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Arcadisrapport inzake gaswinningsschade

Geachte voorzitter/leden,

Wijontvingen een brief van de NCG d.d. 17 augustus 2016 over de afhandeling van

aardbevingsschade.

Meldingen van aardbevingsschade door inwoners van Noord-Drenthe werden de af-
gelopen jaren vaak niet in behandeling genomen omdat die locaties buiten de zoge-

naamde schadecontourlijn lagen. De NCG heeft op basis van onderzoek bepaald dat

ook die schademeldingen in behandeling worden genomen. Alle indieners van scha-

demeldingen kregen hierover bericht.

De NCG informeert in zijn brief over:

1. de validatie van het onderzoek van het eerder uitgevoerde onderzoek van

Arcadis naar bevingsschade buiten het schadeafhandelingsgebied van het

Groningen-gasveld;
2. de vervolgstappen die naar aanleiding daarvan ondernomen worden.

De belangrijkste consequenties hiervan voor Drenthe zijn dat:

1. schademeldingen uit Noord-Drenthe naar aanleiding van bevingen door gas-

winníng in het Groningen-gasveld direct in behandeling worden genomen, voor

zover zij zich in het gebied bevinden dat door Arcadis is onderzocht;

2. schade die wel gemeld is, maar zich buiten het onderzoeksgebied bevindt, per

1 januari 2017 in behandeling zal worden genomen;

3. alle schademeldingen uit de omgeving van de gasopslag Langelo eveneens

direct in behandeling genomen zullen worden.
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Tevens geeft de NCG aan een proef te zullen starten die moet leiden tot een verbete-
ring van het schadeafhandelingsproces.

Voor de details verwijzen wij u naar de bijlage

Tevens willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Het afgelopen jaar
hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de diepe ondergrond
Wijwillen u hierover informeren en met u informeelvan gedachten wisselen over de
relatie tussen deze ontwikkelingen en (het beleid voor) de Drentse ondergrond.
Gedeputeerde Stelpstra zal u hiervoor binnenkort een uitnodiging sturen.

Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

Bijlage: B

kaart)
wa/coll.

van de Nationaal Coördinator Groningen d.d.17 augustus 2016 (met
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Betreft Validatie onderzoek Arcadis,
Schademeldingen buiten de contourlijn

Geacht college,

In opdracht van de NAM startte Arcadis in het voorjaar van 2015 een onderzoek
naar schademeldingen buiten het schadeafhandelingsgebied. Dit wordt ook wel
de 'schadecontourlijn' genoemd. Arcadis heeft in elf gebieden rondom deze
contourlijn, in totaal meer dan 70 gebouwen onderzocht. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn in november 2015 gepubliceerd. Uit het onderzoek van Arcadis
bleek dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen voor de in totaal elf
onderzochte gebieden kleiner is dan lYo en dus verwaarloosbaar is. De NAM heeft
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gevraagd om het onderzoek en de
uitkomsten te controleren. Deze controle, ofwel validatie, van het
Arcadisonderzoek is door de TU Delft in opdracht van de NCG uitgevoerd.

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de validatie van het
onderzoek van Arcadis en de vervolgstappen.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u op:
www. n ati o na a I coo rd i n ato rg ro n i n g e n. n I /actu ee I

Conclusies
Kort weergegeven zijn de belangrijkste conclusies van de onderzoekers van de TU

Delft als volgt:

De conclusie van Arcadis dat de kans op schade door aardbevingen aan
alle gebouwen in de onderzoeksgebieden verwaarloosbaar klein is, is te
stellig en onvoldoende onderbouwd.

De door Arcadis gevolgde aanpak om per schadebeeld (het soort schade)
oorzaken vast te stellen, voor mogelijk te houden of uit te sluiten, is
objectief, navolgbaar en inzichtelijk.
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a Het door Arcadis gehanteerde begrip hoofdoorzaak van een schadebeeld
is in een aantal gevallen een onvoldoende effectief instrument om
combinaties van invloeden in een schadebeeld (zoals verergering van
bestaande schade door verschillende schadeoorzaken) goed te kunnen
onderscheiden en beoordelen. Hierdoor kan de invloed van bevingen door
gaswinning niet volledig worden uitgesloten.

Het onderzoek van Arcadis naar de oorzaak van schades heeft alleen
betrekking op de effecten van reeds opgetreden bevingen. Over de invloed
van eventuele toekomstige sterkere aardbevingen doet het
Arcadisonderzoek geen uitspraak.

De omvang van de steekproef is klein. De kans dat schade die aan de
gaswinning te wijten is door toeval over het hoofd wordt gezien, is

daardoor te groot. Vanuit statistisch oogpunt is het aantal beoordeelde
panden te klein om een algemene uitspraak te kunnen doen voor alle
panden in het volledige beschouwde gebied. Het is wenselijk om
aangemelde schades individueel te onderzoeken,

Nat¡onaal coörd¡nator
Groningen
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Inspecteren van woningen
De conclusie van de onderzoekers dat de methode van Arcadis niet houdbaar is,
leidt ertoe dat ik moet vaststellen dat de door de NAM vastgestelde
schadecontourlijn niet houdbaar is. Daarmee ontstaat de noodzaak tot inspectie
van elke individuele schademelding.

Ik heb de conclusies van de onderzoekers besproken met NAM en hen verzocht te
starten met de inspecties. Schademelders hebben lang moeten wachten op de
inspectie. NAM heeft mij daarom laten weten de schademeldingen met een
gerichte en snelle aanpak te willen afhandelen. Daarbij wordt niet - zoals nu
gebruikelijk is - alleen gekeken of aardbevingen de oorzaak zijn, maar worden ook
andere oorzaken inzichtelijk gemaakt. Deze proef moet het
schadeafhandelingsproces verbeteren. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert de
proef uit. Een onafhankelijke begeleidingscommissie, die door mij wordt
ingesteld, gaat deze aanpak monitoren en evalueren.

In deze nieuwe aanpak wordt de schade opgenomen en voorgelegd aan een panel
van experts. De beoordeling van de experts legt CVW in een rapportage aan de
bewoner voor met een voorstel voor afhandeling. Mocht de bewoner zich niet
kunnen vinden in de beoordeling van de experts, dan kan het rapport worden
voorgelegd aan een ander panel van experts voor een second opinion. Als de
bewoner zich ook niet kan vinden in de conclusies van de second opinion, dan kan
de casus worden voorgelegd aan de Arbiter Aardbevingsschade.
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Vervolgonderzoek
Nu geconcludeerd is dat de methode van Arcadis niet houdbaaris,zal de NCG in
het najaar een breed onderzoek starten. In dit onderzoek zal worden gekeken
naar de impact van aardbevingen op de gebouwen aan de randen van het
gaswinningsgebied en naar de mogelijke oorzaken van de schade aan gebouwen
Ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn.

Informatiebijeen komsten
Op zaterdag 10 september aanstaande vinden er informatiebijeenkomsten plaats
waar ik samen met de onderzoekers van de TU Delft een toelichting geef op de
uitkomsten van het onderzoek en de vervolgaanpak. Tijdens deze biièenkomsten
is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

uw college is ook van harte welkom op deze informatiebijeenkomsten

Met vriendelij ke groet,

Hans Alders
Nationaal Coördinator Groningen

Plaats Locatie Tiid
Ulrum Ontmoetingscentrum

Schapenweg 4
09.30 - 10.30 uur
inloop vanaf 09.00 uur

Zuidhorn Balk Zalencentrum
De Gast 39

11.15 - 12.15 uur
inloop vanaf 10.45 uur

Haren Postillion Hotel
Emmalaan 33

13.00 - 14.00 uur
inloop vanaf 12.30 uur

Veendam Hotel Parkzicht
Museumplein 3

t4.45 - 15.45 uur
inloop vanaf 14.15 uur

Scheemda Stayokay Hostel
Esbörgstraat 16

16.15 - 17.15 uur
inloop vanaf 15.45 uur
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