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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z00117
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat over de aardbeving in Groningen op maandag
8 januari 2018 met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter (ingezonden
10 januari 2018).
Vraag 1
Hoe denkt u het vertrouwen te herwinnen na deze zware beving als het
gaswinningniveau niet naar beneden gaat? Deelt u de mening dat de
gaswinning in Groningen op korte termijn verder verlaagd moet worden dan
de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het regeerakkoord? Zo ja, hoe gaat
u dit realiseren?
Vraag 2
Kunt u aangeven of de gaswinning rond het cluster Loppersum recent is
verhoogd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)? Zo ja, welke
redenen liggen hieraan ten grondslag?
Vraag 3
Gaat u zo snel mogelijk de winning in het cluster Loppersum stoppen om
toekomstige aardbevingen te voorkomen? Gaat u dus de uitspraak van de
Raad van State volgen en het cluster insluiten? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Wat voor gevolgen heeft het Groningen Meet- en Regelprotocol (hand aan de
kraan-principe) voor het winningsniveau gehad?
Vraag 5
Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat alle schade als gevolg van deze laatste
beving zo snel mogelijk wordt verholpen? Hoe gaat u dit doen nu er nog
geen schadeprotocol is? Deelt u de mening dat het niet acceptabel is dat de
schadeafhandeling op zich laat wachten omdat er geen protocol is?
Vraag 6
Komt er een nieuwe controle van de dijken en het chemiecluster in Delfzijl?
Worden ook het Forum en de gevoeligere panden in Groningen-stad extra
gecontroleerd?
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Vraag 7
Wordt er op zeer korte termijn extra hulp ingeschakeld om ervoor te zorgen
dat alle inwoners van Groningen in ieder geval veilig zijn in hun woning?
Vraag 8
Kunt u de eerste informatie van de veiligheidsregio en het Centrum Veilig
Wonen (CVW) delen met de Kamer?
Vraag 9
Deelt u de analyse dat de risico’s op een dergelijke zware aardbeving al
bekend waren en dat er onvoldoende is gedaan om dit risico weg te nemen?
Vraag 10
Kunnen deze vragen voor het eerste debat over deze aardbeving in Groningen beantwoord worden?
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