Het gemeentebestuur heeft geen redenen om aan te nemen dat de nieuwe boring vanaf de NAMlocatie aan de Wolddijk bij Bedum zal leiden tot aardbevingen vanuit dat gasveld. Vertrouwd wordt
op de bevindingen van het KNMI. Dat laatste instituut heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke
gevolgen van de winning van gas in de buurt van Noordwolde. De kansen op aardbevingen als gevolg
daarvan worden verwaarloosbaar klein geacht. Dat is de algemene conclusie voor de circa 175
‘kleinere’ gasvelden die NAM in Nederland exploiteert. Het Bedumer veld is zo’n kleiner veld.
Bij het begin van de boringen in 1985 omvatte het veld 1 miljard kubieke meter gas. Het veel grotere
Slochterenveld omvatte aanvankelijk bijna 3.000 miljard kubieke meter. De bevindingen van het
KNMI worden bevestigd door de ervaringen van de NAM dat gaswinning uit kleinere velden – waar
het Bedumer veld dus onder valt – maar zelden tot bevingen leidt.
Het Bedumer veld heeft geen verbinding met het veel grotere Slochteren-veld. Het is de winning
vanuit dat laatste gasveld dat zorgt voor aardbevingen in de regio en – ook in de gemeente Bedum –
tot schade aan gebouwen.
Het gemeentebestuur vindt de meest recente ontwikkelingen rond het Slochteren-veld zorgelijk
omdat het maximum van 3,9 op de schaal van Richter moet worden losgelaten en nog niet duidelijk
is waarmee wel rekening moet worden gehouden. Minister Kamp wil dat nader onderzocht zien. Dit
raakt de leefbaarheid van en mogelijk de veiligheid in de regio. Voor de zorgen die bij de inwoners
van de regio zijn ontstaan, heeft het gemeentebestuur alle begrip.
Op 25 januari informeerde minister Kamp de Tweede Kamer over mogelijk grotere risico’s voor de
regio door de gaswinning in het Slochterenveld. Rond diezelfde tijd maakte NAM bekend met de
voorbereidingen voor een nieuwe boring bij Bedum te beginnen. Het gemeentebestuur vindt deze
samenloop bepaald ongelukkig en heeft dat op 28 januari in een bijeenkomst in Loppersum ook aan
minister Kamp duidelijk gemaakt. Op 4 februari heeft het gemeentebestuur de NAM op die
ongelukkige samenloop gewezen.

Bedum, 12 februari 2013.
Het college van burgemeester en wethouders.

