafel. Na accordering van het voorstel door de Tafel kan de uitvoering van het project/initiatief 
beginnen. De Dialoogtafel blijft coördinerend en sturend. 

Een punt voor discussie is het volgende: vyaar ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering? Bij de 
Schipholtafel ligt dit bij de Tafel zelf, zodat knelpunten/problennen in de uitvoering ook aan Tafel 
werden geagendeerd,en er hiervoor door de Tafel gedragen oplossingen komen. In het advies "Aan 
tafel!" is hierover het volgende geschreven: 

In de praktijk zal blijken dat bij uitvoering van initiatieven e.d. er onverwachte 
uitvoeringsproblemen zijn. Het oplossen van deze uitvoeringsprotilemen wordt ook besproken 
aan de tafel, zodat voor de gekozen oplossingen breed draagvlak ontstaat. 

De stuurgroepen worden ondersteund door een lid yan de staf. Verder kunnen de stuurgroepen 
werkgroepen ihstellèn (coördinatie onder verantwoordelijkheid van de staf), die deelopdrachten 
uitwerken. De deelnemers van de werkgroepen worden zoveel mogelijk gezocht bij de (deelnemende) 
achterbanorganisaties op basis van deskundigheid. Onder achterbanorganisatiës wordt in dit verband 
verstaan: alle organisaties die een lid van de Tafel representeert. Zo nodig kan ook externe 
deskundigheid worden ingehuurd als dit binnen één van de aangesloten achterbanorganisatiës niet 
beschikbaar is. 

Niet alle onderwérpen zullen direct vertaald (kunnen) wórden naar een uitwerkingsopdracht. Zo kan 
blijken dat bepaalde zaken eerst om meer inzicht vragen van de achterliggende problematiek of de 



mogelijke consequenties die een bepaalde ontwikkeling kan hebben. Zowel vanuit de Tafel als vanuit 
een stuurgroep kan de wens ontstaan om hiervoor een themabijeenkomst of verdiepingsbijeenkomst 
te organiseren. Themabijeenkomsten staan open voor alle leden van de Tafel. Daarvoor kunnen dan 
ook externe experts uitgenodigd worden. Die hebben vooral tot doel de informatieniveaus te verhogen 
en gelijk te trekken. Het kan zijn dat naar aanleiding van zo'n themabijeenkomst alsnog besloten wordt 
een stuurgroep In te stellen of geconstateerde knelpunten/signalen bij de Dialoogtafel te agenderen. 

Schematisch kan het er als volgt uitzien: 

Dialoogtafel 

3. Onderwerpen en thema's 

Voor de integrale aanpak functioneert sinds 10 maart een stuurgroep en voorgesteld wordt 
(dialoogtafel 14 mei 2014) om een stuurgroep voor Leefbaarheid in te stellen. 

Eerder is aan de aan de orde geweest om naast de bovengenoemde stuurgroepen voor de volgende 
onderwerpen een stuurgroep in te stellen: 

1. Opstellen waardevermeerderingspakket; 
2. Verbetertraject schadeherstelproces korte termijn; 
3. Overgangsregeling waardevermeerdering; 
4. Juridische vormgeving werkmaatschappij drieslag; 
5. Klanttevredenheidsonderzoek schadeafhandeling; 
6. Protocol herstel Monumenten; 
7. Nieuwbouwregeling; 
8. Regeling voor nieuwkomers. 

In de beschreven structuur in paragraaf is het voor bovenstaande ondenwerpen niet nodig hiervoor 
allemaal aparte stuurgroepen te formeren. Voor de onderwerpen 1 t/m 5 geldt dat volgens dit voorstel 
dat deze in werkgroepen kunnen worden belegd onder de stuurgroep Integrale aanpak. De uitwerking 
wordt door deskundigen vanuit de geledingen vormgegeven. Voor de ondenwerpen 6 t/m 8 moet 



worden bepaald of hiervoor een stuurgroep in het leven wordt geroepen of dat dit valt onder één van 
de inmiddels vastgestelde stuurgroepen (Integrale aanpak of Leefbaarheid). 

Behalve bovengenoemde onderwerpen is het volgens ons om een aantal themabijeenkomsten te 
organiseren rond de volgende onderwerpen: 

• Industriële veiligheid / preventieve maatregelen industriële installaties. Ook uitnodigen: 
omgevingsdiensten, de bedrijven waar het om gaat, onderzoeker Deltares 

• Publieksvoorlichting: hoe doen we het nu? hoe adequaat is dat? Wat zou verbeterd/veranderd 
moeten worden? 

• Hoewel er wel een subgroep Leefbaarheid komt, zou het toch goed zijn een 
themabijeenkomst te houden waarbij verschillende presentaties en invalshoeken aan de orde 
kunnen komen. 

Na bespreking van dit voorstel door de dialoogtafel van 14 mei 2014 zal dit verder worden uitgewerkt 
in een planning voor 2014 en verder. 

4. Voorstel 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de volgende aanpak: 
1. De Dialoogtafel is sturend en coördinerend voor het formuleren van opdrachten voor te 

installeren stuurgroepen; 
2. Stuurgroepen kunnen deelopdrachten geven aan te installeren werkgroepen; 
3. Instemmen mèt de in paragraaf 3 genoemde indeling in stuur- en werkgroepen; 
4. Voor de onderwerpen "protocol herstel monumenten", "nieuwbouwregeling" en "regeling 

nieuwkomers" bepalen of hier een stuurgroep voor komt of dat deze vallen onder één van de 
twee stuurgroepen Leefbaarheid of Integrale aanpak. 

5. Uitgewerkte opdrachten van de subgroepen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de 
dialoogtafel, waarna een initiatief/project in uitvoering kan worden genomen; 

6. Uitspraak doen waar de verantwoordelijkheid ligt voor de uitvoering; 
7. Instemmen met het organiseren van een aantal themabijeenkomsten. 



3? 

Oprichting Economie Board 

1. Inleiding 

Op 17 januari jl. heeft het kabinet het voorgenomen besluit gaswinning Groningen gepresenteerd, 
inclusief een flankerend versterkingsprogramma. Onderdeel van dit versterkingsprogramma is het 
ontwikkelen van een economisch spoor, en de oprichting van een Economie Board. Het totale 
versterkingsprogramma heeft een looptijd van vijfjaar (2014 - 2018). Op basis van besluitvorming in 
de Tweede Kamer is de looptijd van het economisch spoor verdubbeld naar tien jaar. NAM betaalt 
voor het economisch spoor voor deze periode van 5 jaar €65 min, de Provincie Groningen €32,5 min. 

2. Wat Is er over de Economie Board afgesproken? 

Commissie Meijer 
In het rapport van de Commissie Meijer is geadviseerd om iemand als boegbeeld aan te trekken, die 
de ondernemers in de regio kan helpen bij het bepalen van de inhoudelijke focus in het economische 
programma, samenhang brengt in projecten, uitvoeringskracht mobiliseert etc. Dat boegbeeld zou met 
name in de beginfase een belangrijke rol moeten spelen. 

"Aan Tafel!" 
In het advies van de kwartiermakers van de dialoogtafel, stellen de auteurs zich voor dat voorstellen 
betreffende het economisch spoor aan de tafel worden besproken, met als doel hierover consensus te 
bereiken. Er wordt uiteindelijk voorgesteld "... dat de tafel periodiek wordt geïnformeerd over de 
activiteiten en resultaten van het werk van de Board." 

Akkoord Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen 
ln het akkoord tussen Rijk en regio wordt deze functie verder omkleed en wordt de Economie Board 
voor het eerst genoemd en wordt ook direct gesproken over invulling, focus en functie. 

Invulling: Ondernemers van naam en faam, waarvan een aantal geworteld in de regio. 
Daarnaast mogen bonden en werkgevers een voordracht doen. 

Focus: MKB, chemie, energie, agribusiness en innovatieve bouw 
Functie: In overleg met overheden en vertegenwoordigers van bedrijfsleven een 

stimuleringsprogramma opstellen, aansluiting zoeken bij genoemde sectoren en 
innovaties op gebied van gas. Bestedingen uit economisch fonds goedkeuren, 
eventueel besluiten tot revolverend fonds. 

De brief die m i n i s t e r ^ m op 17 januari 2014 naar de Tweede Kamer stuurde, om haar te informeren 
over het gasbesluit, sluit hier bij aan. 

3. Uitgangspunten 
Voor de oprichting van de Economie Board gelden de volgende uitgangspunten: 

a. Als kader voor de oprichting van de Economie Board is de tekst van het akkoord 
Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen leidend. 

b. De akkoordpartijen zijn aan zet om de Economie Board vorm te geven/in te richten. 
e. De akkoordpartijen zijn het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Groningen, 

de negen gemeenten en de NAM. Deze partijen worden respectievelijk vertegenwoordigd 
d o o r H I H B ^ H B H | g e d e p u t e e r d e • • • • • ^ ^ ^ 1 ^ burgemeesters] 

De activiteiten van de Economie Board (lees: de projecten waaraan de Economie Board 
financiering toekent) dienen gericht te zijn op het optimaal en duurzaam versterken van de 
regionaal economische structuur binnen de in het akkoord genoemde aandachtsvelden. 
Deze versterking dient zich te vertalen in de vorm van een verhoogde arbeidsparticipatie 
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van inwoners uit het aardbevingengebied^ en/of een verhoogde bedrijfsmatige activiteit in 
dat gebied. 

4. Relatie van de Economie Board met de Dialoogtafel 

De vier akkoordpartijen hechten eraan te benadrukken te willen komen tot inrichting van de Economie 
Board na afstemming met de Dialoogtafel. De behandeling van het voorstel, zoals dat op verzoek van 
het voorzitterschap geagendeerd stond op de Dialoogtafel van 8 april jl., heeft een aantal nieuwe 
gezichtspunten opgeleverd. Deze hebben geleid tot een aantal wijzigingen, die zijn venverkt in dit 
concept. Een en ander laat onverlet, dat akkoordpartijen menen dat het wenselijk is, dat de Economie 
Board zoveel mogelijk binnen de hoofdlijnen blijft, zoals verwoord in het akkoord. Dat heeft dan met 
name betrekking op het hanteren van de inhoudelijke criteria van economisch structuurversterkende 
potentie resp. van de in aanmerking te nemen sectoren. De gewenste onafhankelijkheid van de 
beoogde leden is daaraan dienstbaar. De statuur van de leden ('ondernemers van naam en 
faam') dient borg te staan voor deze onafhankelijkheid. Daarmee is beoogd te voorkomen dat 
specifieke belangenbehartiging de inhoudelijke agenda (mee) gaat bepalen. Dat laat onvedet, dat een 
vorm zal worden gezocht om de betrokkenheid en inbreng van relevante stakeholders te benutten bij 
de verdere vormgeving en uitvoering van het programma van de Economie Board. 
Verder merken akkoordpartijen op, dat ook de betrokkenheid van de Dialoogtafel gezocht zal blijven 
worden. Deze betrokkenheid heeft voor de Economie Board in ieder geval meerwaarde als door 
zichzelf opgelegde extra kwaliteitsgarantie en ook als communicatieve verbinding naar de diverse 
achterbannen. 

5. Het eindbeeld 

Op de langere termijn is de samenhang tussen Dialoogtafel en de Economie Board als in de onder
staande figuur: 

Model Economie Board 

Dialoogtafel Economie Board 
ramma 

Voortgangsrapportages, 
afstemming opdracht en v^erkwijze 
en advies op afroep. 

projecten 

Uttvoeringsorganisatie / secretariaat dialoogtafel UO / secr 
Economie Board 

Spoor 1, 2 en 3 Spoor4 

Met het aardbevingengebied bedoelen we hier het gebied dat door het KNMI is aangeduid als het gebied dat 
wordt beïnvloed door zwaardere aardbevingen, zie pagina 19 uit het advies van de Cie Meijer. 
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De Dialoogtafel en de Economie Board staan naast elkaar. Er vindt regelmatige informatieuitwisseling 
plaats, om ervoor te zorgen dat de samenhang in de uitvoering van de vier sporen niet verloren gaat. 
Rapportages over de voortgang van de werkzaamheden van de Board worden aangeboden aan de 
Dialoogtafel, die deze op haar beurt kan gebaiiken voor de overkoepelende communicatie en 
rapportage. Ook kan de Dialoogtafel bij te organiseren informatiebijeenkomsten e.d. een beroep op 
(leden van) de Economie Board doen. Daarnaast zal de Economie Board de Dialoogtafel desgewenst 
en op verzoek voorzien van advies inzake de economische doorwerking van maatregelen in spoor 1, 2 
en 3. 

Het secretariaat van de Economie Board zal in de beginfase een personele unie vormen met die van 
de Dialoogtafel, op langere termijn hoeft dat niet zo te zijn. Voor dagelijkse uitvoering van de 
werkzaamheden (informatievoorziening over de regelingen, inhoudelijke advisering over 
projectvoorstellen, rapportage en verantwoording, etc.) zal gebruik gemaakt kunnen worden van een 
daartoe opgerichte of aangezochte uitvoeringsorganisatie. Daarnaast zal gebruik gemaakt moeten 
worden van de diensten van een orgaan dat bevoegd is beschikkingen uit te doen, zodanig dat het 
mogelijk is daartegen beroep en bezwaar in te dienen. Dit orgaan dient zich hierbij te onthouden van 
inhoudelijke toetsing van de voorstellen, dat is immers al gedaan onder verantwoordelijkheid van de 
Economie Board (marginale toetsing op rechtmatigheid kan wel). Een optie zou kunnen zijn hiervoor 
gebruik te maken van de mogelijkheden die het schaalniveau van de provincie Groningen te bieden 
heeft. 

Voor de uitvoeringskosten zal een daarvoor gangbaar percentage van het te besteden budget 
afgezonderd worden, waarbij een doelmatige besteding van middelen de norm is. 

Nadat de Board de kaders van het uitvoeringsprogramma heeft bepaald (en deze heeft gedeeld met 
de Dialoogtafel), kan zij er voor kiezen om de beoordeling van de afzonderiijke projecten onder de 
verantwoordelijkheid te brengen van een beoordelingsteam. Dit team staat onder directe aansturing 
van de Board, en bestaat uit leden die de Board uit haar midden of namens haar heeft aangewezen. 

Het is aan de Economie Board om een goede balans te vinden tussen de noodzaak om op korte 
termijn zichtbare resultaten te laten zien en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke 
lange tennijn stnjctuurversterkende maatregelen. Hierbij bepaalt zij voor projecten die niet kunnen 
wachten op finale uitweri<ing van de uitvoeringsstrategie een passende aanpak. 

6. Profiel van de leden van de Economie Board 

De Economie Board zal bestaan uit een voorzitter en uit een aantal (twee of drie) leden die door de 
akkoordpartijen worden aangezocht, en daarnaast uit de twee leden die door de werkgevers- en 
werknemersorganisaties worden voorgedragen. 

Voor de voorzitter geldt dat het een ondernemer is: 
a. van naam en faam, boven elke twijfel verheven, 
b. met een relevant netwerk binnen de maatschappelijk, politieke en financiële geledingen, 
e. die in staat is om een toegevoegde waarde te bieden aan de opgave waar het gebied 

voor staat, 
d. die opereert als een verbinder, 
e. behendig kan opereren in het publieke domein, en 
f. minimaal 3 jaar beschikbaar is. 

Voor de door de akkoordpartijen aan te zoeken leden van de board geldt dat het mensen zijn die in 
belangrijke mate voldoen aan de volgende eisen: 

1. gezaghebbende expertise hebben op het gebied van MKB, chemie, energie, agribusiness 
en/of innovatieve bouw, 

2. affiniteit hebben met (de opgave van) het gebied, 
3. begrijpen wat het betekent om te werken aan structurele regionale economische ontwikkeling, 
4. aantoonbare ervaring in/kennis van ondememerschap hebben, 
5. sensitief zijn voor bestuuriijke en maatschappelijke verhoudingen, 
6. integer handelen, 
7. niet voortkomen uit organisaties die een direct belang hebben bij de toekenning van middelen 

door de Economie Board, 
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8. een netwerk hebben dat tot (ver) buiten de regio reikt, 
9. gedurende de looptijd van het programma actief zijn in het economische domein (leeftijd 

indicatie 35-55 jaar), 
10. en minimaal 3 jaar beschikbaar zijn. 

Regionale verankering 
Voor wat betreft de Economie Board als geheel streven we naar een evenwichtige samenstelling voor 
wat betreft expertise, leeftijdsopbouw, man/vrouw-verhouding en regionale verbondenheid. Uiteraard 
dienen alle leden het belang te onderschrijven van het participatieve proces dat via de Dialoogtafel 
vorm wordt gegeven. 

7. Inriehtingsfase 

Stap 1 - samenstellen Board 
De vertegenwoordigers van de vier akkoordpartijen zoeken een voorzitter voor de Economie Board. 
Daarnaast verzoeken ze de werkgevers- en werknemersorganisaties ook elk een lid voor de Board 
voor te dragen. In overieg met de voorzitter en in afstemming met de leden die door de werkgevers-
en werknemersorganisaties zijn voorgedragen vullen ze de Economie Board aan met nog twee 
(eventueel drie) leden. Doel is te komen tot een Board die slagvaardig, deskundig en nabij is. 

Stap 2 - opdracht aan de Board en beaeleidino 
De vertegenwoordigers van de vier akkoordpartijen helpen de Economie Board op gang door 
duidelijkheid te verschaffen over de opdracht en de procesgang, en blijven tot het accorderen van het 
stimuleringsprogramma aan de Dialoogtafel voor de Economie Board beschikbaar als klankbordgroep. 
Hierbij bewaken zij onder meer de afstemming met het werkprogramma van de Dialoogtafel. 

Stap 3 - opstellen stimuleringsprogramma door de Board 
De Economie Board heeft tot taak om in overieg met overheden en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven een stimuleringsprogramma op te stellen om de economische structuur in de regio te 
verbeteren. Daarbij gaat zij als volgt te werk: 

1. Het opstellen van een samenhangende visie/route voor het optimaal duurzaam versterken van 
de economische structuur van de regio, rekening houdend met de genoemde focus, middels 
de inzet van €97,5 miljoen In een periode van 5 jaar (De venwachting is dat NAM besluit gehoor 
te geven aan de aangenomen motie van de Tweede Kamer om haar bijdrage over een 
periode van 10 jaar te verdubbelen, ook van de Provincie Groningen mag redelijkerwijs 
verwacht worden dat zij haar bijdrage in dat geval verdubbelt); Hierbij wordt in ieder geval in 
beschouwing genomen bijlage 3 van het advies van de Cie Meijer, RIS, de economische visie 
Eemsdelta, het advies van de werkgroep Willems, en het advies van de GBB, zodat de 
verschillende trajecten elkaar onderiing versterken. Bij het opstellen van het programma zullen 
de leden van de Economie Board in ieder geval consulteren: SBE, LTO, Kennisinstellingen, 
VNO-NCW Noord/MKB-Noord, NOM, Stichting Energy Valley, Carbohydrate Competence 
Centre. 

2. Het bepalen van een hierbij passende instrumentenmix (zoals subsidie, garantstelling, tender, 
revolving fund e.d.). 

3. Het bepalen van een hierbij passende uitvoeringsorganisatie (beoordelingsstruetuur, 
secretariaat, uitvoeringsorganisatie e.d.). 

4. Het opstellen van een governance en beheersstructuur. 

Bij het opstellen van deze strategie kan de Economie Board gebruik maken van een team van 
deskundigen, waarbij in ieder geval gebruik gemaakt kan worden van de expertise die aanwezig is in 
de organisaties van de vier akkoord partij en. 

De werkprogramma's van de Economie Board en de Dialoogtafel dienen zoveel als mogelijk op elkaar 
afgestemd te zijn, de bewaking hiervan is de verantwoordelijkheid van de vier akkoordpartijen. 

Het secretariaat van de Dialoogtafel fungeert in de eerste fase ook als secretariaat voor de 
vertegenwoordigers van de akkoordpartijen, c.q. voor de Economie Board tot het moment dat deze 
een definitef besluit heeft genomen over de invulling van deze rol. 
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Samenvatting procesgang: 

Dit voorstel op Dialoogtafel van 14 mei 

Zoeken voorzitter en twee leden voor de EB door de vertegenwoordigers van de akkoordpartijen, en 
voordracht twee leden door de werkgevers/werknemersorganisaties. 

Economie Board stelt de stimuleringsprogramma op. 

Vaststellen stimuleringsprogramma aan Dialoogtafel. 

Beoordeling van projecten en toekenning van middelen door (beoordelingsteam van) de EB. 

Rapportage, verantwoording en evaluatie over spoor 4, en advisering over sporen 1 -3. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

I namensl 
vrijdag 9 mei 2014 9:41 
SodM algemeen 
FW: aanvulling agenda 14 mei 
6 stimuleringsfonds nieuwbouw Dialoogtafel.pptx; 6 Stimuleringsfonds voor de 
nieuwbouw notite DT 14052014.docx; kamerbrief-stand-van-zaken-gaswinning-
groningen[l].pdf 

idenn. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Managementassistente/ 
coördinator secretariaat 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zal<en 
Ministry of Economie Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 

BTzi 
inMTOiViViVJU^l-iuMill 

V a n : B | | | | H [mail to^^Js@dialooQtafelqroninqen.nl1 
Verzonden: donderdag 8 mei 2014 15:34 

Onderwerp: FW: aanvulling agenda 14 mei 

Geachte leden Dialoogtafel, 

Ter aanvulling op de toegezonden agenda zend ik u hierbij de eerste aanvulling. 
Het betreft de in de oplegnotitie aangekondigde nieuwbouwregeling. Inmiddels is een toelichting van de NAM 
hierbij ontvangen. 
Beide stukken zijn toegevoegd en ik verzoek om dit bij agendapunt 6 te betrekken. Inhoudelijke behandeling van de 
definitieve regeling is, zoals ook in de oplegnotitie is verwoord, voorzien op 26 juni a.s. 

Met vriendelijke groeten. 

Secretaris 

Nb) het bijgevoegde pdf-bestand (kamerbrief stand van zaken gaswinning) stuur ik u ter informatie toe. 



www.dialooqtafelqroninaen.nl  
info@dialooatafelaroninqen.nl 

htlD://www.DrovlncieoronlnQen.nl/lol<et/onze-dianstverieninQ/i(waliteilshandvest/ 
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Aanleiding 

Nieuwbouwstimuleringsfonds vloeit voort uit "Vertrouwen op Herstel 
en Herstel van Vertrouwen" waarmee o.a. veiligheid, preventief 
versterken en waardevermeerdering, leefbaarheid en economisch 
perspectief vergroot worden. 



Doel van het fonds 

2. 

4 

5. 

Voorkomen dat bouwactiviteiten sti! komen te liggen in de huidige periode 
van onzekerheid. 
Het bieden van technisch advies. 
Het bieden van een financiële bijdrage als stimulering van 
bouwactiviteiten. 
Het verzamelen van 'best-practices' en kennis op het gebied van 
aardbevingbestendig bouwen om te laten zien hoe door anders en 
slimmer bouwen de kosten (aanzienlijk) beperkt kunnen worden. 
Het stimuleren van innovatie door een financiële bijdrage te geven 
onafhankelijk van het optreden van meerkosten. 
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Inventarisatie plannen: het wonen 

Jaren 

Afgelopen 2 jaar zijn er voor 273 woningen in 9 
gemeenten vergunningen verleend. 
De verdeling: 135 door woningcorporaties, 71 door 
particuliere opdrachtgevers en 67 door ontwikkelaars 
/ ontwikkelende aannemers voor de markt. 

Aantal 
woningen 

2012 

2013 

2014 januari 

135 

107 

31 

Grand Total 273 

data afkomstig van CBS, geraadpleegd op 04-04-2014 

We kijken naar een periode van 2 jaar, omdat men in principe binnen 2 jaar vanaf het 
moment van het verkrijgen van de vergunning tot het bouwen zou moeten overgaan. 
Op deze wijze krijgen we een beeld van de volume van de recente plannen. 

We inventariseren nu hoeveel van deze woningen al gerealiseerd zijn. 

Er zijn ca.30 aanvragen specifiek voor deze regeling bij de NAM ingediend, divers 
qua type =niet alleen woningen. 
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Inventarisatie plannen: het niet-wonen 

In de hele provincie Groningen zijn de volgende bouwvergunningen in 2013 
aangevraagd . Helaas is de splitsing naar de gemeentes in het risicogebied (nog) 
niet gelukt. 

• Wonen (119 bouwvergunningen, waarde €76 miljoen ) per vergunning kunnen meerdere 
woningen zijn aangevraagd 

• Uitiliteitsbouw (151 bouwvergunningen, waarde €92 miljoen, let op: in 2014 zijn 
al 16 aanvragen, waarde €75 miljoen) 

• Onderwijs (7 bouwvergunningen, waarde €18 miljoen) 
• Gezondheids en welzijnzorg (11 bouwvergunningen, waarde €19 miljoen, let op: 

in 2014 zijn al 2 aanvragen, waarde €71 miljoen) 
• Agransche sector (93 bouwvergunningen, waarde €29 miljoen) 
• Zakelijke dienstverlening (5 bouwvergunningen, waarde €1 miljoen) 
' d:ita afkonistiq van CBS, geraadpleegd op 04-04-2014 



Wetgeving m.b.t. ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw 

NEN commissie werkt de voorlopige ontwerpuitgangspunten zowel voor 
nieuwbouw als verbouw uit in 3 stappen: 

1. Interim advies nieuwbouw en verbouw (mei 2014) 
2. NPR komt naar venA/achting in Q3 2014. 
3. Aanpassing / toevoeging van NPR aan Bouwbesluit 2012 waarschijnlijk 

in 2017: vanaf dat moment is aardbevingbestendig bouwen wettelijk 
verplicht 
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Voorlopige ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw 

GRONDVERSNELLING 
IN NEN-INTERIi 

Figuur 1. Eigen bewerking van KNMI p^a Map (5 jaar, 475-jaar return periode), oranje circel = 0.3 pga 
NAM 



Criteria bij het opstellen van het nieuwbouwfonds 

1. Waar is stimulering nodig? 
2. Technische grenzen op basis van piekgrondversnelling (pga) contouren, 
3. Beschikbare geld, budget effectief inzetten. 



Kaders van het nieuwbouwfonds 

Stimuleringsregeling voor nieuwbouwplannen (siim omwerpen wordt beioond). 
Budget 10 miljoen euro, conform "Vertrouwen op Herstel en Herstel van 
Vertrouwen" in pnncipe voldoende om de woonplannen te stimuleren. 
Doorlooptijd ca. 3-5 jaar. 

Doelgroep: nieuwbouwplannen binnen het NEN-advies gebied. Het budget 
aanvankelijk gericht op " het wonen". Andere soorten vastgoed : sportzalen 
buurthuizen en boerenschuren worden nu aan Dialoogtafel voorgelegd. 



Kaders van het nieuwbouwfonds 

Bijdrage 

Technisch advies: het gehele NEN-advies gebied komt in aanmerking 
voor technisch advies (tussen 0.42 en 0.1 pga). Er worden twee 
soorten advies aangeboden. 

Financiële Bijdrage op basis van % van de bouwkosten conform UAV 
2012, varieert per pga contour (tussen 0.42-0.3 pga). 

NAM 



Technisch advies 

Technisch advies (nog verder te detailleren) 
• Screening. Het screenen van het ontwerp op hoofdlijnen om te kijken of 

de ontwerppnncipes bevingsbestendig bouwen bevorderen. Dit geldt 
voor alle ontwerpfasen. 

• Toetsen. Toetsen of het ontwerp conform Interim Advies ontworpen is. 
Dit betreft ontwerpfases vanaf definitief ontwerp. 

Kennisdeling 

NAM en de adviseurs nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de ontwerpkwaliteit van de 
n I e LI w t ) O LI w p I a n n e n. 



Financiële bijdrage 

Financiële bijdrage (voorlopig, betreft een schatting) 
• Globale verdeling: 

• € 0.5 miljoen-€1.5 miljoen beschikbaar stelen voor de technische adviezen, 
• Als "het wonen" doelgroep, dan ca. € 8.5 miljoen financiële bijdrage; 
• Indien "niet-wonen" ook toegelaten dan tussen ca.€5 - €6 miljoen voor het wonen en 

ca. €3- € 3.5 miljoen voor andere soorten bouwwerken - n.t.b. 

• Drempelbedragen: 
• Tot € 40.000 geen bijdrage 
• tussen € 40.000 - €300.000 conform tabel 
• Boven €300.000 max. bijdrage zoals tabel voor €300.000 aangeeft 

• Maximale uitkering bepalen voor grotere plannen: 
• Plannen met omvang bovenl miljoen euro ontvangen max. bijdrage zoals tabel 

aangeeft voor 1 miljoen 

Na 1 jaar hebben we meer kengetallen en inzicht in nieuwbouwproductie. Dan gaan we de 
regeling herzien indien nodig. 
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Piekgrondversnellingen: uitgangspunt voor het fonds 

nr pga woningen niet woningen 
1 0,42 10,0% 5,0% 
2 0,4 9,0% 4,5% 
3 0,38 8,0% 4,0% 
4 0,36 7,0% 3,5% 
5 0,34 6,0% 3,0% 
6 0,32 5,0% 2,5% 
7 0,3 4,0% 2,0% 

Het fonds is (voorlopig) gebaseerd 
op een bepaalde % van de 
bouwkosten binnen pga contouren 
conform NEN-advies. 



Uitwerking van het fonds 

Drempelbedragen zijn toegevoegd om te voorkomen dat grote en dure plannen 
het meeste beslag op het fonds hebben. We kiezen er voor om een maximum 
aan bouwkosten vast te stellen op 2x bouwkosten van een koopwoning. Dat 
komt op ca. 300.000 neer. 

vtfonïngen 40.000 mooü 50O.00O plan>300,CD0 
0,42 WÊÊmThA €4.000 €moüo : 15.000 €30.000 €30.000 
0,4 9% €3.600 €9.000 €13.500 €27.000 €27.000 

0,38 8% €3.200 €8.000 €12.000 €24.000 €24.000 
0,36 7% €2.800 €7.000 € 10.500 €21.000 €21.000 
0,34 6% €2.400 €6.000 €9.000 €18.000 €18.000 
0,32 5% €2.000 €5.000 X. f . ZHJU €15.000 € 15.000 
0,3 4% €1.600 €4.000 €6.œo €12.000 € 12.000 
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Varianten / scenario's binnen het fonds 

Er zijn diverse bestedingsvarianten binnen het fonds mogelijk. 
1. U i t s l u i t end w o n i n g b o u w 

V e r d e l i n g budge t aanta l 
b o u w k o s t e n / 
e e n h e i d b i jd rage 

b u d g e t / t y p e 
o b j e c t 

techn isch adv ies 600 n.v.t. €2 .500 €1 .500.000 
w o n i n g e n 601 € 141.500,00 €14 .150 €8 .500 .000 
n i e t - w o n i n g e n > 1 m i o € 1.000.000,00 € 0 € 0 
n i e t - w o n i n g e n < 1 m i o € 1.000.000,00 € 0 € 0 

2. Diverse d o e l g r o e p e n , m e e r g e l d naar k e n n i s o n t w i k k e l i n g 
€ 10.000.000 

V e r d e l i n g budge t 
b o u w k o s t e n / 

aanta l e e n h e i d b i jd rage 
b u d g e t / t y p e 
o b j e c t 

techn isch adv ies 600 n.v.t. €2 .500 € 1.500.000 
w o n i n g e n 389 €141.500,00 € 14.150 €5 .500.000 
n i e t - w o n i n g e n > 1 m i o 17,5 € 1.000.000,00 € 100.000 € 1.750.000 
n i e t - w o n i n g e n < 1 m i o 41,7 € 1.000.000,00 €30 .000 € 1.250.000 

€ 10.000.000 
3. Diverse d o e l g r o e p e n , m i n d e r ge ld naar k e n n i s o n t w i k k e l i n g 

aanta l 
b o u w k o s t e n / 
e e n h e i d b i jd rage 

b u d g e t / t y p e 
o b j e c t 

techn isch adv ies 200 n.v.t. €2 .500 €500 .000 
w o n i n g e n 424 € 141.500,00 €14 .150 €6 .000.000 
n i e t - w o n i n g e n > 1 m i o 17,5 € 1.000.000,00 € 100.000 € 1.750.000 
n i e t - w o n i n g e n < l m i o 58,3 €1.000.000,00 €30 .000 €1 .750.000 

€ 10.000.000 



Hoofdopzet van de regeling 

Opzetten van een regeling kent 5 fasen: 
• I Verkennende fase: gesprekken met interne/externe 

belanghebbenden (o.a. dialoogtafel). 
• II Pilot fase: proces wordt doorlopen en getest met een aanta! 

concrete gevallen 
• III interim fase: regeling gaat 'live' 
• IV Regeling definitief 
• V Periodieke evaluaties en Afronding regeling 

NU I I i 
Verkennende fase II Pilot fase III Interim fase IV Regeling 

definitief 
Consultatie Dialoogtafel 

V Afronding 



PI annin g 

Planning is grotendeels extern gestuurd. 
Milestones: gekoppeld aan NEN ontvv/erpuitgangspunten 

• Publicatie Voorlopige Ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw door NEN 
• Start uitvoenng communicatieplan 
• Start PILOT fonds: medio mei - medio juni 2014 
• start Interim periode fonds medio juni 2014 
• Publicatie van de NPR (03 2014) 
• Definitief maken fonds: nadat NPR gepubliceerd is 
• Publicatie voorschnften als onderdeel van Bouwbesluit 2017 
• Jaarlijkse evaluatie 

k 



Vragen aan Dialoogtafel 

1. Bent u het eens met de doelen van het fonds conform hoofdopzet? 
2. Bent u het eens met het afbakening van het risicogebied op basis van 

aflopende pga waarden - het centrum van het gebied (Loppersum) 
ontvangt de grootste bijdrage en de randen ontvangen minder? 

3. Welke groep dient naast de nieuwbouw van woningen gestimuleerd te 
worden pf moet de stimulering uitsluitend voor woningen zijn: 

• Agrarisch vastgoed; 
• Overheidsinstanties; 
• Scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen; 
• Bedrijven, kantoren en winkels. 
4. Ondersteunt de tafel een koppeling met de verduurzaming/ 

waardevermeerdering regeling, bv een voorlopige toekenning van 4000 
euro voor verduurzamingmaatregelen ? 

Ik 
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V2 

Stimuleringsfonds voor de nieuwbouw 
Duur fonds: periode 2014-2017 
Budget: 10 miljoen Euro 
Onderwerp: Notitie ter behandeling in overleg met Dialoogtafel d.d. 14-05-2014 
Versiedatum: 7 mei 2014 

Aanleiding 
Het stimuleringsfonds voor nieuwbouw komt voort uit het Akkoord "Vertrouwen op Herstel, 
Herstel van Vertrouwen". Het fonds beoogt aardbevingsbestendige nieuwbouw in de regio te 
stimuleren, alsmede innovatie en nieuwe manieren van ontwerpen . Aanleiding is de zorg 
over stagnatie van de uitvoering van de nieuwbouwplannen. Deze stagnatie heeft 
gedeeltelijk te maken met het feit dat het onduidelijk is welke maatregelen genomen moeten 
worden om risico's van het bouwen in het aardbevingsrisicogebied te beperken. Anderzijds 
verwacht men dat er in het begin extra kosten gemoeid zijn met het bouwen in dit gebied. 

Doelstelling en contouren van het fonds 
1. Voorkomen dat bouwactiviteiten stil komen te liggen in de huidige periode van 

onzekerheid. 
2. Het bieden van technisch advies; 
3. Het bieden van een financiële bijdrage als stimulering van bouwactiviteiten; 
4. Het verzamelen van 'best-practices' en kennis op het gebied van 

aardbevingsbestendig bouwen om te laten zién hoe door anders en slimmer bouwen 
dë kosten (aanzienlijk) beperkt kunnen wordèh; 

5. Het stimuleren van innovatie en nieuwbouw door een financiële bijdrage te geven ook 
als er geen meerkosten zijn (door anders, en innovatief te bouwen). 

Het fonds draagt ook bij aan de vorming van het imago van het gebied. Het gaat er om dat 
men het vertrouwen heeft datje daar ook in de toekomst veilig, duurzaam en zonder al te 
veel meerkosten kan blijven bouwen. 

Proces rondom het fonds 
I. Verkennende fase: gesprekken met interne/externe belanghebbenden. In deze fase 
worden de contouren van de regeling opgezet. De belangen worden geïnventariseerd en 
gewogen. Dit gebeurt o.a. aan de Dialoogtafel. 
II. Pilot fase: proces wordt doorlopen en getest met een aantal concrete gevallen; verdere 
afstemming vindt plaats met dialoogtafelpartners en andere belanghebbenden 
III. Interim fase: regeling gaat 'live' en zal eerste maanden nog regelmatig aangescherpt en 
bijgesteld moeten worden. 
IV. Regeling wordt definitief gemaakt na eerste review van ervaringen (gebruikers, 
belanghebbenden, dialoogtafel) en aanpassingen op basis van ontvangen feedback. 

Stand van zaken 
Er zijn ca. 30 aanmeldingen m.b.t. het fonds bij de NAM ingediend. We bevinden ons in fase 
I. Momenteel worden de adviseurs geselecteerd voor het doorlopen van de fase II Pilot. 
Tijdens de Pilot gaan we als test een aantal (4 tot 8) urgente maar ook representatieve 
projecten van technisch advies voorzien en beoordelen m.b.t. financiële bijdrage. Op deze 
manier kunnen we het fonds in de praktijk testen. Deze praktijkervaring evalueren we, 
bespreken we met belanghebbenden en dialoog(sub)tafel partners en verwerken in 
procesaanpassingen. Het streven is dat het fonds eind juni formeel 'live' zal kunnen gaan 



('start interim fase'). Vanaf dat moment kan iedereen (die aardbevingsbestendig nieuw 
bouwt) ondersteuning aanvragen en zal er dus veel ervaring en kennis opgedaan gaan 
worden. Op basis van deze ervaring en eventuele nieuwe informatie in de NPR (verwacht 
voor 03) zal dan later dit jaar nogmaals een korte evaluatie en aanpassing van de regeling 
plaatsvinden, zodat de regeling dan 'definitief' gemaakt kan worden (fase IV). 

Afstemming met Dialoogtafel 
De contouren van het fonds zijn op hoofdlijnen in fase I met belanghebbenden afgestemd. 
Gedurende de komende periode zouden we ook aan de Dialoogtafel graag afstemmen over 
bv: 

Hoofdopzet van het stimuleringsfonds; 
- De toekenning van een financiële bijdrage op basis van aflopende pga contouren (het 

centrum van het gebied (Loppersum) ontvangt de grootste bijdrage en de randen 
ontvangen minder); 
Keuze van doelgroepen: uitsluitend wonen, of het wonen in combinatie met bij 
voorbeeld agrarisch vastgoed, overheidsinstanties, scholen, ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen, bedrijven, kantoren en winkels. ^ 

- de koppeling van deze regeling met de verduurzaming/ waardevermeerdering 
regeling, bv een voorlopige toekenning van 4000 euro voor 
verduurzamingmaatregelen? 

De afstemming kan plaatst vinden via subtafel en/of het reguliere overleg van de 
Dialoografel. Ook nadat de regeling in de derde fase (Interim fase) is gegaan, blijven we 
graag in overleg met de partners van Dialoogtafel over verdere ontwikkelingen, resultaten en 
afstemming tussen diverse regelingen die op dit moment opgezet worden. 



^ ^ ^ ^ Oplegnotitóe over gevolgen van het 
ontwerpbesluit van het Kabinet op 

NAM aardbevingen 

Aanléiding 

Op vrijdag 17 januari 2014 heeft NAM op vijf productielocaties rond Loppersum de productie zoveel 
mogelijk teruggebracht. Aanleiding hiervoor was het voorgenomen kabinetsbesluit over de toekomst 
van gaswinning uit het Groningen-gasveld.^ Daarin werd een productiebeÏDerking op deze vijf locaties 
tot drié miljard kubieke meters per jaar voorzien. Dit leidde tót de vraag welk effect deze 
productiebeperking heeft op de kans op (en sterkte van) aardbevingen in andere gebieden boven het 
gasveld. Deze notitie beantwoordt deze vraag voor de periode die het ontwerpbesluit van het 
Kabinet beslaat (2014-2016) en is gebaseerd op een uitgebreider technisch rapport van NAM.^ 

Het bovengenoemde rapport van 'NAM is gebaseerd op de huidige beschikbare kennis, technische 
inzichten en marktvraag, tëgelijkértijd is er een hoge inzet op voortgaand onderzoek naar de relatie 
tussen gaswinning eri aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dit onderzoek kan leiden tot 
voortschrijdende inzichten die de resultaten uit het bijgevoegde rapport kunnen beïnvloeden. 

Conclusie 

Net als in het recente TNO-rapport^ over dit onderwerp, concludeert ook NAM dat door het 
ontwerpbesluit van het Kabinet, tot en met 2016, de opbouw van compactie én de seismische 
dreigingsindicatör in andere delen van het gasveld minder toeneemt dan de opbouw van compactie 
en de séisrnische dreigingsindicator rond Loppersum afneemt, ten opzichte van het ingediende 
Winningsplan van NAM. Compactie (het inklinken van de gashoudende laag in de ondergrond) zorgt 
ervoor dat potentiële enexgie^ wordt opgeslagen in de ondergrond. Deze enérgie kan deels vrijkomen 
bij een aardbeving.. De toename van de kans op aardbevingen in het midden en zuidelijk deej van het 
gasveld is beperkt pmdat de toename van compactie in dit gebied klein is. Veel meer en zwaardere 
aardbevingen in deze delen van het gasveld liggen dan ook niet in de lijn der verwachting. 

Binnen de kaders van het ontwerpbesluit van het Kabinet en de verwachte marktvraag*, is er vrijwel 
geen ruimte om deze compactie anders te verdelen over het Groningen-gasveld, bijvoorbeeld door 
op een andere manier te produceren. Dit komt vooral omdat, door de productiebeperking van de vijf 
productielocatiés rond Loppersum, de productiecapaciteit van het Groningen-gasveld met ruim 25% 

^ In dit document ook naar gerefereerd als 'het gasveld' 
^ NAM 2014, Technical note on: The Impact of the Ministerial Decision on Groningen Production and 
Compaction. 
' TNO 2014, Effecten van verschillende productiescenario's op de verdeling van de compactie in het Groningen 
veld in de periode 2014 tot en met 2016. 
" De marktvraag is gebaseerd op een door Gasterra opgestelde voorspelling van Groningen gas verkopen. 



is afgenomen. Hierdoor moeten de overige productielocaties het gehele jaar door meer produceren. 
Ruimte voor sterk onderscheidende andere productiestrategieën is er daardoor niet. Onder alle 
omstandigheden zal de productie van het veld beperkt worden tot binnen de gestelde productie 
beperkingen in het kabinetsbesluit. 

Achtergrond 

Op 17 januari 2014 presenteerde minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken het 
voorgenomen kabinetsbesluit over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Inmiddels 
is er een ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit werd genomen op basis van 14 onderzoeken, het NAM 
Winningsplan en rapporten van de toezichthouder (Staatstoezicht op de Mijnen) en de Stuurgroep 
die de minister adviseerde.' Het ontwerpbesluit omvat een breed pakket aan maatregelen gericht op 
veiligheid, leefbaarheid en versterking van de regionale economie. Ook geeft het ontwerpbesluit 
twee aanwijzingen over de beperking van gasproductie uit het Groningen-gasveld: 

1) De productie is beperkt tot 42,5 miljard m^ in 2014 en 2015 en tot 40 miljard m^ in 2016 
2) De productie uit vijf productielocaties rond Loppersum wordt in deze jaren beperkt tot 3 

miljard m'per jaar. Dit wordt zichtbaar in figuur 1. 
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Figuur 1 Het Groningen veld met de gas productie clusters aangegeven. The 5 clusters in het 
kerngebied rond Loppersum zijn oranje gemarkeerd. 

http://www.riiksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/01/17/minder-gaswinnine-versterkinespakket-voor- 
groningen.html 



Direct na aankondiging van het voorgenomen kabinetsbesluit (17 januari 2014) heeft NAM de 
productie uit de vijf productielocaties rond Loppersum verminderd, zie figuur 2. Een minimaal niveau 
van gasproductie blijft ook op deze locaties noodzakelijk om in staat te zijn in noodgevallen te 
kunnen bijdragen aan de marktvraag. Voorbeelden van noodgevallen zijn extreme koude of storingen 
op andere productielocaties. Volledig uitschakelen van deze vijf productielocaties zou betekenen dat 
deze niet snel genoeg kunnen bijdragen wanneer dat nodig is. 

Figuur 2 OogtUlkto pmdw4i« uH li*t GrooingMi-
gcMveM in Ke4 «ertto kwartavA WR 3014 

Figuur 2 Dagelijkse gas productie uit het Groningen veld in het eerste kwartaal van 2014. 

De minister heeft aan TNO de opdracht gegeven om de effecten van deze productiebeperking op de 

compactie in het gasveld te onderzoeken.® Dit rapport is bij het ontwerpbesluit van het Kabinet 

gepubliceerd.^ 

Deze notitie is geschreven op basis van een technisch rapport van NAM^ en geeft een indicatie van 

de ontwikkeling in de seismische dreiging voor de verschillende gebieden boven het Groningen-

gasveld voor de periode 2014-2016. 

Als een indicatie voor de seismische dreiging gebruikt het TNO-rapport het product van compactie 
(maat voor de opgeslagen energie door inklinken van het reservoir) en de verwachte ontwikkeling 
voor de partitie coëfficiënt (maat voor de factie van deze energie die seismisch wordt vrijgemaakt). In 
de analyses van NAM wordt de compactie die optreedt bij het Kabinetsbesluit vergeleken met de 
compactie die zou optreden bij het NAM Winningsplan. Verder wordt ook de ontwikkeling van de 
door TNO voorgestelde parameter voor seismische dreiging getoond. Dit geeft een indicatie over het 
verschil in seismische dreiging in beide situaties. 

Gevolgen Kabinetsbesluit voor overige productielocaties 

^ TNO 2014, Effecten van verschillende productiescenario's op de verdeling van de compactie in het Groningen 
veld in de periode 2014 tot en met 2016 
' https://www.rvo.nI/sites/default/files/2014/03/9 Effecten%20verschillende%20productiescenarlo final.pdf 
* NAM 2014, Technical note on: The Impact of the Ministerial Decision on Groningen Production and 
Compaction. 



Het ontwerpbesluit van het Kabinet om de gaswinning uit de vijf productielocaties rondom 
Loppersum te verminderen beperkt de productiecapaciteit van het Groningen-gasveld met ruim 25%. 
Dit komt onder meer omdat de productiecapaciteit van deze vijf productielocaties gemiddeld hoger 
is dan van de overige productielocaties. De achtergrond hiervan is dat de gashoudende laag in dit 
deel van het gasveld veel dikker, poreuzer en meer doorlaatbaar (permeabel) is dan op andere 
plekken. Verder is de capaciteit van het gasveld beperkt doordat de productie uit de locatie 
Eemskanaal gekoppeld is aan de vijf productielocaties rond Loppersum. Hierdoor moet als gevolg van 
de productie beperking van de Loppersum clusters ook de productie uit het Eemskanaal cluster 
teruggebracht worden om de gas kwaliteit te kunnen garanderen. 

Als gevolg van de afname van de capaciteit moeten de overige productielocaties meer produceren, 
ondanks de productiebeperking tot 42,5 miljard m^ in 2014 en 2015 en tot 40 miljard m^ in 2016. Dit 
geldt voor zowel de zomer als in de winter, wanneer alle productielocaties op volledige capaciteit 
moeten leveren. Figuur 3 geeft de marktvraag naar Groningen-gas en de capaciteit van het 
Groningen-gasveld weer voor een gemiddelde winterdag. De vraag naar gas op een winterdag kan 
hoger zijn dan de beschikbare capaciteit van het gasveld. Dan worden de ondergrondse gasopslagen 
ingezet. In de zomermaanden moeten deze gasopslagen gevuld worden met gas uit het Groningen-
gasveld. De productie uit het Groningen veld is dus mede afhankelijk van de ontwikkeling van de 
marktvraag in de komende jaren. In de onderstaande analyse is uitgegaan van een typische verdeling 
van de marktvraag over een jaar. 
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Figuur 3 Marktvraag voor gas in de winter. 

Het effect van de twee productiebeperkingen op de productie uit de overige productielocaties 
(buiten de vijf rondom Loppersum) wordt duidelijk in figuur 4. Daarin wordt voor de productie uit 
deze locaties het Winningsplan vergeleken met het ontwerpbesluit van het Kabinet. 



Annual Production of Groningen Clusters excluding 5 Clusters near 
Loppersum - based on new production policy 
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Figuur 4 Jaarlijkse productie uit the Groningen clusters met uitzondering van de 5 clusters rond 
Loppersum. Bij de berekening van deze jaarlijkse productie volumes is ervan 
uitgegaan dat 3 Bcm per jaar wordt geproduceerd door deze 5 clusters rond 
Loppersum. 

Inzetvolgorde van productielocaties 

De hoeveelheid gas die per locatie wordt geproduceerd heeft een (tijdelijk) effect op de gasdruk en 
de compactie in de nabije omgeving van die productielocatie. Om die reden heeft NAM onderzocht 
of het mogelijk is om - binnen de productiebeperkingen en de marktvraag - de productie per locatie 
optimaal te verdelen zodat de compactie en de seismische dreiging beperkt kan worden. 

Om tot een optimale verdeling te komen, worden de productielocaties gegroepeerd op basis van de 
eigenschappen van het gasveld (gasdruk en andere 'reservoir' eigenschappen). Vervolgens kan 
worden onderzocht wat het effect op de gasdruk, compactie en de seismische dreiging is bij de 
verschillende inzetvolgorden van deze groepen van productielocaties. Als een groep van 
productielocaties vooraan de inzetvolgorde staat, betekent dat dat deze groep als eerste wordt 
ingezet om aan de marktvraag te voldoen. 

Op basis van de eigenschappen van het gasveld zijn de volgende vier groepen productielocaties 

samengesteld (zie ook figuur 5): 

1) De Noordgroep (de vijf productielocaties rond Loppersum) 

2) De Centrumgroep 
3) De Zuidgroep 
4) Eemskanaal omdat hier een speciale kwaliteit gas wordt gewonnen 



Conform het ontwerpbesluit van het Kabinet is de productie van de Noordgroep beperkt tot 
maximaal drie miljard m^ per jaar. 

Het gas dat gewonnen wordt op de productielocatie Eemskanaal heeft een andere calorische waarde 
dan het overige Groningen-gas. Daarom moet dit Eemskanaal-gas worden bijgemengd met gas uit 
het Groningen-gasveld. Vanwege de huidige fysieke aansluitingen van deze productielocatie op de 
rest van het pijpleidingen netwerk van NAM, kan dit in de praktijk alleen maar met gas uit de 
Noordgroep. Omdat deze groep veel minder mag produceren, kan ook de productielocatie 
Eemskanaal nu minder produceren. 

Om bovenstaande redenen bepalen alleen de Centrumgroep en Zuidgroep de mogelijke 
inzetvolgorden: of de ene groep wordt als eerste ingezet, of de andere. Voor die twee inzetvolgorden 
is berekend hoeveel gas er geproduceerd wordt door alle groepen in de jaren 2014-2016. Dit is 
weergegeven in figuur 5. Zoals eerder opgemerkt, zijn deze scenario's gebaseerd op een typische 
verdeling van de marktvraag. 
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Figuur 5 Procentuele gas productie bijdragen van de verschillende clustergroepen voor de 
periode 2014-2016 (bij twee verschillende inzet volgorden). 

Gevolgen voor gasdruk en compactie 

De ontwikkeling van de gasdruk en compactie tot en met 2016 bij de twee inzetvolgorden is 
onderzocht. Dit kan worden vergeleken met hoe de gasdruk compactie en seismische dreiging zich 
zouden hebben ontwikkeld als het NAM Winningsplan zonder wijzigingen zou zijn uitgevoerd. In 
figuur 6 wordt het drukverschil tussen 2013 en 2016 weergegeven bij de verschillende 
inzetvolgorden. Hieruit wordt duidelijk dat de verschillen in drukontwikkeling over het gasveld klein 



zijn. Er zijn grotere verschillen te zien bij vergelijking met het Winningsplan zoals dat door NAM was 
ingediend. Opgemerkt moet worden dat gasdruk in het gasveld zich na enkele jaren weer vereffent 
over het hele gasveld. 

Figuur 6 Het drukverschil tussen 2013 en 1/1/2017 weergegeven bij de verschillende 
inzetvolgorden. Links wordt dit voor het in het winningsplan 2013 voorgestelde 
productiescenario getoond in het midden voor het inzetvolgorde zuid scenario en 
rechts voor het inzetvolgorde midden scenario. 

Compactie hangt onder meer samen met gasdruk: hoe hoger de gasdruk in de gashoudende laag, 
hoe minder compactie. Compactie (het inklinken van de gashoudende laag in de ondergrond) zorgt 
ervoor dat potentiële energie wordt opgeslagen in de ondergrond. Deze energie kan deels vrijkomen 
bij een aardbeving. Net als de gasdruk ontwikkelt de compactie zich tot en met 2016 met weinig 
verschillen tussen de twee inzetvolgorden. In figuur 7 wordt dit zichtbaar gemaakt. Omdat de 
gasdruk zich pas na enige jaren vereffent over het hele gasveld, kunnen deze verschillen invloed 
hebben op de lokale compactie. Juist deze vertraagde vereffening geeft de mogelijkheid om in de 
komende jaren de compactie (en dus de opbouw van potentiële energie) anders over het gasveld te 
verdelen dan in het NAM Winningsplan. 
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Figuur 7 Het compactie verschil tussen 2013 en 1/1/2017 weergegeven bij de verschillende 
inzetvolgorden. 

Een belangrijke reden waarom de compactie in het zuiden van het veld in beide scenario's tot en met 
2016 kleine verschillen kent, is omdat de gashoudende laag in het zuiden van het gasveld minder dik 
en minder poreus is in vergelijking met noordelijke delen. Er kan dus ook minder compactie optreden 
in dit deel van het gasveld. 

Vanwege de beperkte vèrschillen tussen de uitkomsten van de twee inzetvolgorden, kiest NAM 
ervoor om de Centrumgroep prioriteit te gevén.in de productie van het gasveld. Hierdoor verloopt de 
drukontwikkéllfïg-in he|1|^^^^ gasveld zo:geieidelijk mogelijk. Dit kan dè kans op aardbevingen in 
het gasveld gedurjehdé dé komende drie jaar beperken.' Tevens verdeelt déze inzétyölgorde de 
geringe toénamé vän de seismische dreiging buiten het Loppersum gebied, meer gelijkoiatig. 

Gevolgen voor aai'dbèvingen 

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat het onderscheid tussen de verschillende inzétVàlgçrden van ^ 
productieclusters voor wat betreft de opbouw van corhpactie (en dus ook.de opbouw van potentiële 
energie) klein is. Daarmee kan ook de vraag worden beantwoord over het verschil in opbouw van 
compactie (dus potentiële energie) en seismische dreiging tussen het Winningsplan en het 
ontwerpbesluit van het Kabinet. 

In vergelijking met het Winningsplan zorgt het ontwerpbesluit van het Kabinet ervoor dat in de 
komende drie jaar in het noorden van het Groningen-gasveld de opbouw van compactie en daarmee 
de opbouw van seismische energie, kleiner wordt. Daar tegenover staat dat de opbouw van 
seismische energie in het midden en zuiden van het gasveld licht toeneemt. De verschillende 
inzetvolgorden resulteren slechts tot een beperkt verschil. Deze resultaten zijn gebaseerd op een 
typische marktvraag voor de komende drie jaar. 

Er zijn twee redenen waarom de compactie en de seismische dreiging slechts licht toenemen in het 
zuiden van het gasveld als gevolg van het ontwerpbesluit: 

1. De reservoirlaag is in het zuiden van het veld minder dik en minder poreus. Hierdoor is bij 
dezelfde afname in druk de compactie minder 

2. Omdat de compactie in het zuiden minder is, zal ook een kleiner deel van de opgeslagen 
energie vrijkomen in de vorm van aardbevingen. Dit is het gevolg van de relatie tussen 
compactie en de partitie coëfficiënt (de fractie energie door compactie, die seismisch 
vrijkomt). Deze partitie coëfficiënt neemt toe met toenemende compactie. Bij beperkte 
compactie (opgeslagen energie) is daarnaast het deel van de energie dat seismisch vrijkomt 
ook klein. 

Figuur 8 toont het verschil in de seismische dreiging berekend door NAM op basis van het time-decay 
compactie model - volgens de methodologie zoals voorgesteld door TNO - tussen het NAM 
Winningsplan en het ontwerp Kabinetsbesluit. Deze is een indicatie voor mogelijke seismische 
activiteit. Ondanks de onzekerheid in de gebruikte modellen en parameters, is het relatieve effect 
daarvan op de ruimtelijke verandering van de seismische dreiging tussen het winningsplan scenario 
en dat van de ministeriele beslissing, relatief onafhankelijk. 



Deze notitie is gebaseerd op de huidige beschikbare kennis, inzichten en marktvraag. De 
berekeningen zijn gedaan met de best beschikbare computer modellen van het Groningen veld en 
gebruiken verder aannames voor de dag- en seizoen afhankelijkheid van de gas vraag. Zowel het 
werkelijk gedrag van het veld als de vereiste operationele inzet kunnen hiervan afwijken. 
Tegelijkertijd is er een hoge inzet op voortzetting van het onderzoek naar de relatie tussen 
gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dit voortgaand onderzoek kan leiden tot 
voortschrijdende inzichten die de resultaten uit het bijgevoegde rapport kunnen beïnvloeden. 

Figuur 8 Afname(groen) en toename (blauw) van de relatieve opbouw van de seismische 

dreiging tussen het ontwerp kabinetsbesluit en het winningsplan productie scenario 
voor de periode 2014 - 2017. 
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Woendag 14 mei h e b b e n m ^ m ^ ^ H ^ ^ ^ (directeur NAM) e n m ^ H m (Inspecteur-generaal der 
Mijnen, SodM) "de Dialoogtafel" geïnformeerd over de effecten van de verminderde gaswinning rondom 
Loppersum. Zoals reeds aangekondigd door "de Dialoogtafel" bijgaand meer informatie over dit onderwerp 
en een publieksversie van het onderliggende NAM onderzoek. 



Productiebeperking gaswinning positief voor Loppersum, 
geringe effecten rest Groningen 
Het beperken van de gasproductie uit het Groningen-gasveld rondom Loppersum heeft een positief effect 
op dit gebied en leidt slechts tot een geringe toename van de aardbevingsdreiging elders in de provincie. 
Dat is de conclusie van een onderzoek dat NAM heeft gedaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
ondersciirijft deze conclusie, mede op basis van een vergelijkbaar onderzoek dat TNO eerder dit jaar heeft 
uitgevoerd. Het onderzoek naar de ondergrond wordt voortgezet en biedt in de komende maanden en 
jaren verdere duidelijkheid over gaswinning en aardbevingsrisico's het Groningen-gasveld. 

Op vrijdag 17 januari 2014 heeft NAM op vijf productielocaties rond Loppersum de productie zoveel als 
mogelijk teruggebracht, Aanleiding hiervoor was het voorgenomen Kabinetsbesluit over de toekomst van 
gaswinning uit het Groningen-gasveld. De productie wordt op deze vijf locaties beperkt tot maximaal drie 
miljard kubieke meters per jaar. Dit leidde tot de vraag welk effect deze productiebeperking heeft op de 
kans op (en sterkte van) aardbevingen in andere gebieden boven het gasveld. NAM heeft dit onderzocht 
voor de periode die het ontwerpbesluit van het Kabinet beslaat: 2014-2016. Hierbij is nauw overleg geweest 
met SodM over de toepassing van wetenschappelijke modellen, de berekeningen en uitkomsten. 

Uit dit onderzoek blijkt dat, als gevolg van de productievermindering rondom Loppersum, de opbouw van 
compactie en de 'seismische dreigingsindicator' in andere delen van het gasveld aanzienlijk minder 
toeneemt dan de opbouw van compactie en de seismische dreigingsindicator rond Loppersum afneemt. 
Deze conclusie komt overeen met de uitkomsten van een onderzoek naar dit onderwerp door TNO. Dit TNO 
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is als bijlage bij het 
ontwerp-besluit van de minister gepubliceerd. 
Het onderzoek van NAM is gebaseerd op de huidig beschikbare kennis, technische Inzichten en marktvraag, 
Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in het 
Groningen-gasveld. Dit kan leiden tot voortschrijdende inzichten die de resultaten uit het bijgevoegde 
rapport kunnen beïnvloeden. 
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NÂM 

SEISMISCHE DREIGING: 
ONTWERP KABINETSBESLUIT 
EN NAM WINNINGSPLAN 

A A N L E I D I N G O p vr i jdag 17 januari 2 0 1 4 heeft N A M op vijf productielocaties rond Loppersum de 

productie zoveel mogelijk teruggebracht. Aanleiding hiervoor was het voorgenomen kabinetsbesluit over 

de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. ' Daarin werd een productiebeperking op deze 

vijf locaties tot drie mil jard kubieke meters per jaar voorzien. Dit leidde tot de vraag welk effect deze 

productiebeperking heeft op de kans op (en sterkte van) aardbevingen in andere gebieden boven het 

gasveld. Deze notitie beantwoordt die vraag voor de periode die het ontwerpbesluit van het Kabinet 

beslaat (2014-2016) en is gebaseerd op een uitgebreider technisch rapport van N A M . ^ 

Het bovengenoemde rapport van N A M is gebaseerd op de huidige beschikbare kennis, technische 

inzichten en marktvraag-'. Tegelijkertijd is er een hoge inzet op voortgaand onderzoek naar de relatie 

tussen gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dit onderzoek kon leiden tot 

voortschrijdende inzichten die de resultaten uit het bi jgevoegde rapport kunnen beïnvloeden. 

CONCLUSIE 
Net als in het recente TNO-rapport^ over dit onderwerp, 
concludeert ook NAM dot door het ontv^/erpbesluit van het 
Kabinet, tot en met 2016, de opbouw van compactie en 
de seismische dreigingsindicator in andere delen van het 
gasveld minder toeneemt don de opbouw van compactie 
en de seismische dreigingsindicator rond Loppersum 
afneemt, ten opzichte van het ingediende Winningsplan 
van NAM. 

Compactie (het inklinken van de gashoudende loog in de 
ondergrond) zorgt ervoor dat potentiële energie wordt 
opgeslagen in de ondergrond. Deze energie kan deels 
vrijkomen bij een aardbeving. De toename van de kans 
op aardbevingen in het midden en zuidelijk deel van het 
gasveld is beperkt omdat de toename van compactie in 

dit gebied klein is. Veel meer en zwaardere aardbevingen 
in deze delen van het gasveld liggen don ook niet in de 
lijn der verwachting. 

Binnen de kaders van het ontwerpbesluit van het Kabinet 
en de verwachte marktvraag,'' is er vrijwel geen ruimte om 
deze compactie anders te verdelen over het Groningen-
gasveld, bijvoorbeeld door op een andere manier te 

In dit document ook naar gerelereerd als 'het gasveld' 
NAM 2014, Technical note on: The Impact of the Ministerial 
Decision on Groningen Production and Compaction 
De marktvraag is gebaseerd op een door Gasterra 
opgestelde voorspelling van Groningen-gas verkopen en mag 
niet hoger zijn dan de maximale productie zoals die door de 
minister is vastgesteld. 
TNO 2014, Effecten van verschillende productiescenario's 
op de verdeling van de compactie in het Groningen veld 
in de periode 2014 fot en met 2016 
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produceren. Dit komt vooral omdat, door de productie
beperking von de vijf productielocaties rond Loppersum, 
de productiecapaciteit van het Groningen-gasveld met 
ruim 25% is afgenomen. Hierdoor moeten de overige 
productielocaties het gehele jaar door meer produceren. 
Ruimte voor sterk onderscheidende andere productie
strategieën is er doordoor niet. Onder alle omstandigheden 
wordt de productie van het gasveld beperkt tot de gestel
de productiebeperkingen in het Kabinetsbesluit. 

ACHTERGROND 
Op 17 januari 2014 presenteerde minister Kamp van 
het ministerie van Economische Zaken het voorgenomen 
kabinetsbesluit over de toekomst van gaswinning uit het 
Groningen-gasveld. Inmiddels is er een ontwerpbesluit. Dit 
ontwerpbesluit werd genomen op basis van 14 onderzoe
ken, het NAM Winningsplan en rapporten van de toezicht
houder (Staatstoezicht op de Mijnen) en de Stuurgroep 
die de minister adviseerde.^ Het ontwerpbesluit omvat 
een breed pakket aan maatregelen gericht op veiligheid, 
leefbaarheid en versterking van de regionale economie. 
Ook geeft het ontwerpbesluit twee oanwijzingen over de 
beperking van gasproductie uit het Groningen-gasveld: 

1 . De productie is beperkt tot 42,5 miljard m^ in 2014 en 
201 5 en tot 40 miljard m^ in 2016 

2 . De productie uit vijf productielocoties rond Loppersum 
wordt in deze jaren beperkt tot 3 miljard m^ per jaar. 
Dit wordt zichtbaar in figuur 1, 

Direct no aankondiging van het voorgenomen kabinetsbe
sluit (17 januari 2014) heeft NAM de productie uit de vijf 
productielocaties rond Loppersum verminderd, zie figuur 2. 
Een minimaal niveau van gasproductie blijft ook op deze 
locaties noodzakelijk om in staat te zijn in noodgevallen te 
kunnen bijdragen aan de marktvraag.'' Voorbeelden van 
noodgevallen zijn extreme koude of storingen op ande
re productielocaties. Volledig uitschakelen van deze vijf 
productielocaties zou betekenen dat deze niel snel genoeg 
kunnen bijdragen wanneer dat nodig is. 

De minister heeft aan TNO de opdracht gegeven om de 
effecten van deze productiebeperking op de compactie 
in het gasveld te onderzoeken,* Dit rapport is bij het 
ontwerpbesluit van het Kabinet gepubliceerd.'' 

De voorliggende notitie is geschreven op basis von een 
technisch rapport van NAM" en geeft een indicatie 
van de ontwikkeling in de seismische dreiging voor de 
verschillende gebieden boven het Groningen-gasveld 

http://wvw.riiksoverheid,nl/ministerles/ez/nieuws/2014/01 / 
17/minder-gasv înning-versterking5pakkef-voor-gronlngen.html 
TNO 2014, Effecten van verschillende productiescenario's op 
de verdeling van de compactie in het Groningen veld in de 
periode 2014 tot en met 2016 
https://vifww, rvo. nl/sites/default/files/2014/03/9_ 
Effecten%20ver5chiilende%20productiescenario_final.pdf 
NAM 2014, Technical note on: The Impact of the Ministerial 
Decision on Groningen Production and Compaction, 
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Figuur 2 Dagelijkse productie uit het Groningen-
gasveld (januari 2014 - maart 2014} 
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Figuur 3 Marktvraag^ voor gas in de winter 
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voor de periode 2014-2016, Als een indicatie voor de 
seismische dreiging gebruikt het TNO-rapport het product 
van compactie (maat voor de opgeslagen energie door 
inklinken van het reservoir) en de verwachte ontwikkeling 
voor de partitie coëfficiënt (maat voor de factie van deze 
energie die seismisch vrijkomt). In de analyses in het 
rapport van NAM wordt de compactie die optreedt bij 
het Kabinetsbesluit vergeleken met de compactie die zou 
optreden bij het NAM Winningsplan. Ook wordt de ont
wikkeling van de door TNO voorgestelde parameter voor 
seismische dreiging getoond. Dit geeft een indicatie over 
het verschil in seismische dreiging in beide situaties. 

GEVOLGEN KABINETSBESLUIT V O O R 
OVERIGE PRODUCTIELOCATIES 
Het ontwerpbesluit van het Kabinet om de gaswinning 
uit de vijf productielocaties rondom Loppersum te 
verminderen beperkt de productiecapaciteit van het 
Groningen-gasveld met ruim 25%, Dit komt onder meer 
omdat de productiecapaciteit van deze vijf productie
locaties gemiddeld hoger is don van de overige productie
locaties. De achtergrond hiervan is dat de gashoudende 
laag in dit deel van het gasveld veel dikker, poreuzer 
en meer doorlaatbaar (permeabel) is dan op andere 
plekken. Verder is de capaciteit van het gasveld beperkt 
doordat de productie uit de locatie Eemskanaal gekop
peld is aan de vijf productielocaties rond Loppersum, Als 
gevolg van de productiebeperking van de vijf productie
locaties rond Loppersum, is ook de productie uit de locatie 
Eemskanaal teruggebracht. Dit is gedaan om de gas-
kwaliteit uit de locatie Eemskanaal te kunnen garanderen. 

Als gevolg van de afname van de capaciteit moeten de 
overige productielocaties meer produceren, ondanks de 
productiebeperking tot 42,5 miljard m^ in 2014 en 2015 
en tot 40 miljard m-' in 2016. Dit geldt voor zowel de 
zomer als in de winter, wanneer alle productielocoties 
op volledige capaciteit moeten leveren. Figuur 3 geeft de 
marktvraag^ naar Groningen-gas en de capaciteit van het 
Groningen-gasveld weer voor een gemiddelde winterdag. 
De vraag naar gas op een winterdag kan hoger zijn dan 
de beschikbare capaciteit van hel gasveld. Dan worden 
de ondergrondse gasopslagen ingèzet. In de zomer
maanden moéten deze gasopslagen gevuld worden 
met gas uit het Groningen-gasveld. Dé productie uit het 
Groningen-gasveld is dus mede afhankelijk van de ont-
wikkéling van de marktvraag^ in de komende jaren. In de 
verdere analyses is uitgegaan van een typische verdeling 
van de marktvraag-' over een jaar. 

Het effect van de tv/ee productiebeperkingen op de pro
ductie uit de overige productielocaties (dus zonder de vijf 
rond Loppersum) wordt duidelijk in figuur 4, Daarin wordt 
de geplande productie uit deze locaties vergeleken met 
de gemiddelde productie uit deze locaties in de periode 
2010-2013, 
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INZETVOLGORDE VAN PRODUCTIELOCATIES 
De hoeveelheid gas die per locatie wordt geproduceerd 
heeft een (tijdelijk) effect op de gasdruk en de compactie 
in de nabije omgeving van die productielocatie. Om die 
reden heeft NAM onderzocht of het mogelijk is om 
- binnen de productiebeperkingen en de marktvraag^ -
de productie per locatie optimaal te verdelen zodat de 
compactie en de seismische dreiging beperkt kan worden. 

Om tot een optimale verdeling te komen, worden de 
productielocaties gegroepeerd op basis van de eigen
schappen van het gasveld (gasdruk en andere 'reservoir 
eigenschappen'). Vervolgens kan worden onderzocht wat 
het effect op de gasdruk, compactie en de seismische 
dreiging is bij de verschillende inzetvolgorden van deze 
groepen van productielocaties. Als een groep van pro
ductielocaties vooraan de inzetvolgorde stoot, betekent 
dat dat deze groep als eerste wordt ingezet om aan de 
marktvraag' le voldoen. 

Op basis van de eigenschappen van het gasveld zijn de 
volgende vier groepen productielocaties samengesteld 
(zie ook figuur 5): 

Figuur 5 
6ïijdr«igee9 m prismanixin vssro fc'le verschilleitsSe 

1 . De Noordgroep 
(de vijf productielocaties rond Loppersum) 

2 . De Centrumgroep 
3 . De Zuidgroep 
4 . Eemskanaal omdat hier een speciale kwaliteit gas 

wordt gewonnen 

Conform het ontwerpbesluit van het Kabinet is de 
productie van de Noordgroep beperkt tot maximaal 
drie miljard m^ per jaar. 

Het gas dot gewonnen wordt op de productielocatie 
Eemskanaal heeft een andere calorische waarde don het 
overige Groningen-gas. Doarom moet dit Eemskanaal-gas 
worden bijgemengd met gas uit het Groningen-gasveld. 
Vanwege de huidige fysieke aansluitingen von deze 
productielocatie op de rest van het pijpleidingen netwerk 
van NAM, kan dit in de praktijk alleen maar met gas uit 
de Noordgroep. Omdat deze groep veel minder mag 
produceren, kan ook de productielocatie Eemskanaal nu 
minder produceren. 

Om bovenstaande redenen bepalen alleen de Centrum
groep en Zuidgroep de mogelijke inzetvolgorden: of de 
ene groep wordt als eerste ingezet, of de andere. Voor 
die twee inzetvolgorden is berekend hoeveel gas er 
geproduceerd wordt door alle groepen in de jaren 2014-
2016. Dit is weergegeven in figuur 5, Zoals eerder op
gemerkt, zijn deze scenario's gebaseerd op een typische 
verdeling van de marktvraag,' 
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N A M W I N N I N G S P L A N 

Drukverschil 
in bar 

G E V O L G E N V O O R GASDRUK EN COMPACTIE 
De ontwikkeling van de gasdruk en compactie lot en 
met 201 6 bij de twee inzetvolgorden is onderzocht. Dit 
kan worden vergeleken met hoe de gasdruk compactie 
en seismische dreiging zich zouden hebben ontwikkeld 
als het NAM V\/inningsplan zonder wijzigingen zou zijn 
uitgevoerd. In figuur 6 wordt het drukverschil tussen 2013 
en 201 6 weergegeven bij de verschillende inzetvolgor
den. Hieruit wordt duidelijk dat de verschillen in druk
ontwikkeling over het gasveld klein zijn. Er zijn grotere 
verschillen te zien bij vergelijking met het Winningsplan 
zoals dat door NAM was ingediend. Opgemerkt moet 
worden dat gasdruk in het gasveld zich na enkele jaren 
weer vereffent over het hele gasveld, 

Compactie hangt onder meer samen met gasdruk: hoe 
hoger de gasdruk in de gashoudende loog, hoe minder 
compactie, Compactie (hef inklinken van de gashouden
de laag in de ondergrond) zorgt ervoor dat potentiële 
energie wordt opgeslagen in de ondergrond. Deze 
energie kan deels vrijkomen bij een aardbeving. Net ols 
de gasdruk ontwikkelt de compactie zich tol en met 2016 
met weinig verschillen tussen de twee inzetvolgorden, In 
figuur 7 wordt dit zichtbaar gemaakt. Omdat de gasdruk 
zich pas na enige jaren vereffent over het hele gasveld, 
kunnen deze verschillen invloed hebben op de lokale 
compactie. Juist deze vertraging in de vereffening geeft 
de mogelijkheid om in de komende jaren de compactie 
(en dus de opbouw van potentiële energie) anders over 
hel gasveld te verdelen dan in het NAM Winningsplan. 

Een belangrijke reden waarom de compactie in het 
zuiden van het veld in beide scenario's tot en met 2016 
kleine verschillen kent, is omdat de gashoudende laag in 
het zuiden van het gasveld minder dik en minder poreus 
is in vergelijking met noordelijke delen. Er kon dus ook 
minder compactie optreden in dit deel van het gasveld. 

Vanwege de beperkte verschillen lussen de uitkomsten 
van de twee inzetvolgorden, kiest NAM ervoor om de 
Centrumgroep prioriteit te geven in de productie van het 
gasveld. Hierdoor verloopt de drukontwikkeling in het 
gehele gasveld zo geleidelijk mogelijk. Dit kan de kans 
op aardbevingen in het gasveld gedurende de komende 
drie jaar beperken. Tevens verdeelt deze inzetvolgorde de 
geringe toename van de seismische dreiging buiten het 
Loppersum gebied, meer gelijkmatig. 

Figuur 6 
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Figuur 7 
Het compact ie verschi l tussen 2 0 1 3 
en ï / 1 / 2 0 1 7 w e e r g e g e v e n b i j de 
verschi l lende i nze t vo lgo rden 
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G E V O L G E N V O O R AARDBEVINGEN 
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat het onderscheid 
tussen de verschillende inzetvolgorden van productie
clusters voor de opbouw van compactie (en dus ook de 
opbouw van potentiële energie) klein is. Daarmee kan 
ook de vraag worden beantwoord over het verschil in 
opbouw van compactie (dus potentiële energie) en 
seismische dreiging tussen het Winningsplan en het 
ontwerpbesluit van het Kabinet. 
In vergelijking met het Winningsplan zorgt het ontwerp
besluit van het Kabinet ervoor dot in de komende drie 
jaar in het noorden van het Groningen-gasveld de 
opbouw van compactie en daarmee de opbouw van 
seismische energie, kleiner wordt. Door tegenover staat 
dot de opbouw van seismische energie in het midden en 
zuiden van het gasveld licht toeneemt. De verschillende 
inzetvolgorden resulteren slechts tot een beperkt verschil. 
Deze resultaten zijn gebaseerd op een typische markt-
vraag-" voor de komende drie jaar. 

Er zijn twee redenen waarom de compactie en de seis
mische dreiging slechts licht toenemen in het zuiden van 
het gasveld als gevolg van het ontwerpbesluit: 

1 . De reservoirlaag is in het zuiden van het veld minder 
dik en minder poreus. Hierdoor is bij dezelfde afname 
in druk de compactie minder 

2 . Omdat de compactie in het zuiden minder is, zal ook 
een kleiner deel von de opgeslagen energie vrijkomen 
in de vorm van aardbevingen. Dit is het gevolg van de 

relatie tussen compactie en de partitie coëfficiënt 
(de fractie energie door compactie, die seismisch 
vrijkomt). Deze partitie coëfficiënt neemt toe met 
toenemende compactie. Bij beperkte compactie (opge
slagen energie) is daarnaast hel deel van de energie 
dot seismisch vrijkomt ook klein 

Figuur 8 toont het verschil in de seismische dreiging bere
kend door NAM op basis van hel time-decay compactie 
model - volgens de methodologie zoals voorgesteld door 
TNO - tussen het NAM Winningsplan en het ontwerp 
Kabinetsbesluit. Dit is een indicatie voor mogelijke seismi
sche activiteit (zoals aardbevingen). De onderzekerheid 
in de modellen en parameters hebben weinig invloed op 
deze uitkomsten. 

Deze notitie is gebaseerd op de huidige beschikbare 
kennis, inzichten en marktvraag^. De berekeningen zijn 
gedaan met de best beschikbare computer modellen 
van het Groningen veld en gebruiken verder aannames 
voor de dag- en seizoensafhahkelijkheid van de vraag 
naar Groningen-gas. Zowel het werkelijk gedrag van 
het gasveld ols de benodigde operationele inzet kunnen 
hiervan afwijken. Tegelijkertijd is er een hoge inzet op 
voortzetting van het onderzoek naar de relatie tussen 
gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld, 
Dil voortgaand onderzoek kon leiden tot voortschrijdende 
inzichten die de resultoten uit het bijgevoegde rapport 
kunnen beïnvloeden. 

r 

Figuur 8 
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Inventarisatie (psychische) klachten ten gevolge van aardbevingen 

Aanleiding 
Ten gevolge van gaswinning treden in de provincie Groningen regelmatig aardbevingen op. Vanaf begin 
2000 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gaswinning geleidelijk verhoogd waardoor 
niet alleen het aantal aardbevingen, maar ook de ernst ervan de afgelopen jaren is toegenomen. Ook In 
de toekomst zal men rekening moeten houden met een toenemend aantal en steeds zwaardere 
aardbevingen. Dit zorgt voor onrust onder bewoners van het aardbevingsgebied: zij maken zich zorgen 
over hun veiligheid, de leefbaarheid in het aardbevingsgebied en de schade die deze aardbevingen 
kunnen veroorzaken aan hun woning en de daarmee gepaard gaande kosten. Bewoners hebben weinig 
vertrouwen In de overheid omdat eerder gedane uitspraken over veiligheid niet bleken te kloppen. Het 
leven In een gebied waar in toenemende mate dreiging voor aardbevingen heerst kan psychische 
klachten tot gevolg hebben. Er zijn signalen dat Inwoners van dit gebied klachten ontwikkelen zoals 
boosheid, wanhoop, onrust, machteloosheid, slaapproblemen en angst^'^. 

Op verzoek van de Raad van Bestuur van het UMCG werd een eerste en globale inventarisatie 
verricht onder hulsartsen in het aardbevingsgebied van het aantal en type klachten dat men In de eerste 
lijn signaleert en dat mogelijk gerelateerd is aan de aardbevingen; doel is om na te gaan of er behoefte 
zou kunnen zijn aan specifieke hulp binnen (bij voorkeur) de bestaande kanalen in de 1e en 2e lijn. Ook 
is contact opgenomen met de polikliniek van Lentis in Delfzijl en met psychologenpraktijk Loppersum (in 't 
Zandt), welke beiden een hulpaanbod hebben voor klachten ten gevolge van de aardbevingen. Als 
laatste werd contact opgenomen met de GGD In Groningen. Het doel van deze inventarisatie was een 
indruk te krijgen van omvang en aard van deze problematiek en het beschikbare en eventueel nog te 
ontwikkelen hulpaanbod hiervoor. Deze Inventarisatie is uitgevoerd door medewerkers van het 
Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), 

Methode 
In mei/juni 2014 werd contact opgenomen met tien huisartsen met de vraag of zij wilden deelnemen aan 
een inventarisatie In de vorm van een vragenlijst (zie bijlage 1) naar (psychische) klachten ten gevolge 
van aardbevingen bij hun patiënten. Deze huisartsen zijn werkzaam In acht verschillende plaatsen in het 
aardbevingsgebied: Loppersum, Siddeburen, Helium, Middelstum, Appingedam, Uithuizen, Harkstede en 
Sappemeer (zie figuur 1 ), » 

Figuur 1 - Overzicht van alle aardbevingen die door het KNMI zijn geregistreerd in de provincie Groningen sinds 
1 januan 2014 (Bron: KNMI). In de blauwe gemarkeerde plaatsen zijn huisartsen benaderd voorde inventarisatie 
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Eerst werd gesproken met de praktijkassistente om de vragenlijst en het doel ervan toe te lichten. Drie 
huisartsen gaven aan dat zij geen tijd hadden deel te nemen aan deze Inventarisatie, Twee van hen 
gaven hierbij tevens aan nog nooit patiënten op consult te hebben gehad met aardbeving gerelateerde 
klachten. Van de andere huisarts hebben we hierover geen informatie. Naar de overige zeven huisartsen 
is de vragenlijst samen met een aanbiedingsbrief per post of per e-mall toegestuurd. Vijf huisartsen 
hebben een ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Redenen voor non-respons van de overige twee 
huisartsen zijn onbekend. 

Daarnaast is in juli 2014 telefonisch contact opgenomen met de GGD, de pollkliniek van Lentis in 
Delfzijl en met psychologenpraktijk Loppersum, Tot slot is In de literatuur geïnventariseerd wat er bekend 
is over psychische klachten ten gevolge van aardbevingen en behandelingen hiervoor. 

Resultaten 
De huisartsen is gevraagd of zij ooit mensen op consult hebben gehad die bij hen kwamen vanwege 
aardbeving gerelateerde klachten. Van de zeven huisartsen van wie we hier informatie over hebben, 
gaven er drie aan dat zij wel eens een patiënt op consult hebben gehad met klachten die ofwel zijzelf 
ofwel de patiënt aan de aardbevingen relateerde. Twee van hen hebben de afgelopen drie maanden 
patiënten met deze klachten op consult gehad (naar schatting 1-5 patiënten en 11-20 patiënten). De 
andere hulsarts heeft in de afgelopen drie maanden geen patiënten met dergelijke klachten gezien, maar 
In de periode daarvoor wel (1-5 patiënten). De klachten die deze patiënten presenteerden waren angst, 
somberheid, slaapproblemen en wanhoop. Deze klachten waren volgens twee van de huisartsen mild 
van ernst, de andere huisarts benoemde de klachten van zijn patiënten als ernstig, Eén van de huisartsen 
heeft hierop geen vervolgstappen ondernomen. De andere huisartsen hebben meerdere 
herhallngsconsulten ingepland en/of verwezen naar een POH-GGZ, De overige vier huisartsen gaven 
aan dat zij nog nooit een patiënt met aardbeving gerelateerde klachten op consult hebben gehad. Tot slot 
is gevraagd of er zaken zijn die zij missen in de op dit moment beschikbare hulpmogelijkheden voor 
mensen met dergelijke klachten, Eén huisarts gaf hierbij aan dat structurele ondersteuning voor mensen 
met licht psychische klachten zonder DSM diagnose en financiering daarvan ontbreekt. 

De GGD geeft aan niet tot nauwelijks aardbeving gerelateerde vragen binnen te krijgen. De GGD 
heeft samen met deskundigen een folder opgesteld over het omgaan met spanningen bij aardbevingen. 
De folder is verspreid bij de gemeenten en maatschappelijke- welzijns- en zorginstellingen in het 
betrokken gebied. De folder is te vinden op de website van de GGD, 

Daarnaast is contact opgenomen met klinisch p s y c h o l o o g v a n Lentis locatie Delfzijl 
Deze polikliniek heeft een hulpaanbod voor de behandeling van psychische klachten door aardbevingen. 
Momenteel zijn hier een aantal cliënten in behandeling die ten gevolge van de aardbevingen ernstige 
klachten ervaren. Deze mensen zijn doorverwezen door de hulsarts of POH-GGZ. De klachten die 
cliënten ervaren verschillen per persoon doordat iedereen anders reageert op de aardbevingen: 
sommigen hebben posttraumatische klachten, anderen bijvoorbeeld depressieve- of angstklachten. De 
meest voorkomende klachten zijn angstklachten. Lentis heeft een ruim aanbod van bestaande 
behandelingen die geschikt zijn om in te zetten bij mensen met aardbeving gerelateerde klachten: 
psycho-educatie, gedragstherapeutische technieken, EMDR, counseling, systemische interventies en de 
cursus "Geen paniek". Gekeken wordt welke klacht(en) de cliënt presenteert en aan de hand daarvan 
wordt een behandeling ingezet die zich op deze klachten richt. De behandeling kan bestaan uit 
individuele behandeling, groepsbehandeling of een combinatie daarvan. Er is vooralsnog geen nieuw 
hulpaanbod ontwikkeld. 

Tot slot is gebeld met G Z - p s y c h o l o o g ^ ^ m | ^ m | g | van psychologenpraktijk Loppersum 
Deze praktijk richt zich volledig op mensen die psychische klachten hebben als gevolg van de bevingen. 
De belangrijkste klachten die mensen presenteren zijn dat ze zich in de steek gelaten voelen en dat ze 
bijvoorbeeld bang zijn dat hun huis niet verkocht kan worden. De praktijk is bezig een behandelmethode 
te ontwikkelen die specifiek toegesneden is op de verbittering die mensen ervaren. Deze methode heet 
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'GRip' (Groninger Interventie Programma) en bestaat uit individuele therapie (Cognitieve 
Gedragstherapie), groepsgesprekken en groepstrainingen zoals 'Omgaan met spanningen en stress' en 
'Mindfulness''en 'GRip' behandeling. Het aantal mensen dat hulp zoekt bij'de praktijk is' tot op heden zeer 
gering en valt tegen. De ernst vän de klachten is mogélijk niet voldoende om in therapie te gaän: het gaat 
vaak om klachten van milde ernst. Ook is er bij veel mensen spraké van boosheid over de situatie 
waardoor ze niet gemotiveerd zijn om in behandeling te gaan voor een individuele klacht. De praktijk richt 
zich op mensen bij wie de klachten zijn ontstaan ten gevolg van de aardbevingen. Bij veel mensen is dit 
niet het geval: zij hebben wel klachten die aan de bevingen gerelateerd zijn, maar geen klachten die er 
rechtsreeks door zijn veroorzaakt. 

Literatuur over psychische klachten en behandelingen bij aardbevingen 
Psychische problemen komen vaak voor bij mensen die een aardbeving hebben meegemaakt, met name 
posttraumatische strèss (PTSS) en depressie Onderzoek laat zien 'dat deze klachten vaak chronisch 
zijn vän aard^"^. Vérschillendè studies hebben gekeken naar dé prevalentie van PTSS onder 
aardbevingsslachtoffers^"'^^. Ojjgëmerkt moet worden dat dezé studies zijn uitgevoerd in gebieden waar 
veel zwaardere aardbevingen plaatsvonden dan In de provincie Groningen, en dat het onderzoek is 
gedaan onder 'earthquake survivors'. Cijfers laten zien dat de prevalentie In zwaar getroffen gebieden 
over het algemeen hoger is dan In gebieden die minder zwaar getroffen zijn. Zo rapporteerden Wang et 
al^" drie maanden na de Sichuan aardbeving in China een PTSS prevalentie van 37.8% in zwaar 
getroffen gebieden en 13% in gematigd getroffen gebieden. Kun et a l " vonden prevalentiecijfers van 
45.5% en 9.4% voor respectievelijk zwaar- en gematigd getroffen gebieden van eén aardbeving in China, 
Basoglu et af^ deden onderzoek in Turks aardbevihgsgebied en rapporteerden een prevalentie van 
PTSS eh PTSS met comorbide depressie van respectievelijk 23% éh 16% in de buurt van het epicentmm 
en een prevalentie van 14% en 8% in een gebied ongeveer 100 kilometer verderop. 

Uitgebreid onderzoek onder de overlevenden van de aardbevingen van 1999 in Turkije heeft 
geleld tot de ontwikkeling van een zelfhulp Interventie met minimale begeleiding van eén therapeut: 
Contröl-Focused Behavioral Treatment (CFBT)^^. CFBT Is gebaseerd óp de gedachte dat onvoorspelbare 
en oncontroleerbare stressoren een belangrijke rol spelen bij dè óritwikkeling van angst reacties en dat 
een gebrek van gevoel van controle over traumatische stressoren een belangrijke mediërende factor is in 
PTSS. In tégenstëlling tot de traditionele cognitieve gedragstherapie (CGT) ligt de focus bij CFBT dan 
ook op het vérgroten van het gevoel van controle over angst eh traumatische stressoren in plaats van het 
reduceren van de angst. In vier trials'"*"^' zijn viér verschillênde varianten van CFBT onderzocht: a) In vier 
wekelijkse sessies, b) In een enkélë Instructiesessie c) in één sessie waarin gebruikt gemaakt werd van 
een aardbeving simulator en d) een combinatie van laatstgenoemde twee interventies. De effectgroóttes 
varieerden väri 1.79 tot 3.45 voor PTSS en vari 1.12 tot 2.43 voor depressie, waarbij de gecombineerde 
interventie (variant d) de grootste effectgroottes liet zien^^. Zang et al^^ hebben onderzoek gedaan naar 
de éffectivitéit van vier Narratiéve Exposure Therapie (NET) sessies bij slachtoffers van aardbevingen in 
China in 2008. De resultaten liètéri zien dat bij persorién die NÉT hebben óntvarigeri PTSS symptohrien, 
angst, depressie en stress significant zijn afgenomen. Het Is waarschijnlijk dat deze interventies niet van 
toepassing zijn op de probleniatiék die nu bestaat in het Groningse aardbevingsgebied, onidat de 
bevingen relatief klein zijn en er geeri slachtoffers zijn gevallen. Er valt wel lering uit te trekken voor de 
eventuéle ontwikkeling van interventies ih de Groningse situatie. 

Conclusie 
Uit de literatuur blijkt dat ovérlevenden van aardbevingen vaak psychische problemen ontwikkelen, met 
name PTSS èn depressie, meestal chronisch van aard. Het risico om psychische klachten té ontwikkelen 
lijkt groter te zijn wanneer men in een gebiéd woont dat zwaar getroffen is. Als het gaat om interventies 
voor slachtofférà van aardbevingen is Control-Focused Behavioral Treathrierit (CFÉt) het bést onderzocht 



op effectiviteit. Deze interventie is effectief gebleken In het reduceren van PTSS en depressie. CFBT is 
een zelfhulpinterventie met minimale begeleiding van een professional waarbij de deelnemer de opdracht 
krijgt zichzelf bloot te stellen aan situaties of gedachten die angst oproepen en vervolgens aan de hand 
van Instructies leert het gevoel van controle over zijn/haar angst te vergroten. Om de effectiviteit te 
verhogen kan de interventie uitgebreid worden met een sessie in een aardbeving simulator. 

De inventarisatie van de situatie in het Groninger aardbevingen gebied laat zien dat het 
merendeel van de huisartsen op dit moment nog geen patiënten met aardbeving gerelateerde klachten 
op consult heeft gehad. Bij huisartsen die deze patiënten wel eens hebben gezien ging het om gevoelens 
van wanhoop, angst, somberheid en slaapproblemen van met name milde ernst. Zij kregen regelmatige 
consulten bij de huisarts of de POH-GGZ. In een enkel geval werden geen verdere vervolgstappen 
genomen. De polikliniek van Lentis in Delfzijl en de praktijk Loppersunri geven aan een klein aantal 
mensen te zien die zich presenteren met vooral angst klachten en boosheid. Gezien het beperkte aantal 
mensen met aardbeving gerelateerde klachten dat hulp lijkt te zoeken, de vaak milde aard van deze 
klachten en de momenteel beschikbare hulp voor deze doelgroep lijkt er op dit moment geen behoefte te 
zijn aan een extra/aanvullend hulpaanbod voor deze problematiek. Daarbij moet worden genoemd dat 
wanneer mensen vooral boos zijn en zich in de steek gelaten voelen, zij dit niet snel als een individueel 
psychisch probleem zouden willen benoemen. In de toekomst zou in deze situatie verandering kunnen 
komen. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Opgemerkt moet worden dat de aardbevingen nog steeds in frequentie blijven toenemen, en dat de 
eerste mensen hun huis hebben moeten veriaten vanwege onherstelbare schade en gevaar voor 
instorten. Ook blijft het aantal schademeldingen toenemen. Tot nu toe hebben zich nog geen ernstiger 
incidenten voorgedaan, maar het is niet ondenkbaar dat dit zal veranderen en zich bijvoorbeeld 
daadwerkelijk instortingen zouden voordoen. Waarschijnlijk zal de mate waarin de bevingen als 
bedreigend worden.ervaren hierdoor sterk toenemen. 

De komende tijd zou kunnen worden gebruikt om een behandelprogramma vorm te geven dat 
zich richt op aardbeving gerelateerde klachten. Aangezien de oorzaak van veel van deze klachten 
aanwezig blijft of In hevigheid zelfs toeneemt, hebben bijvoorbeeld de angstklachten een reële grond. 
Aardbevingen zullen waarschijnlijk blijven en zelfs toenemen In aantal, waarbij het op dit moment niet 
waarschijnlijk lijkt dat de overheid zal besluiten om de gasproductie drastisch te verminderen ofte staken. 
Vanuit dat scenario lijkt het dan ook belangrijk om een aanpak te ontwikkelen waarbij mensen leren met 
de onzekerheid van genoemde factoren om te gaan. Angstmanagement Is dan eerder aan de orde dan 
angstreductie. Het UCP zou het voortouw kunnen nemen een dergelijk programma op te zetten en op 
effectiviteit te onderzoeken. Eerder opgedane ervaringen in andere aardbeving gevoelige gebieden elders 
op de wereld kunnen hierbij worden gebruikt. 

Opgemerkt moet worden dat ook de overheid een belangrijke rol kan spelen in de reductie en 
preventie van psychische klachten. Bijvoorbeeld door het vertrouwen te herstellen en de veiligheid van de 
bewoners in het gebied te waarborgen. Dit kan variëren van het verstevigen en beveiligen van huizen tot 
het maken van keuzen ten aanzien van (het tempo van) verdere gaswinning. 

Als het gaat om gegevens uit eerder wetenschappelijk onderzoek dan zijn er nog weinig 
gegevens bekend over de mentale en fysieke gevolgen van aardbevingen en aardbevingsdreigingen. In 
het kader van het grootschalige LifeLines onderzoek zou eventueel aan gegevensverzameling gedaan 
kunnen worden. Daarbij zou dan niet alleen gekeken moeten worden naar de mentale gevolgen, maar 
ook naar de fysieke gevolgen van de toename van stress. Te denken valt daarbij o.a. aan een verhoogde 
incidentie van hypertensie en hartfalen maar ook van slaapstoornissen, benzodiazepinen- en 
alcoholgebruik. Het LifeLines onderzoek wordt in de noordelijke provincies uitgevoerd en er zou daardoor 
een vergelijking kunnen worden gemaakt tussen het voorkomen van klachten tussen de bewoners yan 
het aardbevingsgebied met bewoners In de noordelijke regio die niet door aardbevingen worden 



getroffen. Toevalllgenwijs heeft LifeLines plaatsgevonden vanaf 2006 en zijn ook ruim 20.000 deelnemers 
uit Noordoost Groningen geïncludeerd waarvan er ongeveer 9.000 in (de buurt van) het 
aardbevingsgebied wonen. Een historische vergelijking met reeds verzamelde data van de deelnemers Is 
dus in principe mogelijk. Ook zo'u gekeken kunhén worden óf dë GGD monitor,(èen vierjaarlijks 
afgenomen representatieve steekproef onder volwassen bewoners van de provincie Groningen) hierin 
betrokken kan worden. Bevolkingsonderzoek naar de effecten in bredere zin en met meerdere 
tijdsintervallen zou door het UCP kunnen worden geïnitieerd, in samenwerking met andere betrokken 
partijen. 



Referenties 

1. Ook de psyche lijdt onder de bevingen (2014, 1 februari). Dagblad van het Noorden. Opgevraagd op 
30 juni 2014 van http://www.dvhn.nl/hleuws/groningen/ook-de-psyche-lijdt-onder-de-bevingen-
10543873.html#.U80UD_mSzTo 

2. Hulp voor slachtoffers bevingsangst (2014, 15 april). NOS. Opgevraagd op 30 juni 2014 van 
http://nos.nl/artikel/635990-oplossing-bevingsgebied-groningen.html 

3. Bijlsma, K, (2014, 29 april). Psychologen: Chronische aardbevingsstress is riskant. Dagblad van het 
Noorden. 

4. Basoglu M, Kilic C, Salcloglu E, Livanou M. Prevalence of posttraumatic stress disorder and comorbid 
depression In earthquake survivors in turkey: An epidemiological study. J Trauma Stress. 2004-17(2)-133-
141. 

5. Wang X, Gao L, Shinfuku N, Zhang H, Zhao C, Shen Y. Longitudinal study of earthquake-related ^ 
PTSD In a randomly selected community sample In north china. Am J Psychiatry. 2000;157(8)-1260- \ ' ' 
1266. 

6. Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M. Advances in our understanding of earthquake trauma and its 
treatment: A self-help model of mental health care for survivors. In: Neria I, Galea S, Norrls FHe, eds. 
Mental health and disasters. Cambridge University Press; 2009:396-418. 

7. Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M. A randomized controlled study of single-session behavioural 
treatment of earthquake-related post-traumatic stress disorder using an earthquake simulator. Psychol 
Med. 2007;37(2):203-213. 

8. Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M, Kalender D, Acar G. Single-session behavioral treatment of 
earthquake-related posttraumatic stress disorder: A randomized waiting list controlled trial. J Trauma 
S/ress. 2005;18(1):1-11. 

9. Salcioglu E, Basoglu M, Livanou M. Post-traumatic stress disorder and comorbid depression among 
survivors of the 1999 earthquake in turkey. Disasters. 2007;31(2):115-129. 

10. Wang L, Zhang Y, Wang W, et al. Symptoms of posttraumatic stress disorder among adult survivors 
three months after the sIchuan earthquake In china. J Trauma Stress. 2009;22(5):444-450. 

11. Kun P, Chen X, Han S, et al. Prevalence of post-traumatic stress disorder in sIchuan province, china (r 
after the 2008 wenchuan earthquake. Public Health. 2009;123(11):703-707. ^ 

12. Basoglu M, KIlic C, Salcioglu E, Livanou M. Prevalence of posttraumatic stress disorder and comorbid 
depression in earthquake survivors In turkey: An epidemiological study. J Trauma Stress. 2004-17(2)T33-
141. 

13. Salcioglu E, Basoglu M. Control-focused behavioral treatment of earthquake survivors using live 
exposure to conditioned and simulated unconditioned stimuli. Cyberpsychol Behav See Netw 
2010;13(1):13-19. 

14. Basoglu M, Livanou M, Salcioglu E. A single session with an earthquake simulator for traumatic stress 
in earthquake survivors. Am J Psychiatry. 2003;160(4):788-790. 

15. Basoglu M, Livanou M, Salcioglu E, Kalender D. A brief behavioural treatment of chronic post
traumatic stress disorder in earthquake survivors: Results from an open clinical trial. Psychol Med 
2003;33(4):647-654, 



16. Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M. A randomized controlled study of single-session behavioural 
treatment of earthquake-related post-traumatic stress disorder using an earthquake simulator. Psychol 
Med. 2007;37(2):203-213. 

17. Basoglu M, Salcioglu E, Livanou M, Kalender D, Acar G, Single-session behavioral treatment of 
earthquake-related posttraumatic stress disorder: A randomized waiting list controlled trial. J Trauma 
Stress. 2005•.^8(^):V-.^^. I' 

18. Zang Y, Hunt N, Cox T. A/andomised controlled pilot study: The effectiveness of narrative exposure 
therapy with adult survivors of the sichuan earthquake. BMC Psychiatry. 2013;13:41-244X-13-41, 



6, Wat was uw inschatting van de ernst van deze klachten? 

O mild 
O matig 
O ernstig 

7, Welke vervolgstappen heeft u genomen bij patiënten met dergelijke klachten? U kunt meerdere 
antwoorden aanvinken. 
O geen 

O regelmatig consulten/gesprekken 
O medicatie voorgeschreven: 

O psychofarmaca 
O anders, namelijk,,. 

O verwezen naar: 
O POH-GGZ 
O psycholoog 
O online hulpverlening 
O anders, namelijk .,. 

O anders, namelijk 

8, Zijn er zaken die naar uw mening missen in de op dit moment beschikbare hulpmogelijkheden voor 
mensen met aardbeving gerelateerde klachten? 
O nee 
O ja, namelijk .,, 

Universitair Centrum Psychiatrie 



9. Zijn er andere zaken die naar uw mening relevant zijn als het gaat om een passend hulpaanbod voor 

mensen met aardbeving gerelateerde klachten? 
O nee 
O ja, namelijk... 

Dit is het einde van deze vragenlijst. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de vragenlijst vóór 20 juni 2014 
in te vullen en terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 
Deze kunt u hieronder kwijt. 

Universitair Centrum Psychiatrie 



Biilaqe 1: Inrichting, werkstructuur en bemensing Drieslag 
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Bijlage 2: Inrichting, werkstructuur en bemensing Leefbaarheid 
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1 september 2014 

Update uitbesteding PSB voor de Dialoogtafel 
Het PSB ultbestedihg traject bestaat uit drie fases: 

De selectie-fase 
De co-(:reatie-fase 
De aanbiedings- en gunnings-fase. 

Samenvatting selectie-fase 
De selectie fase van dë PSB üitbestèdirig starte met een algemene meeting (townhall) op 6 juni waar circa 
200 mensen aan wazig waren. Tijdens de meeting werdt uitleg gegeven van het werk, het process en de 
procedure vah'üitbestedihg.. Óp 7 jüli hebben 20 bedrijven of consortia 'éèri submissie ingedient. 
Na de "selectie van drié deelhemers uit de ih totaar20 PSB marktconsiultatiè subhriissies Is op' 15 juli de co-
creatie fase van de PSB marktconsultatie gestart met deze drie deelnemers. 

Samenvatting co-creatie-fase 
De co-creatie fase bestond uit drie gesprekken met elk van de drie geselecteerde deelnemers over de 
onderwerpen Scope, Klanttevredenheid en Verdienmodel. 
De co-creatie gesprekken duurden telkens 4 uur en de gesprekspartners bestonden uit het kernteam van 
zowel de deelnemers als de opdrachtgevers, waar zoveel mogelijk de beoogde PSB management 
teamleden vertegenwoordigd waren. Waar relevant was het team aangevuld mét specialisten die gedurende 
delen van de gesprekken aanwezig wären. De deelnemers hërddeh voor'elkè "sessie een presentatie 
voorbereid met antwoorden op de vragen zoals gesteld in de leidraad voor de betreiffende sessie. 

Het doel van de gesprekken was om samen met de deelnemers hun aanbiedingen door te spreken en 
verduidelijking, verbeteringen en verschillende modellen en tevens om achterliggende gedachten te 
bespreken. Verder was er de gelegenheid om beoogde PSB management téamlederi van de deelnemers 
aan het werk te zien, zodat ook een beeld kon ontstaan van hun geschiktheid èn potentieel voor het 
zelfstandig leiden van een efficiente uitvoeringsorganisatie, zoals die wordt nagestreefd. 

Er zijn door de deelnemers verschillende modellen als plan van aanpak aangeleverd met ieder verschillende 
sterke en zwakke punten. De hoofconclusie na deze gesprekken is dat alledrie de deelnemers voldoende 
sterk zijn om door te gaan naar de aanbiedingsfase van de PSB marktconsultatie. Alle déelnemers hebben 
aangegeven tevreden te zijn met het proces en het traject als uitdagend, maar efficient, nuttig en 
verduidelijkend te hebben ervaren. 

De co-creatie fase is afgesloten op 15 Augustus met het uitsturen van de aanbiedingsleidraad. 

Volgende stappen, aanbiedings- en gunnings-fase 
De tijdlijn voor het gunnen van het PSB contract en de opstartfase ziet er als volgt uit: 

Aanbiedings-fase 
Verstrekken Aanbledingsleldraad deel I 
Veretrekken Aahble'dingsleldraad deel II (concept contract) 
Sluitdatum voor Indiénen vragen n a.v, Aanbledingsleldraad deel I 
Sluitdatum voor indienen vragen m,b,t. Aanbledingsleldraad deel II 
Verstrekken laatste Nota van Inlichtingen 
Indiening Aanbieding ' 
Clarificatie/feedback van Aanbiedingen 
Evaluatie van aanbiedingen 

Gunnings-fase 
Voorbereiding Gunningsbeslult 
Voorbereiding contractstukken en ondertekeningsceremonie 
Ondertekening PSB contract 

week 
34 
34 
35 
35 
35 
36 
37/38 
38/39 

datum 
18 augustus 2014 
22 augustus 2014 
25 augustus 2014,voor 12,00 uur 
27 augustus 2014 voor 12,00 uur 
29 augustus 2014 
5 september 2014, voor 12,00 uur 
9-16 september 2014 
16-26 september 2014 

39/40 26-30 september 2014 
42 t/m 14 oktober 2014 
42 15 oktober 2014 



In de aanbiedingsleidraad worden ideeën uit de co-creatiefase meegenomen en de deelnemers wordt 
verzocht verdere invulling te geven aan bedrijfsvoering. Doel yan de aanbiedingsfase is onn, pp basis van de 
inzichten verworven in de eei-dere fasen, éèn aanbieding te sélecterën door middel van evaluatie van de 
integrale voorstellen van deelnemers aan de hand van de nader uitgeweri<te vraag- en opdrachtstelling. 

De aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 
a. Dynamiek, slagvaardigheid en efficiëntie van de organisatie; 
b. Klanttevredenheid (hoe is klanttevredenheid geborgd); 
c. Risicobeheersing en veiligheid (hoe gaat de organisatie om met risicobeheersing); 
d. Lokale betrokkenheid (in welke mate wordt de omgeving betrokken bij de'opdracht); en 
e. Verdienmodel (wat is de verhouding tussen de toegevoegde waarde en de kosten hiervan). 

In geval het beoordelingskader hiervan afwijkt, is dat bij de betreffende onderdelen aangegeven. Het 
uiteindelijke waardeoordeel van de aanbieding wordt naast dé inhoudelijke beoordeling van de 
beoordelingscriteria ook bépaalt door de integraliteit (het afgestemde geheel) en of er op een consistente en 
congruente opvolging is gegeven aan de gevoerde Co-creatie gesprekken. 

Specifiek voor de activiteitenbeschrijving in de aanbieding zal naar de volgënde aspecten gekeken worden: 
- Dienstverieningsconcept 

- Compleetheid /Ç 
- Realisme/haalbaarheid ^ 
- Klantgerichtheid 

- Participatie van klanten in proces 
- Kwaliteit klachtenafhandeling 
- Segmentatie 

- Vaststelling klanttevredenheid 
- Betrokkenheid van lokale deelnemers bij uitvoering 

- Organisatiemodel 
- Compleetheid en akkoordverklaring 
- Verdelirig van taken/ verantwoordelijkheden/bevoegdheden 
- Dynamiek/ flexibiliteit 
- Slagvaardigheid en efficiëntie 
- Betrokkenheid van lokale deelnenners bij uitvoering 

- Bundels opname en voorstel en uitvoering 
- Verdeling van taken/ verantwoordelijkheden/bevoegdheden 
- Dynamiek/ flexibiliteit 
- Slagvaardigheid en efficiëntie 
- Betrokkenheid van lokale deelnemers bij uitvoering 

- Implementatieplan 
- Realisme/ haalbaarheid (mijlpaal 01-01-2015) ^ -
- Dynamiek/ flexibiliteit \ " 
- Slagvaardigheid en efficiëntie 
- Betrokkenheid van lokale deelnemers bij uitvoering 

De aanbiedingsfase zal worden afgesloten met een gunningsvoorstel op 22 September en een contract op 
15 October. 
In nauwe samenwerking met de succesvolle PSB kandidaat zal vanaf 15 Oct een transitie- en mobilisatieplan 
gemaakt worden en uitgevoerd wat als doel heeft een start van de operationele uitvoeringsorganisitie op 1 
januari 2015. 

De subgroep van de dialoogtafel heeft een lijst gemaakt van belangrijke aandachtspunten. Deze lijst is 
meegenomen in de discussies met de aanbieders en is ook verwertet in de selectieleldraad. Een volgende 
belangrijke stap Is dat de subgroep en NAM samen vast gaan leggen hoe deze punten geborgd gaan 
worden met het PSB, bijvoorbeeld via het contract maar veelal ook via een beleidskader. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

J namensl 
dinsdag 2 september 2014 11:05 
SodM algemeen 
FW: agenda + stukken Dialoogtafel 8-9-2014 
O agenda 8-9-2014.docx; 03 Verslag Inventarisatie psychische klachten ten gevolge 
van aardbevingen pdf; 04 werkstructuurSslag.docx; 04 
werkstructuurLeefbaarheid,docx; 05 a voorblad 
uitvoeringsorganisatie-Hdrieslag,docx; 05 b Update uitbesteding PSB voor de 
Dialoogtafel.pdf; 06 a Oplegnotitie voor de regeling.docx; 06 b Concept regeling 
waardevermeerdering.doc; 06 b voorblad interim-regeling.docx; 05 c Prijsopgaaf 
waardevermeerdering regeling.docx; 07 a voorblad voorstel ondersteuning.docx; 07 
b Ondersteuning leden van de Tafel.docx; 08 a voorblad commissie bijzondere 
situatie.docx; 08 b brief Dialoogtafel voortzetting en woningmarkt.pdf; 09 a 
voorblad Uit de stutten.docx; 09 b Update Uit de Stutten voor de Dialoogtafel.pdf; 
10 a voorblad waterveiligheid.docx; 10 b Voortgang Aardbevingsbestendig maken 
dijken en kaden Stand augustus 2014..„docx 

Heren, 
Svp archieveren. 

V a n i ^ ^ ^ J I j m a l l t o JgJ|(g)dialooqtafelQronlnqen.nn 
Verzonden: maandag 1 september 2014 17:20 
Aan: 

Onderwerp : agenda -f- stukken Dialoogtafel 8-9-2014 

Beste leden van de Tafel, 

Hierbij stuur ik u de agenda met bijbehorende stukken voor de tafel van volgende week maandag. De vergadering 
vindt plaats in Rietland Zuidwolde. 

Secretariaat Dialoogtafel Groningen 

info@dialoogtafelgroningen.nl  
a.niinuis@dialoogtafelgroningen.nl 

tafol 



http;//www.provincieQroninQen,nl/loket/onze-dienstverlenlnQ/kwaliteltshandvest/ 

# 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

MBA 
iriäa'n'däg'S sepit̂ ^ 20Ï4 11:37 
SodM algemeen 
FW: gebouwen 'uit de stutten' 

Svp archieveren 

Met vriendelijke groet / Kind regards. 

f 

Inspecteur-generaal der Mijnen / Inspector General of Mines 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken 
Ministry of Economie Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P,G>Box 24037 | 2490 AA j Den Haag 

laminez,nl 
'httD://www,sodm.nl 

V e r 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S i b e r 2 0 1 4 8:53 

OhdëhwerprFW: 'geboüweh 'ijlt dë stüttèh' 

Goedemorgen, 

Onderstaand bericht van de NAM stuur ik jullie ovv Jantina ter informatie toe. 

Groet, 

Eenderde gebouwen 'uit de stutten' 

Voor eenderde (23), van de 69 gebouwen waar door NAM tijdelijke 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen is een oplossing gevonden. NAM werkt samen met 
de eigenaren van de overige gebouwen en betrokken instanties om ook in deze gevallen 
tot een passende oplossing te komen. Het gaat om huizen, boerderijen of bijvoorbeeld 
schuren waar stutten of andere tijdelijke maatregelen zijn getroffen om onveilige situaties 



te voorkomen. Dit is voor bewoners zeer ingrijpend. Na aanvullend bouwkundig 
onderzoek overlegt NAM met de eigenaren over mogelijke oplossingen, die altijd 
maatwerk zijn. Deze kunnen variëren van bouwkundige versterkingen, sloop/herbduw of 
in enkele gevallen aankoop. De bewoner behoudt hierbij de çegie over wat er met zijn huis 
gebeurd en wanneer dit het beste ultkornt. Voor het einde vah'hfefjäar zal naar 
verwachting voor ongeveer de helft van de situaties overeenstemming worden bereikt 
met de eigenaren, in het voorjaar van 2015 willen we overeenstemming bereiken voor al 
deze 69 gebouwen. 

Dialoogtafel & "uit de stutten" 

De dialoogtafel heeft NAM in het voorjaar van 2014 gevraagd om gebouwen die 'in de 
stutten' stonden met voorrang te behandelen, vanwege de impact op de bewoners maar 
ook vanwege de visuele impact op de omgeving. In overleg met de gemeentes is er toen een 
lijst van 20 gevallen samengesteld. Inmiddels zijn 9 van deze 20 gebouwen 'uit de stutten' 
gehaald en is 1 huis door NAM aangekocht. Met bewoners van 4 huizen zijn afspraken 
gemaakt over een bouwkundige oplossing; 2 daarvan worden nog in december afgerond en 
2 in het voorjaar van 2015. Met 5 eigenaren is NAM in gesprek over de uitgevoerde 
onderzoeken en de mogelijke oplossingen. Voor een monument is gekozen om hét herstel te /M 
combineren met toekomstige bouwkundige versterkingen aan het pand. ^ 

Voortgang overige gebouwen 

Naast de 'lijst van 20' van de Dialoogtafel, is bij 13 andere gebouwen een oplossing bereikt. 
Bij 7 andere gebouwen worden de werkzaamheden in de komende maanden uitgevoerd. 19 
anderen zijn in het voorjaar van 2015 gereed. Met 15 vanjde ih totaal'69 woningen zijn 
gesprekken rnet de eigenaren gaande, waarbij ernaar Wordt géstreéfd om' ook deze in het 
voorjaar vari 2015 'uit de stiitteri' tè hebbep.gehaald. Uiteraard op voorwaarde dat de 
eigenaar akkoord is met de,te'kiezen oplossing en planning. 

Toekomst 

De lijst met 69 gebouwen is een momentopname omdat schade als gevolg van aardbevingen 
aanleiding kan geven tot veiligheidsmaatregelen. Ook uit de straatinspecties kan blijken dat 
veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In de praktijk blijkt dat er, naast aardbevingen, ook 
andere oorzaken aanleiding kunnen geven voor het nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit 
kan op initiatief van de gemeente of eigenaren zelf gebeuren. 

Vanwege de ingrijpendheid van de veiligheidsmaatregelen en de oplossingen, blijft NAM in 
gesprek met partijen, zoals de Dialoogtafel, om de aanpak van deze situaties te blijven 
verbeteren. 

Zie ook: http://www,dialoogtafeleronineen.nl/documenten 

In ons Hancves! vooi Oieiisivetlening kunl u iezen -jvelke diensiverl.3nini; u van ons mac verwachlBn,  
http://www.provinciearoninoen,nl/loket/onze-dienstverlenlna/kwaliteitshandvest/ 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

|) MBA 
maandag 8 september 2014 11:37 
SodM algemeen 
FW: persbericht economie Board 
persbericht Economie Board.docx; sieger dijkstra foto.jpg 

Ook archieveren 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Inspecteur-generaal der Mijnen / Inspector General of Mines 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken 
Ministry of Economie Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P,0, Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 

T + 31 701 

minez.nl 
httD://vKww.sodm,nl 

V a n : m i m [mallto|^^^J0)dlalooqtafelqronlnqen.nl] 
Verzonden: vrijdag 5 september 2014 15:14 
Aan: H i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H ^ H 

Onderwerp: persbericht economie Board 

^ Beste leden van de Tafel, 

Bijgaand zend ik jullie onder embargo tot maandag 8 september 12.00 uur het persbericht voor de bemensing van 
de Economie Board. 
Binnenkort hebben Jacques en Jan een gesprek met Sieger Dijkstra. Sieger heeft aangegeven graag bereid te zijn om 
ook aan de Tafel een toelichting te geven over de werkwijze van de Board. 

Met vriendelijke groeten, 

secretaris. 

ItafBl 



www.dialooqtafelaronlnqen.nl  
info(5)dialooqtafelaroninqen.nl 

In ons Hcinrtves; voor Dienstveriening Kunt u lezen wßika dienslverlening u van ons rnag verwachter  
htlp://www,provinciearoninoen,nl/lokel/onze-dienstverlenino/kwraliteilshandvest/ 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

MBA 
donderdag 11 september 2Ö14 15:45 
SodM algemeen 
FW: Aardbevingsschadeherstel Doopsgezinde kerk Middelstum, steigerbezoek op 
15 september 2014, veiligheid op de bouwplaats 
DSC01499.JPG; DSC01526.JPG; DSC01505.JPG; DSC01520.JPG 

Svp archieveren. 

Met vriendelijke groet / Kind regards. 

|MBA 
Inspecteur-generaal der Mijnen / Inspector General of Mines 

. staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken 
Ministry of Economie Affairs 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O, Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 

[ J j l j j J ^ ^ J O m i n e z . n l 
http://vKww;.sodm,nl 

Van: [mailto|||||^g@dlaloogtafelgroningen.nl] 
Verzondieh: donderdag 11 september 2014 15:43 

CC: HBHl^H | |@12move .n l 
Ondërwérp: FW: Aardbevingsschadeherstel Doopsgezinde kerk Middelstum, steigerbezoek op 15 september 2014, 
veiligheid op de bouwplaats 

Geachte leden van de Tafel, 

Onderstaande uitnodiging is verspreid onder sommige leden van de Tafel. Het leek ons goed deze 
naar u allen door te sturen. 

Mochten jullie gebruik willen maken van de uitnodiging, willen jullie de heer 
mail informeren? 

s dan via de 

Groet, 

Secretariaat Dialoogtafel 

0-0 



Onderwerp: Aardbevingsschadeherstel Doopsgezinde kerk Middelstum, steigerbezoek op 15 
september 2014, veiligheid op de bouwplaats 

Geachte geadresseerden. 

Enige dagen geleden heeft u de bijgaande uitnodiging ontvangen voor een 
steigerbezoek aan het bouwproject 'Aardbevingsschadeherstel Doopsgezinde 
kerk Middelstum' op maandagochtend 15 september as. 
Met het oog op de te nemen veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats zouden 
wij graag vernemen of maandag de 15e op uw zeer gewaardeerde aanwezigheid 
mag worden gerekend. Voor zover van u nog geen reactie is ingekomen zien wij 
uw antwoord met grote belangstelling tegemoet. 
Bijgaand enkele foto's om u een indruk te geven van het onderhavige 
herstelproject. 

Hoogachtend, 

Doopsgezinde gerneente Middelstum 
j ^ m i ^ m ^ l secretaris 
Poistbijs 56, 9990 'AB Middelstum 
Grachtstraat 12. 9991 BA Middelstum 
Tel.! ' '^ 
FaxI 
E - m ä i l ^ ^ ^ ^ ^ ^ H r o ) 12move.nl 

Oorspronkelijk bericht-
F r o m : | | ^ ^ | ^ | 
Sent: W.éjariéTday, September 3, 2014 12:34 PM 
To:| 

|@di,alpl3gtaTëlgfô ^̂  

Subject: AarWévingsschadeherstel Doopsgezinde kerk Middelstum, 
steigerbezoek op 15 september 2014 

Aan geadresseerden 

Mede namens de heer h e e r | ^ ^ ^ ^ ^ m van het Nederlands Adviesbureau 
Monumentenzorg en Interieurarchitectuur te Kloosterburen vraagt de 
Doopsgezinde gemeente Middelstum uw aandacht voor het volgende. 

Na uitvoerige administratieve en technische voorbereidingen is op 12 
augustus 2014 een aanvang gemaakt met het herstel van de aardbevingsschade 
aan het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente Middelstum, Trekweg 28, 9991 
AN. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf De Boer te 
Groningen. 

De herstelwerkzaamheden zijn ingrijpend. Het hele herstel/restauratieproject 
wordt namens de Nederlandse Aardoliemaatschappij BV begeleid door de • • 

Het kerkgebouw is ontdaan van zijn totale inventaris. Die is opgeslagen bij 
2 



Koops Verhuisgroep in Assen. In het kerkgebouwgebouw heeft voor de aanvang 
van de werkzaamheden asbestsanering plaatsgevonden. Alle muren (van binnen 
en van buiten) en de kapconstructie worden gerepareerd en versterkt. Het 
tongewelf wordt versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt. Als het gebouw 
weer op orde is, wordt de inventaris teruggeplaatst. 

Teneinde alle betrokkenen te informeren over dit project worden de directie 
van de NAM, de Dialoogtafel voor het aardbevingsschadeherstel, het 
Provinciaal bestuur van Groningen en het gemeentebestuur van Loppersum 
uitgenodigd voor een steigerbezoek aan het kerkgebouw op maandagochtend 15 
sepjgpiber as. van 10.30̂ tQt 12.00 uur. Tijdens dit bezoek zal door de heer 

en door de heerHIHH van het bouwbedrijf toelichting worden 
gegeven met betrekking tot de schade aan het kerkgebouw en de herstel- en 
preventiemaatregelen die met medewerking van de NAM worden genomen. 

De belangstellende aanwezigheid van de uitgenodigde instanties zal bijzonder 
op prijs worden gesteld. 

Hoogachtend, 

R.S.V.P. 

Doopsgezinde .gemeente Middelstum 
^ H ^ U f l U I ^ H j secretaris 
Postbus 56; 9990'AB Middelstum 
Grachtstraat 12, 9991 BA Middelstum 
Tel. 
Fax| 
E-mail 12move.nl 

chtstraat 12, 9991 B 

Eli 

ai: 
ai 
31= 

In ons Handvest voor Diensiveriening kunt u lezen weike dienslverlening u van ons mag verw,3chlen.  
http://www,provinciearoninQen,nl/loket/onze-dienstverlenino/kwaliteitshandvesl/ 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

vrijdag 14 november 2014 21:17 
SodM algemeen 
FW: Heat maps bevingen 2013- 2014 GBB 
verschuiving bevingen 2013-20141 twitterjpg 

Graag registreren bij monltoringscommissie NAM-dlaloogtafel 

Van: 
Verzonden: maandag 3 november 2014 14:50 
Aan: g i l l i g i g i l ^ s h e H x o m 

CC:H ••••• 
Onderwerp: Heat maps bevingen 2013- 2014 GBB 

Is dit niet een Interessant resultaat dat eens besproken/geëvalueerd kan/moet worden, bijv. bij een volgende 
monitoringsbljeenkomst ? 

Het toont een beeld van de dichtheid van de bevingen (vergelijking 2013-2014) zoals Groninger Bodembeweging 
(GBB) dat op hun Webportal, met online 'heatmaps' weergeeft. 
Een resultaat is samengevat in de twee figuren in een recent twitterbericht v a n g | ^ | | ^ H . 

Volgens mij Is het goed de onderliggende statistiek te bespreken, (invloed kleine/grote bevingen, compleetheid, 
invloedsafstand, schaalkeuze, periode, etc.) en om de figuren goed te begrijpen, voordat ze publiek breed 
gebruikt worden. 

Vr groet, 
SodM 

p.s. Zie de bron, de online heatmaps op http://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/ Deze heatmaps worden online 
geactualiseerd ( tonen soms eerst cirkelvormige contouren voordat ze correct weergegeven worden- dan 
inzoomen). 





WImBlanktn 
Hieronder a((>eelding van verschuiving van aardbevingen In 2013 en 2014 Ook te zien op Oevir»}cjevceid i» -grooeo pc ^ntK^'crynQ».tO^.'kv^^vl 






