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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 maart 2017
In de regeling van werkzaamheden van 23 maart jl. (Handelingen II
2016/17, nr. 59, Regeling van werkzaamheden) heeft uw Kamer besloten
een debat in te plannen naar aanleiding van recente berichten in de media
over een toename van het aantal aardbevingen in Noordwest Groningen.
Hierbij informeer ik uw Kamer over de gegevens die ik hierover
momenteel tot mijn beschikking heb.
De aardbevingen in Groningen worden zorgvuldig geregistreerd en
gepubliceerd door het KNMI. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) volgt de
ontwikkeling van de seismiciteit nauwgezet en doorlopend. Twee keer per
jaar, op 1 mei en op 1 november, publiceert NAM een meet- en monitoringsrapportage, waarin een analyse wordt gegeven van de seismiciteit.
SodM controleert deze analyse en adviseert vervolgens over eventuele
beheersmaatregelen. Als er zich echter tussentijds bijzonderheden
voordoen, kan SodM NAM verzoeken om een nadere analyse te maken.
Naar aanleiding van enkele bevingen bij Wirdum (eind 2016) en recent in
de regio Loppersum heeft SodM zo’n analyse gevraagd.
Volgens SodM heeft de seismiciteit zoals tot op heden waargenomen in
de regio Loppersum niet geleid tot een overschrijding van de grenswaardes. Dat betekent dat de aardbevingsdichtheid beneden de waarde is
gebleven die ik in het instemmingsbesluit winningsplan Groningen van
30 september 2016 heb opgenomen (Kamerstuk 33 529, nr. 309). Die
waarde bedraagt 0,25 bevingen per vierkante kilometer per jaar, uitgaande
van aardbevingen met een sterkte van 1,0 of hoger op de schaal van
Richter.
NAM heeft de door SodM gevraagde speciale analyse onlangs opgeleverd
en zal deze binnenkort op haar website publiceren. Per brief van 24 maart
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2017 (zie bijlage1) geeft SodM aan dat de analyse van NAM wordt
bestudeerd. Uiterlijk begin april 2017 zal ik door SodM geïnformeerd
worden over haar visie op de ontwikkeling van de seismiciteit in de regio
Loppersum en mogelijke handelingsperspectieven.
Ik zal uw Kamer informeren over dat advies van SodM en de gevolgen die
ik daaraan verbind. Ik geef uw Kamer in overweging om het bovengenoemde debat in te plannen nadat ik uw Kamer hierover heb kunnen
informeren.
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
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