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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding onderzoek 

In 2016 is in de provincie Groningen in het kader van de aardbevingsproblematiek een platform voor 
kennisuitwisseling over infrastructuur ingericht, het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur (PAI). PAI 
zet o.a. in op kennisopbouw en kennisdeling over de aardbevingsbestendigheid van beheerde infrastructuur. 
Een belangrijk (kwalitatief) onderzoek dat in dit kader is uitgevoerd is het rapport Kwalitatieve risicoanalyse 
infrastructuur Groningen (Anteagroup, 2017). Dit onderzoek richtte zich op kwetsbaarheden in de 
infrastructuur. Het rapport is besproken in het Bestuurlijk Overleg Infrastructuur van november 2017. Tijdens 
dit overleg is afgesproken dat aanvullende gebiedsgerichte pilots moesten plaatsvinden om te kunnen 
differentiëren in risico’s.  
 
In 2018 is de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) met gemeenten in het aardbevingsgebied in 
gesprek gegaan over de invulling van gebiedsgerichte pilots. Hieruit kwam onder andere naar voren dat: 

 Er nog nauwelijks sprake was van zichtbare schade aan infrastructuur; 

 Gemeenten niet of in zeer beperkte mate onderzoek hadden gedaan naar de 
aardbevingsbestendigheid van hun onder- en bovengrondse infrastructuur; 

 Het onduidelijk is wat de gevolgen zijn van een nog steeds te verwachten zware aardbeving; 

 Gemeenten geen kant en klaar plan hebben hoe om te gaan met haar infrastructuur direct na een 
zware aardbeving. 

 
Om adequaat voorbereid te zijn op een aardbeving zal elke gemeente inzicht moeten hebben in de effecten 
van een dergelijke aardbeving. Voor de infrastructuur wordt hierbij vanuit veiligheid gedacht aan: 

1. Directe slachtoffers door falende infrastructuur; 
2. Fysieke (on)bereikbaarheid van het getroffen gebied door hulpverleningsdiensten; 
3. Falende nutsvoorzieningen; 
4. Falende digitale (informatie en communicatie-) systemen. 

 
Gemeenten en NCG wilden een volgende stap zetten met een vervolgonderzoek (de eerder benoemde pilot). 
In de zomer van 2019 hebben de gemeenten in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement (hierna: COT) een Plan van Aanpak voor dit onderzoek opgesteld. Dit Plan van Aanpak is 
begin juli in het AB Regio ingebracht en vastgesteld. Samen met de projectgroep, bestaande uit 
beleidsmedewerkers van de 7 betrokken gemeenten en Groningen Seaports, heeft het COT het onderzoek 
uitgevoerd. In deze rapportage staan de bevindingen van de werkgroep met hierbij een advies aan het VOG 
(de opvolger van het AB Regio).  

1.2 Doelstelling 

Door middel van het onderzoek willen de gemeenten het volgende bereiken: 
- De mogelijke gevolgen van een aardbeving voor de infrastructuur in het aardbevingsgebied in kaart 

brengen vanuit het perspectief van veiligheid en maatschappelijke continuïteit. 
- Inzicht krijgen per beheerder in de mogelijke gevolgen van het falen van de infrastructuur voor openbare 

orde en veiligheid. 
- Een kwalitatief beeld op hoofdlijnen met betrekking tot infrastructuur beheerd door ketenpartners. 

Hiermee kan de bestuurder nagaan of de desbetreffende partner zelf verantwoordelijkheid neemt. 
- Op basis van de uitkomsten kan het bestuur in staat worden gesteld keuzes te maken voor een vervolg, 

bijvoorbeeld een verdiepend onderzoek naar specifieke kwetsbaarheden of het opstellen van scenario’s 
bij uitval van een cruciaal object. Dit vervolg kan verschillen per gemeente. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Om de cruciale infrastructuur in het gebied goed in beeld te krijgen zijn kwalitatieve interviews gehouden met 
de betrokken gemeenten en een aantal ketenpartners. De ketenpartners zijn geselecteerd in samenspraak 
met de projectgroep. Zie bijlage II voor een overzicht van de betrokken gemeenten en ketenpartners. Alle 
gemeenten en ketenpartners hebben voorafgaand aan het interview een interviewprotocol ontvangen. Het 
protocol bevatte 5 vragen die de basis vormden voor elk interview. Het interviewprotocol is te vinden in bijlage 
III. 
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Daarnaast is de projectgroep bijeengekomen in een drietal werksessies, waarin kaders zijn gesteld en 
uitkomsten gedeeld en besproken. Het rapport Kwalitatieve risicoanalyse infrastructuur Groningen (Antea, 
2017) is het vertrekpunt van dit onderzoek; in de interviews is extra stilgestaan bij de infrastructuur die in dit 
rapport als kritiek werd benoemd.  
 
Uitgangspunten 
Voor het onderzoek zijn een aantal uitgangspunten benoemd: 

 Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van mogelijke gevolgen voor de infrastructuur in het 
bevingsgebied vanuit het perspectief van veiligheid en maatschappelijke continuïteit. Eveneens 
bestaat de behoefte om vanuit de rol van beheerder inzicht te krijgen in mogelijke gevolgen van het 
falen van die infrastructuur. Het gaat dus nadrukkelijk niet om de mate van kwetsbaarheid 
verschillende objecten; dit is een eventuele vervolgstap. 

 Het onderzoek richt zich primair op; a) objecten waar gemeenten beheerder van zijn, en b) objecten 
waar ketenpartners beheerder van zijn, maar waar binnen de gemeenten mogelijk zorgen over 
bestaan. 

 In het onderzoek gaan we uit van de mogelijke impact van een beving van maximaal magnitude 5 op 
de schaal van Richter. Het is geen verkenning van de kwetsbaarheid, maar vooral van de impact, 
mocht een aardbeving van die magnitude zich voordoen. Daarbij stellen we steeds de hoofdvraag: 
“Bij een zware beving, wat mag dan absoluut niet uitvallen/wat moet zo lang mogelijk blijven 
functioneren?”  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitkomsten van de interviews per gemeente en per ketenpartner. Hier 
worden de objecten in eigen beheer genoemd die cruciaal zijn en waar zorgen over bestaan. In hoofdstuk 3 
benoemen we een aantal zaken die tijdens de interviews vaak terugkwamen en relevant zijn in het kader van 
dit onderzoek. Tot slot geven we in hoofdstuk 4 een aantal conclusies en aanbevelingen weer. Een overzicht 
van de genoemde cruciale objecten staat in Bijlage I, een lijst van respondenten is te vinden in Bijlage II. 
Bijlage III bevat het interviewprotocol dat voorafgaand aan de interviews aan de respondenten is gestuurd. 
Tot slot is in bijlage IV een overzichtskaartje van het aardbevingsgebied opgenomen. 
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2 Uitkomsten interviews 

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de interviews met zowel de gemeenten als de 
ketenpartners. Hierbij gaan we in op de infrastructurele objecten waarvan gemeenten en ketenpartners stellen 
dat deze cruciaal zijn voor de veiligheid en/of continuïteit van de samenleving. Daarnaast benoemen we ook 
de objecten waar specifieke zorgen over zijn. Een lijst van deze objecten per gemeente en ketenpartners is 
ook opgenomen in bijlage 1. 

2.1 Uitkomsten per gemeente 

Gemeente Appingedam 
Cruciale objecten in eigen beheer 
Binnen gemeente Appingedam bestaan geen zorgen over riolering in eigen beheer, gezien de meeste 
leidingen flexibel zijn. Wel wordt er een kleine kanttekening geplaatst bij de riolering; een risico is dat het 
hoofdriool geblokkeerd wordt en het rioolwater niet via het hoofdrioolgemaal richting de waterzuivering in 
Weiwerd kan. Hierdoor zou het vervuilde rioolwater overstorten op het oppervlaktewater. Hier bestaan voor 
een korte duur van de storing echter geen directe zorgen over. Hetzelfde geldt voor wegen, tunnels en 
bruggen in eigen beheer; er zijn altijd alternatieve toegangswegen beschikbaar om bepaalde wijken te 
bereiken. Wel is de toegang tot het oude historische centrum omringd met water en daardoor kwetsbaar. De 
historische kern is bereikbaar door middel van vijf oude vaste en beweegbare verkeersbruggen die dicht bij 
elkaar liggen. Wanneer meerdere van deze bruggen tegelijkertijd uitvallen wordt dit problematisch. Daarnaast 
worden de noodstroomvoorziening van het gemeentehuis (vanwege een te lage opstelling van het 
noodaggregaat bij wateroverlast) en het de onderlinge glasvezelkabelverbinding tussen de drie 
gemeentehuizen van de gemeentes Delfzijl, Loppersum en Appingedam (gevestigd in Appingedam) genoemd 
als kwetsbaar. Hier bestaan ook geen directe zorgen over.  
 
Zorgen bestaan er wel over de volgende objecten: 

 De kade bij de Paardewasch/Wijkstraat. Op de oeverkade staat een transformatorgebouw. Bij het 
afschuiven van de kade vormt het transformatorgebouw een risico (de stroomvoorziening maakt dan 
kortsluiting en valt uit). Er is nog geen onderzoek gedaan naar deze oeverkade. 

 De loskade voor de historische gesloten gemengde vuilstortplaats (Langerijp). Als deze kade 
doorbreekt/afschuift, lekt de vuilstort, waaronder ook chemisch afval, mogelijk in het oppervlaktewater. 
Ook naar deze kade is nog geen onderzoek gedaan, maar wordt wel als kwetsbaar beschouwd. 

 
In januari 2021 worden de drie gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl samengevoegd tot een 
nieuwe gemeente Eemsdelta. Ambtelijk zijn er zorgen geuit over de infrastructuur, maar er is nog geen 
budget vrijgekomen voor onderzoek of vervanging. Daarnaast kan het zijn dat door de samenvoeging 
eventueel onderzoek wordt uitgesteld.  
 
Gemeente Delfzijl 
Cruciale objecten in eigen beheer 
Binnen Delfzijl bestaan zorgen over de volgende cruciale objecten: 

 Brug 15 over het Eemskanaal/Damsterdiep (Delfzijl). Deze brug is belangrijk, omdat deze de 
brandweerkazerne verbindt met het Chemiepark. Mocht de brug uitvallen dan wordt de aanrijtijd van de 
brandweer een stuk langer. Er is nog geen onderzoek gedaan naar deze brug. 

 De sluis die het Damsterdiep met het Eemskanaal verbindt. Als deze sluis uitvalt overstroomt het 
Damsterdiep. Er is al wel onderzoek gedaan naar deze sluis. Naar aanleiding van dit onderzoek is de 
sluis verstevigd en is nu aardbeving robuust.  

 De rioolgemalen in beheer van Delfzijl zijn cruciaal; als deze uitvallen bestaat er een kans op 
milieuproblematiek en uiteindelijk gevaar voor de volksgezondheid. 

 
Wat wegen betreft zijn er altijd meerdere alternatieven voor calamiteitenroutes. Delfzijl kent geen 
kernen/wijken/gebieden die maar via één weg te bereiken zijn.  
 
Gemeente Groningen 
Cruciale objecten in eigen beheer 
Gemeente Groningen heeft de eigen infrastructuur in kaart gebracht en heeft geen zorgen over eigen 
objecten. Als er al wat stuk gaat is de verwachting dat dit snel genoeg gerepareerd kan worden binnen enkele 
uren/dagen. In 2015 is een inventarisatie gedaan naar risico’s waarin ook de hoofdwegen zijn meegenomen; 
daar kwam uit dat civiele kunstwerken als bruggen en viaducten een risico vormden. Naar deze objecten is 
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(vervolg)onderzoek gedaan; hier zijn geen zorgen uitgekomen. Ook de kademuren zijn een aantal jaren terug 
gerenoveerd.  
 
Gemeente Het Hogeland 
Cruciale objecten in eigen beheer 
Gemeente Het Hogeland heeft nog weinig zicht op haar eigen infrastructuur. Dit heeft wellicht te maken met 
de samenvoeging van vier gemeenten die nu samen gemeente Het Hogeland vormen sinds 1 januari 2019. 
De infrastructuur binnen deze gemeente moet dus nog in kaart worden gebracht. Vooralsnog bestaan er 
binnen de gemeente echter geen zorgen over objecten in gemeentelijk beheer. 
 
Gemeente Loppersum 
Cruciale objecten in eigen beheer 
De riolering wordt binnen gemeente Loppersum beschouwd als aandachtspunt; de gemeente geeft aan deze 
vaker te willen inspecteren. Nu gebeurt de inspectie eens in de tien jaar, waardoor causaliteit tussen 
aardbevingen en degeneratie van het rioolstelsel vrijwel niet aan te tonen is. Bovendien is de slechtste 
rioolinfrastructuur is al vervangen. Gewenste extra inspecties vallen buiten de reguliere cycli; hier heeft de 
gemeente geen financiële dekking voor. Bruggen zijn in beginsel ook cruciale objecten, echter bestaan hier 
geen zorgen over; de bruggen in beheer van de gemeente zijn in goede conditie. Wat betreft wegen heeft 
Loppersum geen cruciale objecten; alle dorpen en wijken zijn van meerdere kanten bereikbaar.  
 
Gemeente Midden-Groningen 
Cruciale objecten in eigen beheer 
Binnen gemeente Midden-Groningen wordt één object cruciaal bevonden en hier zijn ook zorgen over: de 
persleiding van het gemaal Kalkhoven naar de rioolwaterzuivering. Als deze knapt, is er een probleem; het 
zorgt in beginsel voor wateroverlast en leidt mogelijk tot nadelige (lokale) gevolgen voor de volksgezondheid. 
Over civiele kunstwerken als bruggen en viaducten bestaan geen zorgen. Dit geldt ook voor de wegen; er is 
altijd wel een alternatief mocht er een weg uitvallen.  
 
Gemeente Oldambt 
Cruciale objecten in eigen beheer 
Gemeente Oldambt is 10 jaar geleden ontstaan door een samenvoeging van 3 gemeentes. Vanwege 
klimaatadaptatie heeft de gemeente haar cruciale infrastructuur in kaart gebracht. Binnen de gemeente zijn er 
meerdere cruciale kunstwerken, maar er bestaan geen zorgen over de gevolgen van een aardbeving voor de 
bereikbaarheid en continuïteit. Het gaat dan voornamelijk om bruggen; deze worden gemonitord.  

2.2 Uitkomsten per ketenpartner 

Groningen Seaports 
Groningen Seaports is beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Het gebouw van GSP in 
Delfzijl behoort tot vitale infrastructuur; wanneer het nautisch centrum uitvalt geeft dit problemen voor de 
calamiteitenbestrijding in de haven. Er is wel een uitwijklocatie in Eemshaven. Het gebouw is niet getoetst op 
aardbevingsbestendigheid. Groningen Seaports zou het gebouw graag onderzocht zien, maar heeft tot nu toe 
geen akkoord gekregen op een bijdrage in het onderzoek door de NAM.  
 
Groningen Seaports heeft de volgende cruciale objecten waar zorgen over bestonden of bestaan: 

 De dam langs het zeekanaal was zorgwekkend; deze moest in het kader van groot onderhoud aangepast 
worden, en dat is recentelijk ook gedaan. Een indicatieve berekening is gemaakt waarbij de 
aardbevingsbestendigheid is bevestigd. 

 De Damsterkade, een publieke kade in het oude havengebied van Delfzijl. Op deze kade vinden 
regelmatig evenementen plaats. De kade is oud en het vermoeden is dat een zware aardbeving leidt tot 
verzakking/instorting, met slachtoffers tot gevolg. Er is nog geen onderzoek gedaan naar deze kade; 
Groningen Seaports is nog in gesprek met de NAM over mogelijk onderzoek. Groningen Seaports vindt 
ook dat de gemeente Delfzijl vanuit haar publieke verantwoordelijkheid een onderzoek vanuit de NAM of 
NCG zou moeten ondersteunen. 

 
Gasunie/GTS 
Gasunie/GTS heeft naar aanleiding van de aardbeving in Huizinge in 2012 onderzoek gedaan naar de 
aardbevingsbestendigheid van hun leidingen en installaties in Groningen. Daar kwam het volgende uit: 

 Leidingen kunnen grote krachten aan en kunnen daardoor aardbevingen absorberen. 
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 Gasunie/GTS had wel onzekerheid met betrekking tot lasverbindingen van oude leidingen (bouwjaar van 
voor 1964); dit ging om leidingen die geërfd waren van het Staatsgasbedrijf.  

 Het leidingwerk op installaties kan aardbevingen ook goed weerstaan en met betrekking tot gebouwen is 
de NPR-systematiek gevolgd. Op grond van een SODM-rapport van medio 2018 (reductie factor 10 op 
het veiligheidsrisico bij versnelde afbouw Groningenveld) bestaan er ook geen zorgen meer over 
gebouwen.  

 Er bestonden nog wel zorgen over gasontvangststations; de gebouwen van deze stations zijn in 
eigendom van regionale netbeheerders en industrieën. Maar door versterkingsmaatregelen van deze 
partijen en de steeds kleinere kans op een zware aardbeving door afname van gaswinning in het gebied 
(grondversnellingen)1 zijn ook deze zorgen inmiddels gedempt.  

 
De Gasunie/GTS-leidingen met een bouwjaar van vóór 1964 zijn in het aardbevingsgebied buiten bedrijf 
genomen of vervangen. Leidingen en installaties zijn nu aardbevingsrobuust en er zijn geen zorgen meer met 
betrekking tot het falen ervan. Gasunie/GTS heeft alle genoemde maatregelen proactief getroffen en hierover 
gecommuniceerd met de NCG en SODM. 
 
Enexis 
Ook Enexis heeft geen specifieke zorgen. De risico’s in bebouwing zijn beperkt; dit heeft te maken met de 
robuuste wijze van bouwen. Daarnaast geldt dat als er een scheur in een gebouw ontstaat, dit niet 
automatisch betekent dat elektriciteit uitvalt. Er ontstaat mogelijk wel een reguliere storing. Ook geldt dat de 
risico’s voor elektriciteit minder groot zijn dan voor gas. Gasbuizen kunnen breukgevoelig zijn, maar ook bij 
magnitude 5 is de impact voor Enexis minimaal. Hier heeft Enexis ook onderzoek naar gedaan.   
 
TenneT 
Het hoogspanningsnet van TenneT is redundant uitgevoerd. Het is niet aannemelijk dat meerdere stations 
door dezelfde beving worden getroffen door de reikwijdte van de beving. Uitval van één station heeft wel 
gevolgen voor activiteiten voor het onderhoud of nieuwbouw het wordt dan lastiger om netdelen 
spanningsloos te maken voor deze activiteiten. De geschatte reikwijdte van bevingen is ongeveer 10 km; de 
kans dat twee stations tegelijkertijd getroffen worden is daarom niet zo groot. Daarnaast liggen de stations 
ook aan de rand van het aardbevingsgebied. De verbindingen gaan echter wel door het gebied, maar 
mogelijke schade aan deze verbindingen zal pas ontstaan als de aardbeving precies op die locatie optreedt.  
 
TenneT heeft onderzoek gedaan naar de aardbevingsbestendigheid van hun infrastructuur. Daar is het 
volgende uitgekomen: 

 Er is gekeken naar de masten. Daarvan is geconcludeerd dat deze geen groot risico lopen; de lijnen 
hebben tevens een gunstige dempende werking. Bij eventuele calamiteiten zijn noodlijnen 
beschikbaar.  

 Van bepaalde oude componenten in de stations zoals scheiders, is niet duidelijk aan welke 
weerstandsklasse deze voldoen. Echter zijn deze componenten niet essentieel voor de 
leveringszekerheid.  

 Aan vermogenstransformatoren (van TenneT naar regionale netbeheerders) worden hoge eisen 
gesteld m.b.t. de weerstand tegen transportversnellingen, ook deze zijn voldoende. 

 Aan de rand van het aardbevingsgebied staan een aantal bouwkundige ruimten met dragend 
metselwerk. Deze ruimten zijn op voorhand versterkt, want dat was een potentieel risico. Hier zijn nu 
geen zorgen meer over. 

 Bij veel stations moeten hoogspanningscomponenten vervangen worden omdat deze aan het einde 
van hun levensduur zijn. Bij renovatie en nieuwbouw worden de specificaties voor 
aardbevingsbestendigheid meegenomen.  

 
Tot slot wordt nu ook aandacht besteed aan de gevolgen van hoogwater (al dan niet als gevolg van het 
doorbreken van een dijk door een aardbeving). De onderzijde van de isolator bij de primaire installatie staat 
op minimaal 2,5 meter i.v.m. de elektrische veiligheid. Hierdoor kan transport in stand blijven tijdens 
overstromingen < 2,5 meter.  TenneT is nu aan het onderzoeken welke scenario’s hierin mogelijk zijn, om 
eventueel nog meer maatregelen tegen de overstromingen te kunnen nemen.  
 
Waterbedrijf Groningen 

                                                   
1 De kleiner wordende kans op aardbeving is een algemene wetenschappelijke opvatting.  
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Het Waterbedrijf heeft verschillende onderzoeken gedaan in samenwerking met de NAM en de NCG. In deze 
onderzoeken is gekeken naar de invloed van aardbevingen op infrastructuur. Zo is er in 2016 onderzoek 
gedaan waarin is bestudeerd of schade aan het leidingnet direct gelinkt kon worden aan de aardbeving. Dit 
was niet het geval. Wat niet bekend is, en lastig te onderzoeken, is het effect van alle kleine bevingen over de 
jaren heen op de restduur van de leidingen. Een ander uitgevoerd onderzoek draaide om het schadebeeld bij 
de maximale kracht van de aardbeving. Daar kwam uit dat er kans is op meerdere breuken op de 
hoofdtransportlijn, maar dit beperkt blijft in omvang. Daarnaast zijn er eventueel goede tegenmaatregelen 
ingesteld; namelijk de noodwatervoorzieningen. 
 
Regulier heeft het Waterbedrijf ook te maken met zo’n 200 breuken per jaar door ouderdom van de leidingen, 
verzakking van de grond of boomwortels etc. Deze breuken kunnen meestal snel gerepareerd worden. Er 
moet heel wat gebeuren voordat een breuk in een leiding voor problemen met hygiëne zorgt.  
Tot slot liggen de waterwinningen buiten het aardbevingsgebied; hier bestaan dus ook geen zorgen over.  
 
Wel identificeert het Waterbedrijf een aantal kwetsbare objecten: 

 Een kwetsbare leiding is de hoofdleiding naar Appingedam. Dit is de enige grote leiding die het 
gebied rondom Appingedam bedient. Er wordt nu een nieuwe leiding aangelegd richting Eemshaven 
en Delfzijl. Dit was al nodig vanwege economische ontwikkelingen. 

 De meeste zorgen liggen in de watervoorziening voor fabrieken; wat gebeurt er als de fabrieken 
dagen geen water kunnen krijgen? Om de risico’s hierop te beperken heeft het waterbedrijf via een 
tweede tracé een extra leiding aangelegd, waardoor het waternet richting het industriegebied in 
Eemshaven redundant is uitgevoerd. Desalniettemin kunnen er breuken ontstaan in het net. Als deze 
ontstaan, kan het waterbedrijf tijdelijk geen of nauwelijks water leveren. Het risico hierop wordt door 
de extra leiding laag ingeschat. Als het toch optreedt betekent dit vooral een economisch risico voor 
het havengebied. 

 Mogelijk is er een zorg over een leiding (zinker) onder het Eemskanaal. Als er een breuk in deze 
leiding ontstaat in het dijklichaam, kan een deel van de dijk wegspoelen. Hiervoor is een behoorlijke 
druk nodig, deze is vooral aanwezig in de buurt van een pompstation. Dat is hier niet het geval. 
Desalniettemin wil het waterbedrijf het risico onderzoeken. Het gaat hiervoor binnenkort eerst in 
overleg met het waterschap. 

 
Waterschap Noorderzijlvest 
Waterschap Noorderzijlvest heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende objecten. Voor de primaire 
keringen bleek dat er geen extra gevaar ontstaat door de aardbevingen en dat er geen preventieve 
maatregelen nodig zijn. Over kunstwerken in de primaire keringen bestaan eveneens geen zorgen. Na een 
zware aardbeving wordt volgens protocol inspectie uitgevoerd van essentiële infrastructuur (bijvoorbeeld de 
coupures in Delfzijl). Zo nodig worden dan reparaties verricht. 
 
De noordelijke kant van de regionale kering langs het Eemskanaal (Groningen-Delfzijl) is in beheer van 
Waterschap Noorderzijlvest. Hier is eveneens onderzoek gedaan naar voldoende aardbevingsbestendigheid 
en, waar nodig zijn preventieve maatregelen genomen. Ook over rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen 
bestaan geen zorgen; als er iets uitvalt wordt dat bij inspectie bijtijds gesignaleerd en levert dat geen kritieke 
situaties op.  
 
Al sinds de jaren ‘80 en ‘90 wordt geïnvesteerd in de gevolgen van bodemdaling; hier is het Waterschap 
continu mee bezig door bijvoorbeeld gemalen aan te passen etc. Waar nog onderzoek naar gedaan moet 
worden is de gevolgen van de herhaaldelijke aardbevingsbelasting. Dit wordt in overleg met NAM besproken. 
 
Er zijn twee grote persleidingen van Groningen naar Garmerwolde en van Appingedam en Delfzijl naar de 
waterzuivering in Weiwerd. Deze persleidingen zijn cruciaal2. Het gaat daarbij om betonnen leidingen; de 
manier waarop ze in elkaar grijpen zou wellicht gevoelig kunnen zijn. Als er ongezuiverd rioolwater in zit, dan 
kan dat in potentie een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Hoewel het Waterschap zeer beperkte 
zorgen heeft over deze leidingen, wordt dit meegenomen in het overleg met NAM. 
 
Waterschap Hunze en Aa’s 
Het Waterschap Hunze en Aa’s beheert een aantal kritische objecten die – volgens protocol - geïnspecteerd 
worden na een zware aardbeving. Dit zijn de volgende objecten: 

                                                   
2 Meerdere gemeenten hebben aangegeven zorgen te hebben over deze persleiding; wanneer deze knapt is dat voor meerdere 
gemeenten een probleem. 
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 De dijk langs het Eemskanaal 

 De coupures in de zeedijk in Delfzijl 

 De duiker onder het Eemskanaal bij Duurswold 

 De schutsluizen aan weerszijden van het Eemskanaal 
 

Een dijkdoorbraak als gevolg van een aardbeving is niet uit te sluiten. De kans op een doorbraak is echter 
zeer klein. Op basis van onderzoek is geconcludeerd dat het niet noodzakelijk is om objecten op voorhand te 
versterken. Over de rioolwaterpersleiding bestaan geen zorgen; deze liggen wat verder van het 
aardbevingsgebied af. Waterschap Hunze en Aa’s beheert de zuidkant van de regionale kering langs het 
Eemskanaal. Deze is niet verder versterkt omdat deze eerder al robuuster is gebouwd.  
 
NAM 
De NAM speelt voor leveringszekerheid van gas nauwelijks nog een rol; dit is een verschil ten opzichte van de 
Gasunie. De NAM beheert 20 clusters waar gas geproduceerd wordt en zes overslagstations waar het gas in 
de pijpleidingen naar de Gasunie overgaat. De meest kritische van deze overslagstations is door de NAM 
doorgerekend, maar daar kwam uit dat deze niet versterkt hoeven te worden. Over het algemeen is er op de 
clusters geen schade bekend door aardbevingen; er zijn wel componenten die enige aandacht behoeven, 
maar hier zijn geen zorgen over.  
 
Daarnaast heeft de NAM onderzoek gedaan naar de invloed van aardbevingen op ondergrondse 
buisleidingen. Hieruit is gebleken dat het buisleidingsysteem voldoende robuust is om maatgevende 
aardbevingen te kunnen weerstaan. 
 
ProRail 
ProRail heeft geen zorgen over de spoorlijnen binnen het aardbevingsgebied; 

 ProRail geeft aan dat veel toevalligheden met een kleine kans van optreden op elkaar moeten worden 
gestapeld wil het uitvallen van het spoor directe gevolgen hebben voor de veiligheid; een aardbeving 
moet precies plaatsvinden op een punt met een spoorlijn, een trein moet daar dan net passeren en 
die trein heeft dan ook nog gevaarlijke stoffen aan boord of de trein moet zodanig ontsporen dat er 
persoonlijk letsel ontstaat. De kans is dus erg klein dat dit gebeurt. 

 Er is altijd een alternatief indien het spoor niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door het inzetten van 
bussen. Daarnaast beschikt ProRail over een calamiteitenorganisatie die wordt ingezet wanneer het 
spoor, om wat voor reden dan ook, niet beschikbaar is. 

 Het systeem van de KNMI werkt zo dat ProRail een melding krijgt als er een zware aardbeving is 
geweest. ProRail neemt dan contact op met de machinist om de trein stil te zetten. Tussen de 
melding en het stilzetten van de trein zit wel een vertraging van ongeveer 5 minuten. 

 
ProRail geeft aan dat de situatie anders is als het spoor beschikbaar moet zijn voor evacuatie van bewoners 
uit het gebied. Er zijn namelijk wel een aantal kwetsbare punten op de route, inclusief een aantal bruggen, 
maar daar zijn op dit moment geen zorgen over. Alles wat nu nieuw wordt gebouwd, wordt bovendien 
aardbevingsbestendig gebouwd. Tot slot heeft ProRail ook nog geen wezenlijke schade ondervonden van 
eerdere aardbevingen.  
 
Provincie Groningen 
Ook Provincie Groningen heeft geen directe zorgen over cruciale objecten. Er zijn een aantal civiele 
kunstwerken waar wellicht wat zorgen over zijn, maar deze bevinden zich niet op hoofdwegen en zijn dus niet 
cruciaal. Een aantal belangrijke bruggen zijn ook doorgerekend en daar komt niet uit dat deze versterkt 
moeten worden (bijvoorbeeld de nieuwe Noordzeebrug richting de Eemshaven). Viaducten zijn ook geen punt 
van zorg; deze krijgen al grote klappen te verwerken door het zware verkeer wat er dagelijks overheen rijdt. 
Deze civiele kunstwerken zijn gebouwd voor regulier gebruik en kunnen dus trillingen veroorzaakt door 
intensief verkeer en windbelasting doorstaan. Deze belasting is zwaarder dan de trillingen die plaatsvinden 
als gevolg van de gemiddelde aardbeving, zo blijkt uit onderzoek van de provincie3. Ook wat betreft wegen 
zijn binnen de provincie altijd alternatieven beschikbaar.  Daarnaast wordt ook benoemd dat het wegdek kan 
meebewegen met een aardbeving en dat daar dus geen zorgen over bestaan. Tot slot heeft ook de provincie 
een aantal infrastructurele objecten geïnspecteerd na recente aardbevingen, maar nergens is schade 
aangetroffen die direct te relateren is aan een aardbeving.  

                                                   
3 Het valt niet uit te sluiten dat zich scenario’s kunnen voordoen, waarop voorhand geen rekening mee gehouden is, maar 
die wel tot een verhoogd risico leiden of mogelijk zelfs tot zorg. Dit geldt naast genoemde objecten van de Provincie ook 
voor alle andere objecten die zijn genoemd in deze rapportage 
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Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar een aantal kwetsbare objecten voor trillingen; objecten 
hebben vaak ook te maken met trillingen door zwaar verkeer wat er gebruik van maakt. Rijkswaterstaat heeft 
daarbij magnitude 3.6 als richtlijn gebruikt. De conclusie is dat wegen van Rijkswaterstaat volgens hen niet 
kwetsbaar zijn voor trillingen; het wegdek beweegt namelijk mee.  Voor viaducten en tunnels is er gekeken 
naar de kwetsbare punten, en deze punten zijn versterkt. Rijkswaterstaat heeft verder geen zorgen over 
objecten in eigen beheer; uit onderzoek blijkt dat er geen risico’s zijn die Rijkswaterstaat niet kan beheren.  
 
Veiligheidsregio Groningen 
Veiligheidsregio Groningen heeft geen objecten in beheer. Wel zijn een aantal brandweerposten in het 
gebied. Hierover bestaan geen directe zorgen. Dit geldt ook voor WAS-palen en C2000 masten. 
Nieuwe brandweerposten worden in het aardbevingsgebied wel uit voorzorg aardbevingsbestendig gebouwd. 
De veiligheidsregio zet vooral in op zelfredzaamheid van inwoners; zij gaan ervan uit dat (een deel van) het 
getroffen gebied (tijdelijk) ontoegankelijk is na een zware beving en dat hulpverlening dus niet direct op gang 
kan komen. De veiligheidsregio is daarom nu bezig met een campagne om inwoners hiervan bewust te 
maken zodat inwoners zich voorbereiden om zichzelf en elkaar te helpen na een (zware) aardbeving.  
 
Waar de veiligheidsregio wel zorgen over heeft is het delen van informatie kort na een beving. Er is nog geen 
goede systematiek voor het snel delen van betrouwbare informatie door beheerders, waarbij zij kunnen 
aangeven of en welke infrastructuur is aangetast. Recent is een Europees project gestart, waarin de 
Veiligheidsregio Groningen participeert. In dit project wordt een systeem ontwikkeld dat na een aardbeving 
real time informatie oplevert om vast te stellen welke routes en gebieden veilig zijn (en welke niet). Dit gebeurt 
met behulp van sensoren die worden geplaatst op (kritische) infrastructuur zoals een aantal leidingen en 
kunstwerken. Er wordt gekeken of de informatie uit deze sensoren kunnen helpen bij een sneller beeld van de 
schade aan de infrastructuur direct na een aardbeving. Begin 2020 start het project met een proeftuin in 
Groningen. Dit project wordt uitgevoerd voor onder andere de veiligheidsregio en het ministerie van EZ.4  
 
  

                                                   
4 Dit deelproject is onderdeel van het Europese TURNkey project: https://earthquake-turnkey.eu 
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3 Extra opbrengsten interviews 

Naast de cruciale infrastructurele objecten en de eventuele zorgen daarover hebben we tijdens de interviews 
met gemeenten en ketenpartners ook andere zaken opgehaald die belangrijk en relevant zijn om in het kader 
van dit onderzoek te benoemen.  
 
Gemeentelijk overzicht ontbreekt soms 
Het overzicht van de infrastructuur binnen gemeenten verschilt onderling. Er zijn gemeenten die een actueel 
overzicht hebben, maar er zijn ook gemeenten die nog nauwelijks overzicht hebben, waardoor het inzicht in 
cruciale infrastructuur ontbreekt. Volgens respondenten komt dit deels door de beperkte budgetten vanwege 
de (toekomstige) herindeling van gemeenten  
 
Keteneffecten aardbeving 
Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de lijst met cruciale objecten gering is. Het uitvallen van 1 specifieke brug of tracé 
van een (hoofd)weg of ander individueel object is veelal niet cruciaal; er zijn voldoende alternatieven 
beschikbaar.  
 
Wel noemen - vooral - gemeenten dat het gelijktijdig uitvallen van meerdere objecten mogelijk leidt tot zorg. 
Een voorbeeld hiervan zijn vijf vaste en beweegbare bruggen in het (historische) centrum van Appingedam. 
Als deze tegelijkertijd uitvallen (doordat bijvoorbeeld de bruggen op dat moment open staan), kunnen de 
hulpverleningsdiensten het centrum tijdelijk niet bereiken met hun voertuigen. De kans dat dit gebeurt is heel 
klein, maar valt niet uit te sluiten. In de praktijk kunnen de bruggen in dat geval nog met de hand worden 
bediend. Mogelijk kan een beweegbare brug niet meer geheel sluiten, het hoogteverschil tussen wegdek en 
brugdeel zal dan tijdelijk opgelost moeten worden met een oprit of middels het aanleggen van een noodbrug. 
Overigens is de aardbeving robuustheid van deze bruggen (nog) niet nader onderzocht. 
 
Integraliteit maatregelen 
Uit de interviews blijkt eveneens dat beheerders onderling weinig zicht hebben op elkaars eventuele risico’s, 
maar ook niet op de te nemen of genomen voorzorgs- en tegenmaatregelen. Zo wordt het voorbeeld 
genoemd van polders die als overloopgebied fungeren. Enexis heeft in deze gebieden transformatorstations 
staan. Deze gebieden waren tot voor kort niet bekend bij Enexis, maar bij toeval kwam Enexis hierachter. Als 
in de praktijk de gebieden bewust worden ingezet als overloopgebied om elders schade te beperken – zonder 
hierover Enexis te informeren – is niet alleen sprake van langdurige uitval van elektra, maar duurt het herstel 
ook nog eens onnodig langer en zijn de herstelkosten aanzienlijk hoger.  
 
Een ander aspect is de samenwerking bij incidenten. Organisaties weten vaak niet van elkaar welke 
tegenmaatregelen zij nemen bij de vitale infrastructuur, zoals voorzien van aggregaten bij een ziekenhuis. 
Hierdoor bestaat de kans dat tijdelijke maatregelen na een aardbeving niet doelmatig worden ingezet. 
 
Gezamenlijke referentie 
Ook al kijken we in dit onderzoek naar de cruciale objecten, regelmatig merken we op dat respondenten het 
moeilijk vinden om in te schatten wat de impact is van een zwaardere aardbeving. Hierbij komt dat meerdere 
partners aangeven dat zij hun infrastructuur hebben geïnspecteerd na recente aardbevingen, en daarbij geen 
tot beperkte schade hebben gevonden die direct te linken was aan de aardbevingen.  
In algemene zin ontbreekt het gezamenlijk aan een referentiekader: welk scenario is nu maatgevend bij het 
nemen van (gezamenlijke) tegenmaatregelen? Meerdere partijen hebben de behoefte om hierover 
gezamenlijk in gesprek te gaan. 
 
Schade aan de infrastructuur door andere factoren 
Over het algemeen lijken aardbevingen niet tot nauwelijks invloed te hebben op de infrastructuur in Groningen 
vanuit het perspectief van bereikbaarheid en continuïteit. Na sterkere bevingen worden kritische objecten 
vaak wel geïnspecteerd, maar het is moeilijk te achterhalen of schade direct aan de bevingen te relateren is. 
De infrastructuur is namelijk dagelijks al onderhevig aan trillingen door (intensief) gebruik van wegen, het 
weer en andere invloeden (denk aan schade als gevolg van het per ongeluk raken van leidingen bij 
onderhoud of vernieuwing en het bedienen van de bruggen). Wat een grotere invloed heeft op de 
infrastructuur zijn klimaatveranderingen – met name droogte – en bodemdaling ten gevolge van andere 
factoren dan gaswinning in de provincie. Daarnaast speelt ook mee dat er inmiddels al meerdere lichte 
aardbevingen hebben plaatsgevonden en dat de intensiteit van zwaar wegverkeer toeneemt. Door deze 
invloeden moeten beheerders vaker herstel- en versterkingsmaatregelen nemen of zelfs (delen van de) 



  12 

infrastructuur vernieuwen. Ook is het nog niet bekend wat de zoutwinning van Nedmag in het gebied in 
combinatie met aardbevingen doet met de infrastructuur.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de cruciale infrastructuur per beheerder; gemeente 
én ketenpartner. Naast het inzichtelijk maken van de cruciale objecten, kwamen tijdens de interviews 
meerdere zaken aan bod die ook relevant zijn met betrekking tot dit onderzoek en onderwerp. Deze hebben 
we beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Weinig zorgen over eigen infrastructuur 
Uit de interviews komt naar voren dat het aantal cruciale infrastructurele objecten binnen de eigen gemeente 
beperkt is. Daarnaast bestaan over de benoemde cruciale objecten weinig tot geen zorgen. Een aantal 
gemeenten heeft de eigen infrastructuur meer in kaart gebracht dan anderen. Niettemin bestaan ook bij de 
gemeenten die minder zicht hebben op eigen infrastructuur ook geen tot nauwelijks zorgen met betrekking tot 
bepaalde objecten.  
 
Ketenpartners hebben hun infrastructuur over het algemeen goed in beeld, maar ook bij de ketenpartners 
bestaan er geen tot nauwelijks zorgen met betrekking tot de eigen infrastructuur. Deze infrastructuur is vaak 
redundant uitgevoerd. Waar dit niet het geval is, is de infrastructuur reeds versterkt of vindt versterking 
momenteel of op korte termijn plaats.  
 
Op basis van gesprekken met respondenten zien wij op voorhand geen dusdanige urgentie voor (uitgebreid) 
onderzoek. Wel is het advies om zorgen serieus te nemen en te kijken hoe hier in een lichtere stap, 
bijvoorbeeld door een advies van een materiedeskundige, naar kan worden gekeken. Het gaat daarbij 
specifiek om de volgende objecten5: 
 

1. Gemeente Appingedam: de kaderand met transformatorstation bij de Paardewasch/Wijkstraat 
2. Gemeente Appingedam: kade voor de gesloten gemengde vuilstortplaats in Langerijp. 
3. Gemeente Delfzijl: Brug 15 over het Eemskanaal/Damsterdiep 

 
Afstemming tussen gemeenten en ketenpartners 
Een aantal gemeenten gaf tijdens het interview aan dat zij mogelijk zorgen hadden over objecten van 
ketenpartners. Bij navraag bij de ketenpartners bleek in alle gevallen dat de zorgen – waarschijnlijk – niet 
nodig of in ieder geval genuanceerder zijn; de objecten waren door ketenpartners onderzocht en waar nodig 
versterkt. Gemeenten bleken hier niet altijd een goed beeld van te hebben, maar bevroegen de ketenpartners 
hier ook niet actief op. Een aanbeveling is daarom om het netwerk met betrekking tot de infrastructuur verder 
te versterken door bijvoorbeeld periodiek bij elkaar te komen. Het zou mogelijk zijn om dit te faciliteren in 
samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen of de NCG. Door met de gemeenten én ketenpartners om 
tafel te zitten, leert men elkaar kennen en kunnen eventuele zorgen of vragen ook sneller met elkaar worden 
gedeeld. 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Naast de opgesomde objecten, hebben gemeenten geconstateerd dat er nog wel zorgen bestaan over het cumulatieve effect van alle 
bevingen op het rioolstelsel. Dit betreft niet zozeer een veiligheidsrisico (alhoewel er wel een indirect effect van toepassing is; het effect 

op de volksgezondheid), maar zou op termijn voor alle gemeenten een potentieel financieel risico kunnen zijn. Hier zou nog een 
technisch vervolgonderzoek kunnen plaatsvinden. 
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Bijlage I Overzicht cruciale objecten 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de door de respondenten genoemde cruciale objecten. Het kan zijn dat een organisatie een object van een 
andere beheerder als cruciaal heeft aangemerkt, terwijl de beheerder zelf dit niet heeft benoemd. In het overzicht gaan we hier niet op in, alle objecten die 
als cruciaal zijn beoordeeld door een of meerdere partijen zijn opgenomen in het overzicht. 

Overzicht per gemeente 

Gemeente Object Beheerder 
 
Zorgen? 

Specificatie zorgen 
Onderzoek 
gedaan? 

Resultaat 
onderzoek 

Appingedam 5 vaste en beweegbare 
bruggen in centrum van 
Appingedam (Jukwerderbrug, 
Westerdraaibrug, 
Oosterdraaibrug, Breede 
brug en Vlintenbrug) 
 

Gemeente Nee Geen zorgen over individuele 
bruggen, wel als meerdere niet 
beschikbaar zijn; de compacte 
bebouwing in het historische 
centrum is dan niet bereikbaar 
voor hulpverleningsdiensten. 

Nee  

Rand kade met 
transformatorstation 
(Paardewasch/Wijkstraat 
Appingedam) 

Gemeente Ja Bij afschuiven kade vormt het 
transformatorgebouw een 
risico 

Nee  

Rioolpompgemalen Gemeente Nee Als deze langdurig uitvallen 
leidt het tot milieuproblemen 

Nee  

Gesloten gemengde 
vuilstortplaats (Langerijp in 
Langerijp) 

Gemeente Ja Voor de vuilstortplaats zit een 
loskade. Als deze kade 
doorbreekt lekt de gemengde 
vuilstort in het 
oppervlaktewater. De kade is 
kwetsbaar; de gemeente wil 
hier nog nader onderzoek naar 
doen. 

Nee  

Delfzijl Sluis verbinding Damsterdiep 
en Eemskanaal (Sluis, 
Delfzijl) 

Gemeente Nee Als sluis uitvalt (met geopende 
sluisdeuren) overstroomt het 
Damsterdiep 

Ja Sluis is 
aardbevingsrobuust 

 Brug 15 over 
Eemskanaal/Damsterdiep 

Gemeente Nee Als brug uitvalt neemt aanrijtijd 
van brandweer (richting 
Chemiepark) aanzienlijk toe. 

Nee  
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 Rioolgemalen Gemeente Nee Als deze uitvallen leidt het tot 
milieuproblemen. 
 

Nee  

Groningen Geen cruciale objecten in het 
kader van dit onderzoek 
(voldoende alternatieven 
aanwezig) 

- - - - - 

Het Hogeland Geen cruciale objecten in het 
kader van dit onderzoek 
(voldoende alternatieven 
aanwezig) 

- - - -  

Loppersum Geen cruciale objecten in het 
kader van dit onderzoek 
(voldoende alternatieven 
aanwezig) 

- - - - - 

Midden-
Groningen 

Geen cruciale objecten in het 
kader van dit onderzoek 
(voldoende alternatieven 
aanwezig) 

- - - - - 

Oldambt Geen cruciale objecten in het 
kader van dit onderzoek 
(voldoende alternatieven 
aanwezig) 

- - - - - 

 
Gemeenten gaven tijdens de interviews aan ook zorgen te hebben over een aantal objecten in beheer van ketenpartners. Bij navraag bleek dat de 
ketenpartners deze zorgen niet deelden. We hebben deze objecten daarom niet opgenomen in dit overzicht.  
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Overzicht van ketenpartners 

Object Beheerder Zorgen 
Onderzoek 
gedaan? 

Resultaat onderzoek 

Dam langs zeekanaal Groningen 
Seaports 

Geen kennis van stabiliteit bij 
aardbevingen. 

Ja De dam is aangepast 
en een berekening 
waaruit bleek dat de 
dam 
aardbevingsbestendig 
is heeft 
plaatsgevonden. 

Publieke kade in oude 
havengebied (Damsterkade, 
Delfzijl) 

Groningen 
Seaports 

Op deze kade vinden regelmatig 
evenementen plaats. De kade is oud en 
vermoeden is dat een zware aardbeving 
daar leidt tot verzakking met slachtoffers 
tot gevolg. 

Nee Groningen Seaports 
is nog in gesprek met 
de NAM over mogelijk 
onderzoek 

Nautische Centrum (onderdeel 
vitale infrastructuur) 

Groningen 
Seaports 

Gebouw is niet berekend op 
aardbevingen. Uitval van het nautisch 
centrum geeft problemen voor 
scheepvaart en calamiteitenbestrijding in 
de havens. Functie van het gebouw is dus 
cruciaal.  

Nee  

Hoofdpersleidingen rioolwater Waterschap 
Noorderzijlvest 

Vervolgonderzoek nodig naar robuustheid Voorlopig 
onderzoek 

Te initiëren 

 
De overige respondenten beheren ook cruciale objecten in het kader van dit onderzoek. Hier zijn echter geen zorgen over. Wel geven alle respondenten 
aan dat gelijktijdige uitval van meerdere civiele kunstwerken, tracés van hoofdwegen, dijken e.d. leidt mogelijke risico’s, maar dit leidt niet tot zorg. Er zijn 
voldoende alternatieven beschikbaar, herstel/spoedreparaties kunnen binnen afzienbare tijd worden genomen. 
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Bijlage II Lijst met respondenten 

 
Gemeenten 

 Gemeente Appingedam 

 Gemeente Delfzijl 

 Gemeente Groningen 

 Gemeente Het Hogeland 

 Gemeente Loppersum 

 Gemeente Midden-Groningen 

 Gemeente Oldambt 
 
Ketenpartners 

 Enexis 

 KNMI 

 KPN 

 NAM 

 Project Vitale Infrastructuur (Ministerie J&V) 

 ProRail 

 Gasunie 

 Groningen Seaports 

 Provincie Groningen 

 Rijkswaterstaat 

 TenneT 

 Veiligheidsregio Groningen 

 Waterbedrijf Groningen 

 Waterschap Hunze en Aa’s 

 Waterschap Noorderzijlvest 
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Bijlage III Interviewprotocol 

 

Interviewprotocol COT Onderzoek Impact van aardbevingen op 

veiligheid/continuïteit infrastructuur 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U bent uitgenodigd voor een interview met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (hierna: 

COT). Ter voorbereiding hierop vindt u in dit interviewprotocol meer informatie over het doel van het 

onderzoek. Wij willen u vragen om dit document vooraf door te nemen en alvast over de onderstaande vragen 

na te denken. 

 

Het onderzoek 

Om adequaat voorbereid te zijn op een aardbeving zal elke gemeente inzicht moeten hebben in de effecten 

van een aardbeving op de infrastructuur. Gemeenten en NCG hebben daarom het COT gevraagd dit samen 

met hen te onderzoeken. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van mogelijke gevolgen voor de 

infrastructuur in het bevingsgebied vanuit het perspectief van veiligheid en maatschappelijke continuïteit. 

Eveneens bestaat de behoefte om vanuit de rol van beheerder inzicht te krijgen in mogelijke gevolgen van het 

falen van die infrastructuur. 

 

Het onderzoek richt zich op de impact op de veiligheid en continuïteit bij uitval van de infrastructuur na een 

aardbeving. Het gaat hier dus niet om de mate van kwetsbaarheid van verschillende objecten, maar om de 

vraag ‘wat moet blijven werken voor de continuïteit?’. 

 

Primair richt het onderzoek zich op; 

- Objecten/voorzieningen waar gemeenten beheerder van zijn; 

- Objecten/voorzieningen waar binnen de gemeenten zorgen over bestaan. 

Denk hierbij aan wegen, knooppunten, bruggen, riolering, waterleiding, waterstaatwerken etc. We brengen de 

objecten op gemeentelijk niveau in kaart en gaan daarvoor in gesprek met zowel de gemeenten als 

ketenpartners. 

 

Het onderzoek zal resulteren in een beknopte rapportage, die inzicht moet geven in het type objecten die bij 

uitval gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving en aanbevelingen bevat 

die bestuurlijk benut kunnen worden voor verdere besluitvorming. 

 

Interviews 

Om een goed beeld te krijgen van de infrastructuur worden verschillende interviews gehouden met 

sleutelfunctionarissen van verschillende organisaties. De interviews worden uitgevoerd door twee adviseurs 

van het COT. Ter voorbereiding op het interview willen wij u vragen om alvast over de volgende vragen na te 

denken: 

 

- Zijn er in uw gemeente bestaande zorgen over vitale objecten binnen de infrastructuur?  

- Welke bijzondere objecten moeten beschikbaar blijven (welke mogen niet verstoord worden?) 

- Waar zit het risico van uit val van dit object en is hier al eerder onderzoek naar gedaan? 

- Is het object cruciaal voor de continuïteit van de gemeente/inwoners/bedrijven en in welk opzicht? 

- Kan de uitval van het object gevolgen hebben voor: 

o Directe veiligheid? 

o Mogelijkheden voor hulpverlening (indirecte veiligheid)? 

o Andere mogelijke veiligheidsconsequenties? 
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