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Inleiding

Exact 44 uur na de beving van Zeerijp op 8 januari 2018 zijn de respondenten van het panel Gronings
Perspectief benaderd met een verzoek om een korte vragenlijst in te vullen. Het onderzoek had meerdere
doelen.

Op korte termijn (zie ook de huidige bijlage) kunnen we met dit onderzoek inzicht bieden in:

• De intensiteit van de beving die door bewoners is waargenomen, op verschillende locaties in de provincie

• De relatie tussen de waargenomen intensiteit en de door het KNMI geregistreerde intensiteit

• De behoeftes, wensen en verwachtingen van bewoners ten aanzien van medebewoners en instanties, naar
aanleiding van de beving

Op de langere termijn verwachten wij dat het onderzoek:

*waardevol zal zijn om de relatie tussen modellen over bodembeweging en de ervaringen van bewoners beter
te begrijpen.

*inzicht zal verschaffen in de “beleving van de beving” en de consequenties ervan voor onder meer het welzijn
van bewoners.

*inzicht geeft in de mate waarin kenmerken en ervaringen van bewoners (zoals het hebben van schade) de
relatie tussen bodembeweging en de beleving ervan beïnvloeden. Hiervoor voeren we analyses uit waarin we
gegevens uit eerdere metingen binnen ons panel koppelen aan de meting van Zeerijp.

Deze bijlage geeft een aantal voorlopige onderzoeksresultaten met betrekking tot de korte termijn doelen. Wij
zijn niet in staat om nu al een volledig rapport te schrijven en rapporteren nog geen exacte statistieken. Dit
rapport is nadrukkelijk een tussenstand: de resultaten zijn nog niet definitief. De reden is dat de publicatie
van het eindrapport Gronings Perspectief al geruime tijd voor de beving van Zeerijp was gepland voor 31
januari 2018. De beving kwam dus “tussendoor.” Tegelijk was het voor ons ondenkbaar om het eindrapport
te doen verschijnen zonder iets over deze “close-up” van de gevolgen van de beving in Zeerijp te vertellen.
Door deze korte tijdspanne is de dataverzameling pas kort geleden afgerond, moesten de onderzoeksgegevens
in rap tempo gecodeerd en zijn alle hieronder gerapporteerde bevindingen dus voorlopige resultaten.

Methode

De respondenten van het panel Gronings Perspectief (voor beschrijving hiervan: zie Postmes et al., 2018)
werden benaderd met het verzoek een korte vragenlijst in te vullen. Er kwamen tot 24/01 1997 bruikbare
reacties binnen, waarvan 920 binnen 24 uur.

De voorlopige psychometrische analyse van de vragenlijst (met informatie over schaalconstructies) is online
beschikbaar als bijlage. In dit voorlopige rapport rapporteren we de resultaten op enkele vragen: 1. Aan het
begin van de vragenlijst vulden respondenten een aangepaste versie in van de “did you feel it” vragenlijst van
het US Geological Survey (DYFI, zie onder meer Wald et al., 2012, https://earthquake.usgs.gov/data/dyfi/
background.php). Deze DYFI schaal meet of mensen de beving hebben gevoeld en vraagt hen wat ze voelden
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en merkten. De schaal is aangepast omdat reeds uit mediaberichten bleek dat de meest ernstige gevolgen (het
volledig instorten van gebouwen) niet relevant waren voor deze beving.

2. Respondenten gaven aan of ze thuis waren tijdens de beving of niet. Degenen die niet thuis waren
vroegen wij om hun locatie zo exact mogelijk te beschrijven (een adres of postcode, bijvoorbeeld).
Deze data zijn ge-geocodeerd door de derde auteur. Op die manier kon de exacte locatie van 1281
respondenten op het moment van de beving worden vastgesteld.

In de onderstaande rapportage wordt de locatie van respondenten gekoppeld aan antwoorden op de DYFI
vragenlijst en aan meetgegevens en PGA modellen van het KNMI. De PGA staat voor “peak ground
accelleration” en is een veel gebruikte maat voor de hevigheid van het schudden van de grond tijdens een
aardbeving. Het KNMI maakt voor iedere (hevige) beving een “shakemap”: dat is een visuele weergave van
de geschatte PGA rondom het epicentrum. Wij gebruiken deze geschatte PGA’s in dit rapport (zie onder
meer https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/shakemaps-voor-groningen). Het KNMI
zegt hierover: “Een aardbeving veroorzaakt allerlei trillingen van het oppervlak, afhankelijk van afstand
tot en magnitude van de aardbeving. Daarnaast hebben bodemtype en variaties in de voortplanting van
de seismische golven een grote invloed op de daadwerkelijke bodembeweging.” en “ShakeMaps combineren
informatie van individuele meetstations samen met een Ground Motion Prediction Equation (GMPE). Een
GMPE beschrijft hoe de diepe en ondiepe ondergrond de energie van aardbeving doorlaten en dempen. De
GMPE vult de ShakeMaps aan daar waar geen metingen beschikbaar zijn.” Het huidge rapport gebruikt deze
modellen van het KNMI van de geschatte bodembeweging. Wij berekenden op basis van de KNMI modellen
voor iedere gelocaliseerde respondent wat de verwachtte PGA geweest is.

De door respondenten waargenomen trillingen en andere effecten, samen met de geschatte PGA, zijn in dit
rapport gebruikt om een eerste analyse uit te voeren van de relatie tussen:

• de locatie van respondenten in relatie tot het epicentrum in Zeerijp, en dan in het bijzonder de afstand
tot dat epicentrum (meer exact: de locatie op het aardoppervlak recht boven het epicentrum van de
beving, zoals geregistreerd door het KNMI)

• de door het KNMI gemodelleerde PGA waarde, op basis waarvan het KNMI de zogenaamde “shakemap”
maakt

• de ervaringen van bewoners zoals gerapporteerd via het panel Gronings Perspectief (in het bijzonder, in
dit eerste rapport, de DYFI schaal)

3. Daarnaast geven we in dit rapport inzicht in de behoeftes die bewoners kort na de beving rapporteerden.
In het bijzonder geven we een overzicht en inzicht in de antwoorden op de vragen “Na een aardbeving
hebben mensen soms de behoefte dat officiële instanties iets voor hen doen (instanties zoals NCG,
gemeente, provincie, CVW, Veiligheidsregio, de NAM of het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat). Kunt u kort beschrijven waar u behoefte aan had na de aardbeving en welke instantie dat
volgens u moet doen?” en “Na een aardbeving willen mensen soms ook dat andere personen in hun
omgeving iets voor hen doen (bijvoorbeeld ervaringen of emoties delen, praktische hulp bieden, of
andere dingen). Kunt u kort beschrijven waar u behoefte aan had na de aardbeving?”

Deze antwoorden werden gecodeerd volgens dezelfde methode als beschreven in Postmes, Stroebe, Richardson,
LeKander, Oldersma, Broer en Greven (2018).

Resultaten kwantitatieve analyse

We beginnen de analyse met een globale beschrijving van de verdeling van PGA, afstand en DYFI.

vars n mean sd mad min max skew kurtosis se
PGA 1 1281 0.356 0.787 0.224 0.000 5.911 4.135 19.181 0.022
Afstand.tot.epicentrum 2 1281 24.816 29.014 11.809 1.495 304.309 5.490 38.206 0.811
dyfi 3 1909 0.846 1.661 0.000 0.000 10.000 2.304 5.390 0.038
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Figure 1: Relatie tussen afstand tot epicentrum en PGA.

Om een eerste indruk te krijgen van de relatie tussen de afstand tot het epicentrum (die we voor het maken
van Figuur 1 op 21.63 hebben gezet, conform het KNMI model) en door KNMI gemodelleerde PGA waarden
(de waarden in de “shakemap”) maken we Figuur 2. Op de x-as ziet u dat we in deze weergave de wortel
van de afstand nemen. De reden is dat de amplitude van een golf (bijvoorbeeld geluid) normaal gesproken
afneemt volgens een kwadratische functie. Op de y-as van de grafiek ziet u dat we de natuurlijke logarithme
van de PGA weergeven. Deze logaritmische weergave helpt de relatie tussen de twee goed weer te geven.

De rode lijn is een lineaire regressielijn met 95%-betrouwbaarheidsinterval (de grijze band). De blauwe lijn is
een zogenaamd “smoothed fit” curve op basis van de “loess” methode. De grijze band eromheen is wederom
het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

De lijnen zijn als volgt te interpreteren: de rode lijn is de beste schatting voor het gemiddelde verband tussen
log(PGA) en wortel(afstand) onder de aanname dat er een lineair verband zou zijn. De blauwe lijn is de
schatting voor dat verband op basis van de waarnemingen. Het grijze gebied om de lijnen is de onzekerheid:
je weet nooit zeker waar de “werkelijke” regressielijn loopt en het grijze gebied geeft weer waar hij zich
waarschijnlijk bevindt.

Wat betekenen deze resultaten? We zien in Figuur 1 dat naarmate de afstand toeneemt, de PGA afneemt.
De relatie tussen de twee is niet helemaal een rechte lijn.

We kunnen een vergelijkbare analyse doen voor de relatie tussen de afstand tot het epicentrum (waar we
ook weer de wortel van nemen) en de door mensen gerapporteerde intensiteit van de beving: de ‘did you feel
it’ (DYFI) score. Uit onderzoek van USGS is geconcludeerd dat de observaties van bewoners rondom het
epicentrum van een beving, zoals gemeten met hun DYFI schaal, opvallend nauwkeurig kunnen zijn (Wald et
al., 2012). In Groningen zijn resultaten van dergelijke DYFI metingen niet eerder gerapporteerd.

We merken op dat deze scores niet lineair verdeeld zijn omdat er weinig respondenten een heel hoge score
hebben. Om de verdeling van antwoorden iets normaler te maken nemen we de wortel(DYFI) als uitgangspunt.
Figuur 2 laat de relatie zien tussen de afstand tot het epicentrum (x-as) en of mensen gemiddeld de gevolgen
van de beving hebben gevoed (y-as).

Wat betekenen deze resultaten? We zien in Figuur 2: naarmate de afstand toeneemt, neemt de score op
de DYFI af. Mensen nemen dus gemiddeld minder effecten van de beving waar naarmate ze verder van
het epicentrum wonen. Net als bij de PGA schattingen van het KNMI zijn de observaties van bewoners
niet helemaal lineair. Als we de twee grafieken (PGA en DYFI) vergelijken dan valt ten eerste op dat de
betrouwbaarheidsintervallen rond de DYFI curve groter zijn dan die van de PGA waarden. Dat is niet
verwonderlijk: de PGA waarden zijn gemodelleerd en zijn dus aan veel minder ruis onderhevig. Voor
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Figure 2: Relatie tussen afstand tot epicentrum en Did-you-feel-it score.

menselijke waarneming geldt dat een lichtere beving zoals deze (zeker op afstand in de Stad Groningen)
door sommigen wel en anderen niet is gevoeld. Het “signaal” bevat dus meer ruis. De groene DYFI curve is
daardoor ook iets “wiebeliger” dan de blauwe PGA curve.

We kunnen hieruit de volgende voorlopige conclusie trekken: de gemiddelde waarneming van de respondenten
komt op het oog vrij sterk overeen met de PGA modellen van het KNMI. We kunnen de overeenkomst nog
beter zien als we de PGA en DYFI direct aan elkaar relateren (Figuur 3). De volgende figuur doet dat: het
laat de relatie tussen log(PGA) en wortel(DYFI) zien. We laten wederom het lineaire verband zien (rood) en
de curve fit (blauw). Er is op het oog een nagenoeg perfect verband tussen PGA en DYFI. Verdere analyses
zullen moeten uitwijzen hoeveel onverklaarde variantie er is tussen beiden. Het lijkt er in ieder geval op dat,
op basis van de modellen van het KNMI in ieder geval, de gemiddelde Groninger waarschijnlijk gelijk heeft als
hij beweert een beving gevoeld te hebben (waarbij we de kanttekening maken dat er natuurlijk individuele
uitzonderingen zijn).

Op basis van deze eerste visuele analyse van de resultaten kunnen we concluderen dat de waarnemingen
van respondenten tijdens de beving erg goed overeen komen met de “shakemaps” van het KNMI: dicht bij
het epicentrum werd de beving erg sterk gevoeld, verder weg minder. De overeenkomst tussen de shakemap
en de gemiddelde waarneming is bijzonder goed. Dat wijst erop dat Groningers gemiddeld heel accuraat
rapporteren hoe de beving binnenkwam.

Nu we hebben vastgesteld dat, visueel althans, de PGA waarden en de menselijke waarnemingen veel
overeenkomst vertonen, is het tenslotte interessant om te kijken welk percentage van de respondenten iets
van de beving heeft gevoeld. Figuur 4 illustreert dit. Ieder stipje is een respondent die aangeeft een beving
gevoeld te hebben (de bovenste band met stippen) of niet (de onderste band met stippen). De groene lijn is
het geschatte percentage respondenten dat de beving voelde. Dichtbij het epicentrum voelde vrijwel iedereen
de beving. Op zo’n 14 km afstand was dat nog 50%. Op 20 km afstand voelde een geschatte 31% de beving.

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval zoals dat in Figuur 4 is te zien (de grijze band om de groene lijn) is op 20
km afstand 25-36%. Op grotere afstand van het epicentrum zien we dat de groene curve nul nadert. Rond de
25 km wordt de beving nog slechts door enkele respondenten waargenomen. Het betrouwbaarheidsinterval
loopt daar van 0% tot 15%. Buiten die ring is het aantal personen dat aangeeft de beving gevoeld te hebben
statistisch niet betrouwbaar. Dat het aantal respondenten dat rapporteerde de beving te voelen nul nadert
suggereert dat respondenten de vragen doorgaans naar waarheid hebben ingevuld.

Als we alle informatie die we tot nu hebben gerapporteerd samenbrengen in een ruimtelijke weergave, zoals in
Figuur 5, dan maakt dit nog beter inzichtelijk wat de relatie is tussen PGA, het voelen van de beving en
de afstand tot het epicentrum. In deze kaart zien we ook dat de beving minder sterk gevoeld lijkt te zijn
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Figure 3: Relatie tussen PGA en Did-you-feel-it score.
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Figure 4: Percentage dat de beving heeft waargenomen, afhankelijk van de afstand tot het epicentrum.

5



Figure 5: De PGA contouren en de globale gevoelsgrens van de beving

naar het oosten toe dan naar het westen en zuiden. Toekomstige analyses zullen hier meer duidelijkheid over
geven.

De beleving van de beving: risicopercepties

Om een eerste indruk te krijgen van de manier waarop de gevolgen van de beving zijn beleefd kijken we naar
de samenhang tussen de afstand tot het epicentrum en de ervaren veiligheid, voor respondenten die de beving
voelden en voor hen die hem niet voelden.

Risicopercepties zijn gemeten met tien vragen (zie Postmes, Stroebe, Richardson, LeKander, Oldersma, Broer
& Greven, 2017, voor details). Wij vroegen respondenten hoe groot zij de kans achten dat

• zij zelf een aardbeving zullen meemaken

• hun eigendommen worden beschadigd als gevolg van de gaswinning

• zij verwond raken als gevolg van een aardbeving

• er een grote aardbeving plaatsvindt met catastrofale gevolgen voor veel mensen

• het aantal aardbevingen en de bodembeweging zal toenemen
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Figure 6: Waargenomen risico, afhankelijk van de afstand tot het epicentrum.

• hun huis niet aardbevingsbestendig zal zijn

• zij in de knel komen om financiële redenen

• zij in de knel komen vanwege andere redenen

• zij hun huis keer op keer moeten blijven laten repareren

• zij hun huis (tijdelijk) zullen moeten verlaten

Respondenten maakten een inschatting door voor ieder van deze aan te geven of het een zeer kleine kans (1),
kleine kans (2), redelijke kans (3), grote kans (4) of zeer grote kans (5) is.

In Figuur 6 is te zien dat naarmate de afstand tot het epicentrum groter wordt, het waargenomen risico
afneemt van gemiddeld ongeveer 3.7 (afgerond een groot risico) tot ongeveer 2.3 (afgerond een klein risico).
Aanvullende analyses laten zien dat het verhoogde risico er nog steeds is als we “controleren” voor de risico
dat dezelfde respondenten waarnamen in februari 2016. Er is met andere woorden een toename in het
waargenomen risico onder hen die dichtbij het epicentrum wonen. Een verdere aanvullende analyse laat zien
dat deze toename in het waargenomen risico vrijwel volledig is toe te schrijven aan de intensiteit van de
waargenomen beving op de DYFI schaal.

Conclusies kwantitatieve analyse

Als we de resultaten van deze eerste descriptieve analyse overzien, concluderen we dat er een verbluffend
sterke overeenkomst is tussen gerapporteerde waarnemingen van de beving, de afstand tot het epicentrum én
de mate waarin, volgens het KNMI, de aarde heeft geschud. In het geval van de beving in Zeerijp lijkt het
dat, gemiddeld over meerdere respondenten, de Groninger functioneert als een goede seismometer die naar
waarheid zijn bevindingen rapporteert.

De resultaten bevestigen bovendien dat de waarneming van een beving sterk samenhangt met de ervaren
veiligheid. Als men de beving zelf heeft gevoeld dan schat men enkele dagen daarna het risico op negatieve
gevolgen hoger in.

Resultaten inhoudsanalyses

Zoals in de methode gezegd is, vroegen we aan respondenten onder meer: “Na een aardbeving willen mensen
soms ook dat andere personen in hun omgeving iets voor hen doen (bijvoorbeeld ervaringen of emoties
delen, praktische hulp bieden, of andere dingen). Kunt u kort beschrijven waar u behoefte aan had na de
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Figure 7: Relatie tussen afstand tot epicentrum, waarneming van de beving en percentage van de respondenten
dat de behoefte heeft om ervaringen en emoties te delen

aardbeving”? We hebben de antwoorden op deze vraag nog niet volledig kunnen coderen en analyseren. In
een toekomstig rapport zullen we hier uitgebreider op ingaan.

De analyse tot nu toe laat zien dat een meerderheid van de respondenten (65%) aangeeft niets van hen nodig
te hebben. Wanneer mensen wel aangeven ergens behoefte aan te hebben gaat dit in de meeste gevallen over
het delen van ervaringen en emoties (20%). Zo noemen mensen dat ze behoefte hadden aan dingen als “even
een praatje maken met de buren” of “mijn partner bellen om het er even over te hebben”.

Bij nadere inspectie van de resultaten (Figuur 7) is er een opvallend verschil tussen degenen die de beving
hebben waargenomen en degenen die hem niet hebben waargenomen. Ook de afstand tot het epicentrum
maakt een verschil. De mensen die de beving voelden en die zich dichtbij het epicentrum bevonden rapporteren
in veel grotere getale dat ze ervaringen en emoties wilden delen.

In dit rapport gaan we met name dieper in op de vraag welke behoeften mensen uiten jegens instanties. We
vroegen hen de volgende vraag te beantwoorden: ‘Na een aardbeving hebben mensen soms de behoefte dat
officiële instanties iets voor hen doen (instanties zoals NCG, gemeente, provincie, CVW, Veiligheidsregio, de
NAM of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Kunt u kort beschrijven waar u behoefte aan
had na de aardbeving en welke instantie dat volgens u moet doen?’. 1668 respondenten voerden een antwoord
in. Wij codeerden hun reacties. Van de mensen die geen beving waargenomen hebben gaf 55% aan dat zij
nergens behoefte aan hadden of dat deze vraag “niet van toepassing” was. Van de mensen die de beving wel
waarnamen gaf 37% aan dat zij nergens behoefte aan hebben.

In Figuur 8 geeft een overzicht te zien van wat werd genoemd door de overige respondenten. Hieronder
bespreken we kort de betekenis en frequentie van de categorieën.

De meest geuite behoefte gaat over de houding van overheid en instanties (40% van de personen die een
of meerdere behoeftes uitte noemt deze categorie op een of andere wijze). Deze categorie bestaat uit twee
gerelateerde thema’s. Ten eerste noemen respondenten hier dat zij behoefte hebben aan het erkennen van
het probleem door bijvoorbeeld de regering of dat zij een gepaste reactie van de NAM willen. Ten tweede
geven respondenten aan dat zij de behoefte hebben dat deze instanties actie ondernemen: zij geven aan dat
er genoeg gepraat is en dat er nu echt iets gedaan moet worden. Enkele citaten van de respondenten die dit
illustreren:

“Behoefte aan een invoelende reactie van de NAM.”

8



Figure 8: De frequenties van verschillende behoeften die jegens instanties zijn geuit
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“Overheid moet de zaak zo spoedig mogelijk oplossen”

“De staat der Nederlanden is nu aan zet.”

Daarnaast noemen respondenten vaak dat zij behoefte hebben aan een goede afhandeling van hun schade- of
versterkingsprocedure (15%). Ook hier komt de behoefte om snelle actie naar voren.

“onafgehandelde schade nu eens afwikkelen.”

“Mijn schade dossier afhandelen.”

“Ik heb behoefte aan snelle afhandeling van de schade. Ik heb behoefte en aan compensatie voor
de gedaalde prijs van de woning. Ik heb behoefte aan compensatie voor het gedoe en de steeds
terugkerende ellende. Het Ministerie van EZ en klimaat moet hiervoor de verantwoordelijkheid
nemen en zelf maar dealen over de kosten met de NAM. De provincie Groningen zou het voortouw
moeten krijgen in de uitvoering van dit alles.”

De op twee na meest genoemde categorie, moedeloosheid (14%), geeft in feite geen antwoord op de vraag die
we stelden. De respondenten die onder deze categorie vallen geven namelijk in wezen het antwoord dat ze geen
behoefte hebben dat instanties iets voor ze doen. Maar ze zeggen niet slechts “nee”: ze geven duidelijk aan
dat ze er geen vertrouwen in hebben dat de instanties iets voor ze kunnen of zullen doen. Enkele voorbeelden:

“Heeft toch geen zin.”

“Wat heeft het voor zin te laten weten wat ik wil. De overheid en de nam interesseert het toch
geen donder wat ons overkomt. Geld is belangrijker dan mensenleed!”

“Geen illusie dat iemand iets voor mij zal doen”

De volgende categorie is regelingen voor bewoners (9%). In deze categorie geven respondenten aan dat zij
behoefte hebben aan regelingen die hen persoonlijk of het gebied als geheel verder kunnen helpen. Het gaat
hier voornamelijk over financiële tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld de waardedaling van huizen.

“Het hele gebied een financiële oppepper geven.”

“Compensatie van waardevermindering huis door de overheid”

Daarnaast geven respondenten aan behoefte te hebben aan begrip van anderen (5%), bijvoorbeeld door “de
rest van Nederland” of de overheid. In het bijzonder wordt vaak genoemd dat er behoefte is dat de problemen
serieus genomen worden. Ook noemen mensen de behoefte aan informatie (5%) kort na een beving, over
bijvoorbeeld de zwaarte van de beving of hoe ernstig de gevolgen waren voor hun eigen gemeente, maar ook
informatie over schadeprocedures en gaswinning wordt genoemd. Ook wordt het stoppen of verminderen van
gaswinning (5%) genoemd als behoefte na de beving. Een deel van de respondenten noemt de behoefte aan
een inspectie (3%) van de veiligheid en/of schade van hun eigen huis, maar ook de behoefte aan inspectie van
alle huizen wordt genoemd. Daaraan gerelateerd noemt een kleine groep mensen expliciet dat zij behoefte
hebben aan meer veiligheid (2%). Een aantal respondenten noemde bij deze vraag de behoefte om emoties te
delen (1%), maar hun antwoorden waren niet gerelateerd aan instanties. De laatst weergegeven categorie is
actievoeren (0,5%): een kleine groep respondenten gaf aan dat zij behoefte had om te protesteren tegen de
gaswinning.

Ook vroegen we de respondenten welke instantie dit voor hen moet doen. We hebben nog niet de mogelijkheid
gehad deze antwoorden te relateren aan de antwoorden op wat er moet gebeuren. Voor nu geven we een
descriptief overzicht van de meest genoemde instanties.

Allereerst is het een belangrijk gegeven dat 50,75% van de respondenten die deze vraag hebben ingevuld
aangeven dat zij a) niet weten welke instantie iets kan doen of b) dat zij denken dat geen instantie het kan
doen. Daarnaast geeft nog eens 24,87% expliciet aan dat zij niet verwachten dat er een instantie is die dit
daadwerkelijk gaat doen.

We zien in Figuur 9 dat voornamelijk “bekende” bestaande partijen genoemd. De regering staat duidelijk
vooraan als partij die volgens de respondenten iets voor hen kan doen (van de 860 instanties die in totaal
werden genoemd was dat in 32% van de gevallen de regering). Ook de NAM wordt veel genoemd (16%),
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Figure 9: Instanties waar men iets van verwacht

gevolgd door het ministerie van EZK (10%). Ook wordt de eigen gemeente genoemd (9%), het CVW (8%),
de NCG (4%), de Veiligheidsregio (2%), belangenpartijen zoals de GBB (1%), Shell/ExxonMobil (1%) en het
SODM (0.3%).

Naast deze “bekende” partijen werden ook partijen genoemd die meer uitleg nodig hebben. Ten eerste is het
interessant dat een groep mensen geen bestaande instantie noemt, maar aangeeft dat zij de behoefte hebben
aan een nieuwe instantie (2%). Zo zegt een respondent het volgende:

“Ik denk dat het fijn zou zijn als er 1 instantie komt waar je alles kan melden. Nu heb je een loket
voor de bevingen, een loket voor bodemdaling enz enz. Gewoon 1 loket die het gezeur aangaat
met al die andere instanties.”

Een groep respondenten noemt de media (2%), bijvoorbeeld wanneer zij behoefte hebben aan informatie en
het nieuws willen volgen op tv.

Ook het eigen netwerk (1%) wordt genoemd, met name wanneer mensen emoties willen delen.

Conclusies

Er is een opvallend sterke overeenkomst tussen de door het KNMI berekende PGA waarden (een maat voor
de hevigheid waarmee de aarde beeft) en de waarnemingen van de respondenten. De waarnemingen van
respondenten tijdens de beving komen dus overeen komen met de “shakemaps” van het KNMI: dicht bij het
epicentrum werd de beving erg sterk gevoeld, verder weg minder. Dat wijst erop dat Groningers gemiddeld
heel accuraat rapporteren hoe de beving binnenkwam. Er is geen enkele aanwijzing dat “men maar wat
roept”. Bij de beving van Zeerijp bleek, gemiddeld over meerdere respondenten, de gemiddelde Groninger een
goede seismometer te zijn, die de waarnemingen naar waarheid rapporteert.
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Het waarnemen van een beving hangt sterk samen met de ervaren veiligheid. Als men de beving zelf heeft
gevoeld dan schat men enkele dagen daarna het risico op negatieve gevolgen hoger in.

Met name bewoners die de beving voelden en die dichter bij het epicentrum wonen geven aan dat ze de
behoefte hebben om na de beving hun ervaringen of hun emoties te willen delen.

Respondenten geven aan dat ze graag erkenning willen voor de problemen waar zij aan zijn blootgesteld en
dat zij de behoefte hebben dat instanties actie ondernemen: er is genoeg gepraat en er moet nu echt iets
gedaan worden. De regering en de NAM zijn volgens bewoners aan zet.

Dankwoord

Wij zijn een aantal personen en partijen bijzonder dankbaar voor hun hulp bij de totstandkoming van dit
rapport. Wij bedanken wij het KNMI voor de goede samenwerking, in het bijzonder Läslo Evers en Jordi
Domingo Ballesta. Wij bedanken ook de Iris Meinderts die, samen met de tweede, vijfde en laatste auteur,
de data heeft gecodeerd. De afdeling O&S van de gemeente Groningen was in staat om op zeer korte termijn
een vragenlijst te verzenden. Frans Oldersma leverde hierbij een bijzondere prestatie, in noodtempo onder
moeilijke omstandigheden. We kregen statistisch advies en hulp van Jorge Tendeiro. Dit onderzoek kwam
tot stand dankzij het voorbereidende werk van Guido Lammerts en de afdeling O&S: Guido bereidde al bij
aanvang van het onderzoek Gronings Perspectief de vragenlijst voor die in deze situatie verstuurd kon worden.
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