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Meerderheid Groningers:
minder gas oppompen
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AARDSCHOK

Woede over nieuwe
bevingen en de dalende
huizenprijzen
3

Door Gerdt van Hofslot
Groningen De gaskraan moet
gedeeltelijk worden dichtgedraaid, om aardbevingen zwaarder dan 3,9 op de Richterschaal
te voorkomen. Dat vindt 59 procent van de ondervraagden in
een onderzoek naar de aardbevingen in Groningen. Opvallend
genoeg zijn er in Loppersum en
omgeving juist minder mensen
voor het stoppen van de gaswinning dan iets verder weg.
Dat blijkt uit een onderzoek
van deze krant onder 686 inwoners van Groningen. Het representatieve onderzoek is uitgevoerd door het RegioNoordPanel, in samenwerking met onderzoeksbureau
Enigma
Research. Voor het onderzoek
zijn niet alleen inwoners van
Loppersum en directe omgeving
benaderd, maar ook mensen die
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iets verder weg wonen.
Van de ondervraagden zegt 15
procent gezondheidsklachten te
hebben als gevolg van de aardbevingen. Meest genoemde
klachten zijn stress, slapeloosheid en angstgevoelens. Sommige ondervraagden zijn woedend
over de gang van zaken. "Ik kan
deze dreiging niet meer uit mijn
hoofd krijgen. Het komt te pas
en te onpas ter discussie", reageert iemand. "We moeten verontruste kinderen geruststellen
en de mogelijkheid van een
aardbeving relativeren", zegt een
ander.
Ander pijnpunt: de gevolgen
van de bevingen voor de huizenprijzen. Veel ondervraagden maken zich daar zorgen over. "De
waarde van de huizen daalt.
Nieuwkomers blijven weg", zegt
een deelnemer aan het onderzoek. "Ik zie de prijs van mijn

huis kelderen. Toen ik dit huis
kocht, leek het een fijne plek om
tot mijn dood te kunnen wonen,
maar inmiddels is het onverkoopbaar."
Er is onbegrip over de houding
van minister Kamp, die pas in
december een besluit wil nemen
over het mogelijk verminderen
van de gaswinning. "Er verkeren
veel mensen in onzekerheid en
angst. Dat men de uitslagen van
onderzoeken wil hebben, kan ik
begrijpen, maar niet dat het tot
december moet duren voor er
iets wordt beslist. Minister
Kamp heeft zich in Loppersum
betrokken getoond, maar die betrokkenheid is richting Den
Haag al weer aardig afgenomen",
reageert een ondervraagde.
De geënquêteerden erkennen
dat de gaswinning niet zo maar
kan worden stilgelegd. "De bevingen zijn erg, maar we zijn ook
behoorlijk afhankelijk van gas.
We koken en stoken erop en het
levert een bult geld op. Er moet
dus voor iedereen een goede oplossing worden gezocht, niet alleen voor mensen in het aardbevingsgebied."

686 Groningers over de aardgaswinning
en de aardbevingen in hun gebied
Wat moet er worden besloten over de gaswinning
in het Groningenveld?
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Als u actie wilt voeren, welke acties stelt u dan voor?
Demonstreren in Den Haag

228

Demonstreren bij de Gasunie in Groningen 163
Demonstreren bij de NAM in Assen

216

Collectief de gasrekening niet meer betalen
Een gaswinlocatie bezetten
Een andere actie

281

156
192

Door de aardbevingen heb ik last van een of meer van deze
klachten:
30

Stress

27

Slapeloosheid

47
11

Hoofdpijn

12

Neerslachtigheid

26
¬ Enkele voorbeelden van bevingsschade, gefotografeerd door gedupeerden.

Ik heb wel eens
aardbevingsschade
gemeld bij de NAM

Angstgevoelens

Anders

585 Ik heb geen gezondheidsklachten door de aardbevingen

Ik ben het helemaal eens met de volgende stellingen

69

284 Ik verwacht dat de waarde van mijn woning is gedaald door de onrust rond de aardbevingen
618 De overheid moet een eventuele waardedaling van woningen in en rond het gaswinningsgebied compenseren
65

Gemiddeld cijfer

291 Ik ben bereid actie te voeren om de regering te overtuigen van de Groningse belangen
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Ik speel wel eens met de gedachte om vanwege de bevingen te verhuizen
Ik heb er vertrouwen in dat de Rijksoverheid het belang van de bewoners voorop stelt bij een beslissing over de gaswinning

210 De gemeenten en de provincie hebben de belangen van de bewoners van het gaswinningsgebied goed verdedigd in Den Haag
25

De NAM heeft mij de afgelopen jaren voldoende geïnformeerd over de gaswinning en de eventuele gevolgen

578 Het zou meer vertrouwen wekken als niet de NAM, maar een onafhankelijke partij de schadeafhandeling overneemt

