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In 1993 verschqnt net rapport RelatJ€
goswlnnmg en oardbevmgen In
Noord Nederland Volgens he!
bednjfsbledvan de NAM IS .er geen
ililnleldlng tot verontrustlng Een
relatie met qaswmrunq IS er wei

vanat 2000 verdubbeltde NAM de
gasprodudie wit he! Groningenveld.'
van 20 a 30 majaro kuub per [aar naar
45 a 50 miljatd kuub. Op neqennen
verscnueoce plekken reveren samen
zo'n 300 putten productie

Dezwaarste aardbeving in GrcnmHe! KNMIrecrstreeroeaileendit rear
gen was op 16 augustus 2012 bij HutOIl zo'n 110aardbevingen in
nnqe. gemeente Loppersum: die had
Noord-Groningen_voor net eerst
een kracnt van 3,6 op de scnaat van
"kocht de NAM een besc:hadigde
RiCh\N en wero 101 op actunonoero
woning op, een rqksmonument. TOI
kilometer in de omtrek geregistreerd.
vandaag waren 10.216 schademeldingen bit de NAM binnengekomen
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ARJEN VAN VEELEN

Geen klootzak

H

De gasboodocalie

van de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM bij 8edum. iets ten noorden van de stad Groningen.

Door onze correspondent
Wubby Luyendijk
GRONINGEN. GaswinningsbedrijfNAM en
selsmologen van het KNMI hebbenjarenlang de aardbevingsrislco's in reoord-cronmgengenegeerd. Terwijl bewoners opde
Groningse gasbel afgelopenjanuari hoor
den dat erdoor gaswinniug meer en
zwaardere aardbevingen dreigen. hadden
NAM en KNMI .11 in 2004 kunnen weten
dat bevlngen mel een kracht van vijf op de
schaal van Richter in her verschret lagen.
Dar concludeert gepenstoneerd ingeni
em Adriaan Houtenbos op basis van eigen
onderzoek. HDe NAM en het KNMI hebben
de bevolking misleid", zcgt hij, "en ook her
Staatstoezichr opde Mijnen trok hierover
mer tijdlg aan de bel."
Op her cougres 'Gerommel in de ondergrond' brengt hij vanmiddagin Groningen
zljn bevindingen mar buiten. Houtenbos
werkte tOI 2000 als afdelingshoofd geomaticsbij de NAM en kntiseerde in 2007 de te
rooskleurige voorspellingen van her bedrijf over bodemdaling door gaswinning.

Voorspelbare
bevingen? Negeren
en wegmoffelen
Interview Adriaan Houtenbos
Nog zestien jaar, en dan beleeft Nederland een aardbeving met
een kracht van 5 op de schaal van Richter, Oorzaak: gas winning
in Groningen. Het valt heel precies uit te rekenen, constateert
een voormalig NAM-ingenieur.

lloeweetudatdebevolkingismisleid
overaardbevillgsrisico's?
.. Oat baseer ik op gegevcns en grafieken
van de toeziththouders zelf. Bet KNMI
houdt het aantal aardbevingen sinds 1996
precies bij. Ais je die bevingen rangschikt
in groepellmel een bepaalde zwaarte,
slaat het patroonje klam om het hart. Elk
jaargroeit het aamal bevingen met 16 procent ten opzichtevan het tot dan toegeregistreerde aanta]. Dit verdubbelt zich elke
4,7 jaar en vertienvoudigt elke 15,5 jaar.
.,r.'iet dit model zijn deaardbevingen .lIs
gevolg van gaswinning sinds de eeuwwisseling zo voorspelbaar .lIs een klok. De
deskundigen van NAM en KNMI moeten
die voorspelba.lrheid hebbengezien. Een
maatschappelijk verantwoord opererend
bedrijfmeldt dat ook. Maar dit hebben ze
tegenoverde bevolkingstil gehouden. Oat
iseen herkenbaar patroon bij de NAM."

Aantal aardbevingen in noorden toegenomen
Aordbevingen in Noard-Nederland. aantal waargenomen bevmgen naar slerk!e op de schaal von Richter
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Op welkJ'(Jt!"OOll doelt II?
.. Het patroon van negeren en ontkennen,
van bagatelliseren en frustreren, van wegmotTelen en verzwijgen. Zo ging het bij de
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Watvertelt uw allalyseover toekomstige
bevingen?
"Bij het huidige productietempo kunnen
Groningers de eerste klap boven 4 op de
schaal van Richter ditjaar verwachren en
de eersre coven 5 in 2029. [Daarbf kunnen
mensen ernstiggewond raken: kasten vallen om, schoorsrenen breken af, oude en
zwakkegebouwen kunnen geheel ofgedeeltelijkinstorten.) En vergisjeniet: het
aantal bevingen blijft zo exponentieel stijgen als je vasthoudt aan deze productie.
Oat vind ikronduit benauwend. ~

MinisterKampbeslist pas ill december
o{Ilij mindergasgaat 1I';,,"e".Hij laat
nil aanvullend onderzoekdoen.

Waaromtrok het Staatstoezlchtop de
l'fijnen lIietdirect aan debel?Datisde
U'aakhond.

"Ik ontzeg de xedertandse staat nier het
recht om belangen en rtstco's regen elkaar
afte wegen. Maar ik heb er een hard hoofd
in dat de onderzoeken de burger meer duldelijkheid zullen brengen. 20 zijn de onderzoekers voor hun mtormatte afhanke
lijk van de exploitant van het gasveld, de
NAM, en die andere belanghebbende: de
Nederlandse staat. En als je nagaat dat her
gas de Nederlandse schatkist vorigjaar 14
miljard curo cpleverde, sluiten de financiCie consequenties een evenwichlige belangenafweging nagenoeg uit. ..

.. De toezktuhouder heeft twee taken die
dat de
schade door gaswinning de rnaatschappelijke aanvaardbare grenzen met overschrjjdt. Tegelijkerlijd rnoet hij zorgen dat
de schatkist er maximaal aan verdient. Oat
kanje niet allebei tegenjkgoed doen. De
prakujk is dat de toezichthouder met de
mijnbouwmaatschappijen spreekl alser
grenzen worden overschreden. Maar hij
trekrde vergunningom het gas te winnen
niet in en informeert evenmin de burger
die aan Ie veel risico's \Vordt blootgesleld.
"De machLSverhoudingen zijn nu zo clat
de mijnbouwbedrijven altijd aan het langste eind trekken. Begin diljaar adviseerde
het staatstoezicht uiteindelijk de gasproductie zo snel mogelijk en 7.Oveel .lIs mo·
gelijk lerug Ie schroeven. Maar dat is wei
lien jaar later dan nodig. ~

elkaar bljten. Hij moet garanderen

I(ondende bestuurders ult deregionlets
ondernemen?

..t·

Staatstoezicht op de Mijnen."

bodemdaling als gevolg van gaswinning al in 1986 was uiteen proefschriftduidelijk
datde bodem uiteindelijk tweemaal zoveel
zou dalen als voorspeld. En zo gaat het nu
bij de aardbevingen. Neern de aardbeving
op TweedeKerstdag 1986, bij essen. Toen
het Drentse Statenlid Meent van derSluis
de beving in verbano brachr met de gaswinning, werd hij met pek en veren besmeurd. Ofhet onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology. De Amerlkaanse wetenschappers
meldden .11 in
1990 dat de gaswin ning kans op aardbevtngen met zich meebrengt, met een kracht
tot hoogun 3 opde schaal van Richter. Deze bevinding werd doodgeawegen. En
toen er na 1993geen ontkennen meer aan
was, sloegde NAM aan het bagatelliseren. ~

~Nee. Zij staan buitenspel, buiten het kringetje van NAM, KNMI, het Staatstoezicht
op de Mijnen en de Nederlandsestaat in de
persoon van de minister van Economische
Zaken. Ais ze over lokale vergunningen
moelen beslissen, baseren zij zich eenzij
dig op informatie over nationale belangen
van mijnbouwmaatschappijen en het

Watbetekent dit voor Noord-Groningen?

cv
Adriaan Houtenbos
To\2000 afdelingshoofd bij de
NAM.nuzelfstandigconsultant
Lid stuurgroep KNAWfWaddenacademie die bodemdaling op
langetermijnbestudeert

"Tot nu loeontbreekt een fysische verklaring voor de exponentiele toename van
het aantal aardbevingen. We weten dus
niet wanneer en in welke mate hel terugschroeven van de gasproductie het aantal
en de zwaarte van aardbevingen zal doen
afnemen.ln elk geval mag de gaswinning
nooit ten kostegaan van de veiligheid \'an
de Groningers en de leelbaarheid in het ge
bied. Als heel Nederland hetgasgebruikt,
moet ook heel Nederland de lasten daar·
van dragen. De NAM en de Nederlandse
overheid moeten de risico'safdekken met
een verzekering. Ais het zeals nudaadwerkelijk misgaal, moeten gedupeerden daar·
uitgecompenseerd worden. De staat mag
zijn burgers niet beW\lSt blootstellen aan
gevaar, en de NAM niet lalen gok!.:en met
andennans huizen en bezittingen."

et Utrechl.,.e J>vdA-gemeenteraa.dSlid Bert van
del' Roest (55) tradgister af. Hi] had 40.000eu·
rogesrolen uit de spaarpot van de daklozenkrant, waar hi] peuntngrneester was, Van dat
geld gaf hij onder meer rondjes III de kroeg.
Een echte socialist, gul metjouw geld.
Dc stlchnngdeed gecn aanglfte van diefstal. Wei meet Van
del' Roest hergeld binnen eenjaar terugbetalen, enders
komt dieaangifte er alsnog.
"Bert is geen klootzak, hij isgeen dief", zei voorzttter Broos
Schuetz van Stlchting Straatnieuws Utrecht gister regen
RTV Utrecht. ~Het tseen man mel het hart op dejuiste
plaats, die de weg even helemaalkwijt is geraakt."
ccen klootaak? Maar war moetje dan welfllkken om zotc
heten? Dit leek wel een rypfschgeval van omdraaicompas
sie. SlachtoiTerhulp vocr de dader.
Maar goed, degenen die hierovergaan zijn degedupeerden
zelf Dusgingikgisler even kijken bij het straatkranrkantoonjeopde Oudegracht.
Daar trofik drie vrijwilligersdie niet wilden (ofmochten)
praten met de pcrs. zevcrwczcn naar voorzirtcr Schnerz,
tevens oud-oprlchter van Leefbaar Utrecht.
Hij vertelde medater geen aangifte wasgedaan, omdatje
anders zeker wlstdatje hetgeld nlet terugkreeg. Oat had de
advocaat geadvlseerd. Oak hij was zcer geschokt door het
bedrog. Hij kende Van der Roest alruuntwaaltjaar. Echt zo
iemand die altjjd voor iedereen kjaarstond. Maar hij scneen
financieel aan de grcnd te zitren. Hij was zzp'er met reweinig opdrachten. Het was crisistjjd. En dan had hi] ook nog
zijn eigen theaterproducne.
.Er zit een menselijke kant aan", zei de vooratner. Ik began
hemtc geloven.

Dit leek wei een rypisch geval van
omdraaicompassie.
Slachtofferhulp voor de dader

V

Roest had een tragisch cv. Hij had tcneetgesrudeerd, maar was nooit acteur gewordcn. Wei had

an der

hij gewerkt als 'zelfstandig communicatiedeskundi
ge', als rollenspelacteur, als figurant in soaps, in rv-comrnercials (zoalsonlangs nogvoor Independer, maar dieopdrachtgever heefi hem imniddels gedumpl).
En politiek dus. Vrienden met Samsom, Spekman. Hij had
Platogeclteerd bf zfjn msrallatle als raadslid. Tweejaar geledengafGeenStijl hem de bijnaam 'Biertje van del' nocsr.
Maar de droom van het echte toneel bleef Ditjaar had hij
zijn eerste sclotheatervoorstelling, DagMaeder,aver zijn
dementerende, overleden moeder. Hij toerde ermee tangs
aile alzheimercafes in Nederland - a dream come true.
Hij betaalde de voorstelling uude erfenis van zijn moederaograag wilde hij dir.Maar her was mergenoeg. Vandaar
kennelijkdiegraai.
Ik zagin het speelschema dat hij vanavand moet oprreden
in Gemeenschapshuis deSmeltkroes te Maarheeze. De or
ganisatie vertelde me gister dolt het in principe gewoon
doorgaat (de aCleur zelf nam niel op). OtiS, zonderlegenbe
richt: vanavond de voorstelling Dag Maeder. Komtallen. Oit
wordt zijn mooisle rol ooit. Zijn Hamlet.
Vooreen lastige zaal zal hij zeggen: ~DaglTIoeder, kijk eens
wal er van me geworden is: gefnuikt acteur, gefaald politicus, diefvan de armen, nul inkomsten. eenjaar om 40.000
terugte belalen - maar geen klootzak, he, lila?"
Toitoitoi, Bert.

Arjen van Veelen (a.v.veelen@nrc.nllschrijft
op deze plek een wisselCOlumn met
Margriet Oostveen (m.oostveen@nrc,nl)

