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In uw brief met bovengenoemd kenmerk heeft u BP Nederland Energie B.V. gevraagd een 
werkplan op te stellen naar aanleiding van de aardbevingen van 9 en 10 september en 10 
oktober 2001 in Noord-Holland. Ook geeft u aan het op prijs te stellen op de hoogte 
gehouden te worden omtrent de afhandeling van schadeclaims naar aanleiding van deze 
bevingen. 

Het werkplan dat wij voor ogen hebben bestaat uit de volgende elementen: 
- plaatsen van versnellingsmeters 
- deelname aan modelleringstudies aan TU Delft 
- seismische risico analyse in brede context 

Versnellingsmeters  
Wij hebben inmiddels het KNMI verzocht medewerking te verlenen aan het installeren van 
een drietal versnellingsmeters op door het KNMI aan te duiden plaatsen. Wij willen dit zo 
snel mogelijk uit laten voeren. 

Modelleringstudies 
Wij hebben TU Delft voorgesteld de technische gegevens van een seismicity studie aan het 
Bergermeerveld, die wij uit hebben laten voeren na een zelfde studie ten behoeve van de 
Piekgas Installatie, te incorporeren in de generieke modellen die momenteel ontwikkeld 
worden aan de TU Delft, om zodoende een beter inzicht in de haardmechanismen te krijgen. 
De TU Delft heeft toegezegd ons voorstel aan de "gebruikersgroep" voor te leggen op de 
eerstvolgende vergadering van deze groep op 11 februari, en ons direct daarna uitsluitsel te 
geven. Wij zullen u over de uitkomst hiervan nader berichten. 

Seismische Risico Analyse  
Wat betreft een seismische risico-analyse gaat onze voorkeur uit naar onderzoek in een 
breed verband in de context van een hernieuwd te formeren multidisciplinaire werkgroep 
bodembeweging waarin zowel kennisinstituten als mijnbouwmaatschappijen 
vertegenwoordigd zijn. Het voordeel van een brede multidisciplinaire aanpak, ten opzichte 
van een individuele, is ons inziens de mogelijkheid van het over en weer uitwisselen, 
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vergaren en ontwikkelen van kennis omtrent de problematiek van seismiciteit, waardoor een 
seismische risico analyse beter gefundeerd wordt. 

De afhandeling van de schadeclaims verloopt volgens plan. Inmiddels zijn op een enkeling na 
alle gelaedeerden, in het gebied waar redelijkerwijs aardbevingsschade te verwachten is, 
bezocht door ons schade expertisebureau. Van de ongeveer 350 schademeldingen die bij 
ons binnen zijn gekomen, zijn wij op dit moment met de helft van de gelaedeerden tot een 
akkoord gekomen en tot uitbetaling overgegaan. We verwachten de resterende claims op 
korte termijn af te kunnen handelen. 

Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie over bovenstaande, aarzelt u niet om 
contact met ons op te nemen. 

et vriendelijke groeten, 
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Het bijgaande wordt u toegezonden: 
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