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Parlementaire enquêtecommissie

• De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is op 9 februari 2021 
geïnstalleerd.

• De leden van de enquêtecommissie zijn: Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter),  
Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Hülya Kat (D66), Anne Kuik (CDA), Barbara  
Kathmann (PvdA), Peter Kwint (SP) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

22 technische briefings

• De enquêtecommissie organiseerde in het voor- en najaar 2021 en in het voorjaar 2022  
in totaal 22 technische briefings.

• Verschillende deskundigen en experts verzorgden een technische briefing over thema’s 
als gezondheid en welzijn binnen de gaswinningsproblematiek, de rol van verzekeraars, 
aardbevingen als institutionele crisis, de werking van (internationale) gasmarkt,  
regulering, rol Groningengasveld, energietransitie en gasvraag, opbrengstenverdeling 
Groningen, individuele– en groepsrisico’s, bouwkundige schade, aardgasbaten, aardgas 
en economie, geschiedenis van het gasgebouw, geodesie, aardobservatie en bodem-
beweging in Nederland, aansprakelijkheidsrecht en schade door gaswinning, toezicht, 
crisisbestendige overheid, ordening van de ondergrond en toezicht door rijksinspecties.

4 dagen werkbezoek

14-15 juli 2021

• 11 keukentafelgesprekken met gedupeerde bewoners
• Gesprek met de Groninger Bodem Beweging
• Fietstocht rondom Middelstum
• 2 gesprekken met schade-experts
• Rondleiding door ‘t Zand en gasopslag Norg

25-26 april 2022

• 8 keukentafelgesprekken met gedupeerde bewoners
• 5 gesprekken met verschillende experts
• Bezoek aan de stikstoffabriek in Zuidbroek en het hoofdkantoor van Gasunie
• Gesprekken met de geestelijke zorg 
• Gesprek met de Nationaal Coördinator Groningen en rondleiding in het centrum en   

de wijk Opwierde in Appingedam
• Een gepland werkbezoek op 20 en 21 december 2021 ging wegens aangescherpte  

coronamaatregelen niet door. In plaats van het bezoek voerde de commissie een aantal 
online gesprekken met vertegenwoordigers van de provincie, waterschappen en  
gemeenten.
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Cijfers en achtergrondinformatie



Vorderingen

De enquêtecommissie stuurde aan 47 actoren één of meerdere vorderingen van  
documenten en inlichtingen. In totaal ontving de commissie 631.500 digitale documenten 
en 10 meter aan fysieke documenten.

124 Besloten voorgesprekken

• De enquêtecommissie voerde met 124 personen een besloten voorgesprek.  
De meeste gesprekken vonden plaats in januari, februari en maart 2022. 

• De gemiddelde gespreksduur was 2 uur en 8 minuten.

Staf

Een staf van 16 medewerkers ondersteunt de enquêtecommissie bij haar werkzaamheden  
en bestaat uit een griffier, een adjunct-griffer, een onderzoekscoördinator, een  
plaatsvervangend onderzoekscoördinator, een wetgevingsjurist, zeven onderzoekers,  
een communicatieadviseur, een commissie-assistente, een data-analist en een  
informatiespecialist.

Klankbordgroep

• De enquêtecommissie werkt met een klankbordgroep. De klankbordgroep dient als 
waarborg voor de kwaliteit van het onderzoek en als vertrouwelijke gesprekspartner van 
de commissie. 

• De klankbordgroep draagt geen verantwoordelijkheid voor het werk van de commissie. 
• De klankbordgroep bestaat uit zes leden met ieder eigen expertise en kennis over  

verschillende aspecten van de gaswinning.
• De commissie en de klankbordgroep kwamen tot nu toe twee keer bij elkaar.

Discoursanalyse aardgaswinning Groningen

• Op verzoek van de enquêtecommissie deed het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis van de Radboud Universiteit een discoursanalyse naar de gaswinning in 
Groningen over de periode 1959-2022.

• Het onderzoek richtte zich op de maatschappelijke discussie in de media en het  
politiek-bestuurlijke debat in de Tweede Kamer, de noordelijke Provinciale Staten en de 
door aardbeving getroffen gemeenten.

• De discoursanalyse wordt tegelijkertijd met het eindrapport van de commissie openbaar.
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