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Gemeente Veendam

ASSEN, 31 maart 2021

Betreft: Informatie beving Veendam-Wildervank 30-03-2021
Geacht college,
Dinsdagavond 30 maart 2021 vond er een aardbeving plaats nabij Veendam. Het KNMI
registreerde ’s daar om 22:47 uur een beving met een magnitude van 1,5 op een diepte van
ca. 3 kilometer. Het betreft een zogeheten geïnduceerde aardbeving die veroorzaakt is
door gaswinning.
Wij zijn woensdagochtend door het KNMI over de beving geïnformeerd. In lijn met ons
Seismisch Risico Beheersysteem hebben wij Staatstoezicht op de Mijnen op de hoogte
gesteld en willen wij graag ook U informeren als belanghebbende.
Deze beving is veroorzaakt door de gaswinning uit het gasveld Annerveen, waarover wij u
in november 2020 hebben bericht dat wij de productie uit dit veld medio 2021 beëindigen.
Dit veld ligt zoals u weet voor een deel in uw gemeente en kent helaas een verleden met
bevingen. Het epicentrum van deze beving is door het KNMI gelokaliseerd bij VeendamWildervank.
Het zopas genoemde beheersysteem is een openbaar document welke destijds ook met uw
gemeente is besproken. Het geeft in verschillende gradaties de maatregelen aan die NAM
neemt na een beving in kleine gasvelden. Het document is hier te raadplegen.
De beving is geregistreerd door het seismologisch meetnetwerk van het KNMI: zij verricht
de metingen en doet het onderzoek naar sterkte, impact en oorzaak van trillingen in de
ondergrond. Op haar site geeft het KNMI uitleg over aardbevingen door gaswinning, die
informatie kunt u hier vinden. De uitleg over het meetnetwerk van het KNMI kunt u hier
vinden.
Inwoners of eigenaren die vermoeden schade te hebben aan hun woning door deze beving
kunnen een melding doen bij Commissie Mijnbouwschade. De melding kan gedaan worden
via haar site: www.commissiemijnbouwschade.nl
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Het leek mij goed u hierover te informeren. Mochten er nog vragen zijn, of wilt u meer
informatie, dan zijn wij natuurlijk graag bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Martijn Kleverlaan
Directie NAM

