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Hoogedelgestreng college, 

Hierbij stel ik als advocaat en gemachtigde tijdig beroep in namens de Nederlandse Aardolie Maat-
schappij B. V., gevestigd te Assen aan de Schepersmaat 2, statutair gevestigd te -Gravenhage 
(hierna te noemen: NAM).  

Dit beroepschrift is gericht tegen het besluit d.d. 24 mei 2017, met het kenmerk DGETM-
EO/17074807, van minister van Economische Zaken ("EZ"). Dit besluit strekt tot wijziging van het 
besluit d.d. 30 september 2016 inzake de winning van gas uit het Groningenveld. Hierbij treft u een 
kopie van dit besluit aan (bijlage 1). 

Aan het besluit ligt een reeks adviezen ten grondslag en in het bijzonder een advies d.d. 13 april 
2017 van het Staatstoezicht op de Mijnen ("SodM"). Feitelijke aanleiding voor het bestreden be-
sluit zou zijnde toename vanaf oktober 2016 van het aantal bevingen in de regio Loppersum. NAM 
heeft hiernaar desgevraagd - hoewel daar overigens strikt genomen geen verplichting toe bestond - 
onderzoek gedaan en haar bevindingen neergelegd in de zogenaamde 'Wirdum-rapportage". Deze 
rapportage is als bijlage 2 bij dit beroepschrift gevoegd. Het advies van het SodM is aan de Tweede 
Kamer toegezonden en is via de Kamerstukken openbaar beschikbaar.' 

Bijlagen bij Karnerbriefd.d. 18 april 2017, Ka,ne,stukken 112016117, 33529, nr. 331. 

Stibbe N.V.  is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700. Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met 
Stibbe NV. die uitsluitend door Nederlands recht wordt beheerst. 0e algemene voorwaarden van Stibbe N.V. zijn van toepassing en bevatten een beperking van 
aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op verzoek en via wmw.stibbe.com/generelconditions.  
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INTRODUCTIE 

(1) Bij uw Afdeling is aanhangig de beroepsprocedure over de 'Uroningenveld Gaswinning' 
met betrekking tot het besluit d.d. 30 september 2016 van de minister van EZ. Dit besluit 
bevat de instemming onder voorwaarden van de minister van EZ met het winningsplan van 
NAM tot het winnen van gas uit het Groningenveld. Dit (oorspronkelijke) besluit wordt 
hierna door NAM aangehaald als het "Instemmingsbesluit". 

(2) Op 24 mei 2017 heeft de minister van EZ besloten tot wijziging van dit Instemmingbesluit. 
Dit tweede besluit wordt door NAM hierna het "Wijzigingsbesluit" genoemd. 

(3) Met dit Wijzigingsbesluit heeft de minister van EZ enkele voorwaarden uit het Instem-
mingsbesluit gewijzigd: 

(i) Artikel 2 lid 1 Instemmingsbesluit - het gaswinningsplafond: artikel 2 lid 1 van 
het Instemmingsbesluit wordt met het Wijzigingsbesluit gewijzigd, in die zin dat 
het gaswinningsplafond naar beneden wordt bijgesteld van 24 miljard Nm3 per 
gasjaar tot 21,6 miljard Nm3  per gasjaar, met ingang van 1 oktober 2017.  

(ii) Artikel 2 lid 2 Insteinmingsbesluit 	aanvullende productie op basis van de 
graaddagenforinule: artikel 2 lid 2 van het Instemmingsbesluit bevat de zoge-
naamde 'graaddagenformule' op basis waarvan onder voorwaarden aanvullende 
productie is toegestaan. Met het naar beneden bijstellen van het gaswinningspla-
fond is ook de aanvullende productie beperkt. De maximaal aanvullende gaspro-
ductie is van 6 miljard Nm3  per gasjaar naar 5,4 Nm3  per gasjaar bijgesteld. In dat 
verband is de grenswaarde tot wanneer dit volume mag worden geproduceerd, 
naar boven bijgesteld van 2300 effectieve graaddagen in een jaar naar 2370 effec-
tieve graaddagen in een jaar.  

(iii) Artikel 3 lid 2 Insteinmingsbesluit - onderzoek naar alternatieve verdeling van de 
productie: artikel 3 lid 2 van het Instemmingsbesluit bevat voor NAM de ver-
plichting een alternatieve verdeling van de productie over alle regio's te onder-
zoeken om te kunnen komen tot een lagere seismische dreiging of seismisch risi-
co. Aan deze onderzoeksplicht voegt de minister in het Wijzigingsbesluit thans 
toe de verplichting voor NAM om "tevens in detail voor alle clusters [te onder-
zoeken] of clusteroperaties verder geoptimaliseerd kunnen worden ten einde ('ook 
regionale,) fluctuaties zo veel mogelijk te beperken." De in dit kader in het In-
stemmingsbesluit gestelde data tot aanlevering van een concept-rapportage aan de 
inspecteur der mijnen en een rapport aan de minister van EZ zijn met één maand 
verlengd tot 1 oktober 2017 respectievelijk 1 december 2017. De 'ten genoegen 
van' als genoemd in het oorspronkelijke lid 2 is komen te vervallen.  

(iv) Artikel 3 lid 3 Instemmingsbesluit -productie clusters Loppersum: artikel 3 lid 3 
Instemmingsbesluit bevat voorwaarden indien productie uit de clusters in de regio 
Loppersum plaatsvindt om andere redenen dan louter het kunnen openhouden van 
die clusters. Met het Wijzigingsbesluit is nieuw dat NAM de minister van EZ  on- 

(3) 



Stibbe 

verwijld op de hoogte stelt als deze situatie zicht voordoet. Verder heeft NAM 
niet langer de plicht het verzoek van GTS tot extra productie te administreren; wel 
is zij verplicht de reden, de omvang en het tijdstip van die extra productie te ad-
ministreren op grond van het nieuwe artikel 3 lid 3 van het Wijzigingsbesluit. 

(4) Het Instemmingsbesluit bevat ook nog andere voorwaarden, die de minister van EZ met het 
Wijzigingsbesluit ongewijzigd laat. Dat is een belangrijke constatering, omdat feitelijk alle 
voorschriften van het Instemmingsbesluit op het winningsplan van NAM en dus op haar 
hazard and risk-model zijn gebaseerd. 

(5) Het eerdere voornemen van de minister van EZ tot wijziging van het Instemmingsbesluit is 
per brief d.d. 26 april 2017 aan NAM voorgelegd (bijlage 3). NAM heeft deze brief ont-
vangen op 4 mei 2017. NAM is in de gelegenheid gesteld een zienswijze tegen dit voorne-
men in te dienen. Van deze mogelijkheid heeft NAM gebruikgemaakt met haar zienswijze 
d.d. 12 mei 2017, die op diezelfde datum aan de minister van EZ is verzonden (bijlage 4). 
Overigens acht NAM het van belang te benadrukken dat het voornemen alleen betrekking 
had op de verlaging van het productieplafond en de bijbehorende verlaging van het maxi-
mum aanvullende productie. In het Wijzigingsbesluit wijzigt de minister van EZ daarnaast 
ook een aantal andere voorwaarden uit het Instemmingsbesluit, dat voor NAM nieuw is. 
NAM heeft daarop dus niet eerder in haar zienswijze kunnen reageren.2  

(6) Gelet op de inhoud van het Wijzigingsbesluit heeft de minister van EZ de door NAM in 
haar zienswijze naar voren gebrachte bezwaren tegen het voornemen niet ingewilligd. 
NAM kan zich niet verenigen met de inhoud van het Wijzigingsbesluit. Zij licht in het vol-
gende hoofdstuk toe op basis van welke gronden zij dat niet kan. 

2. 	INTRODUCTIE EN OPBOUW BEROEPSGRONDEN 

(7) NAM benadrukt dat zij niet lichtzinnig heeft besloten om tegen het hier centraal staande 
Wijzigingsbesluit in beroep te gaan. Dit is de eerste keer dat NAM beroep instelt tegen een 
instemmingsbesluit dat ziet op de gaswinning in Groningen. Gelet op de inhoud van het be-
sluit voelt NAM zich echter genoodzaakt het Wijzigingsbesluit ter beoordeling aan uw Af-
deling voor te leggen. Met het Wijzigingsbesluit wijkt de minister van EZ namelijk funda-
menteel af van de systematiek van de Mijnbouwwet- en regelgeving en van hetgeen eerder 
aan instemmingsbesluiten ten grondslag heeft gelegen: (i) een integrale afweging van alle 
relevante belangen, in het kader waarvan de veiligheid voor bewoners uiteraard een bijzon-
der belang betreft maar niet het enige mee te wegen belang is en  (ii)  een zuivere toepassing 
van de geldende normen met betrekking tot de gaswinning. Op basis van deze twee pijlers 
is het mogelijk met ieders belangen rekening te houden. Dat terwijl de minister van EZ 
meent niet met het toepasselijke 'hazard and risk-model te kunnen vaststellen of aan de vei-
ligheidsnorm wordt voldaan en daarmee niet zou kunnen worden vastgesteld wat een veilig 
productieniveau is. Als dit inderdaad de strekking van het Wijzigingsbesluit zou zijn en als 
uw Afdeling zou oordelen dat deze strekking conform de toepasselijke wet- en regelgeving 
is, dan kan dit voor NAM een reden vormen tot het indienen van een nieuw winningsplan. 

2  Zie hiervoor ook randnummer 4 en hoofdstuk 2 van de zienswijze van NAM. 
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(8) 	Het voorgaande licht NAM in de hiernavolgende beroepsgronden verder toe. In feite zijn de 
beroepsgronden in twee delen op te splitsen. De hierna in hoofdstuk 3 opgenomen beroeps-
gronden zien op de stelling als beschreven in het Wijzigingsbesluit dat het model niet toets-
baar zou zijn aan de veiligheidsnorm. Daarna geeft NAM haar overige beroepsgronden 
weer, die overigens net zo relevant zijn (hoofdstuk 4). 

BEROEPSGRONDEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID(SNORM) 

3.1. 	Introductie 

(9) 	In dit hoofdstuk reageert NAM op de volgende overweging van pagina 6 van het Wijzi-
gingsbesluit, die aan de gewijzigde voorschriften ten grondslag ligt: 

'Zoals SodM aangeeft is er geen model dat kan voorspellen bij welk productie niveau de 
seismische risico' overeenkomen niet de veiligheidsnormen. De versterkingsopgave is ook 
nog niet zover gevorderd dat uit dien hoofde aangenomen mag worden dat gedurende de 
looptijd van het Instenim ingsbesluit aan de veiligheidsn ornien wordt voldaan." 

(10) 	Op basis hiervan concludeert de minister van EZ blijkens het Wijzigingsbesluit dat "er niet 
kan worden vastgesteld dat thans aan de veiligheidsnorm is voldaan." 

(11) 	NAM verbaast zich over deze overweging en bijbehorende conclusie: 

(i) 	In de eerste plaats is deze overweging niet deugdelijk gemotiveerd. Dat is overi-
gens ook niet het geval voor de soortgelijke overweging in het onderliggende ad-
vies van het SodM (paragraaf 3.2). 

In de tweede plaats is deze overweging feitelijk onjuist (paragraaf 3.3).  

(iii) In de derde plaats lijkt het er veeleer op dat het SodM en de minister afstand ne-
men van de vastgestelde veiligheidsnorm. NAM kan zich niet aan de indruk ont-
tre!dcen dat de minister van EZ, in navolging van het SodM, als uitgangspunt ne-
men dat de gehanteerde norm de absolute veiligheid dient te garanderen. Als dat 
zo is, dan zou EZ dat duidelijk moeten maken (paragraaf 3.4).  

(iv) Ten vierde bevat het Wijzigingsbesluit niet de vereiste belangenafweging (para-
graaf 3.5). 

(v) Op basis van de voorgaande constateringen is dan ook de tussenconclusie van 
NAM dat de door de minister genoemde redenen tot het nemen van het Wijzi-
gingsbesluit geen omstandigheden zijn die kunnen nopen tot aanpassing van (de 
voorschriften uit) het Instemmingsbesluit (paragraaf 3.6). 

(12) Op elk van de voorgaande genoemde aspecten gaat NAM in de volgende paragrafen in. 

(5) 
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3.2. 	De door de minister van EZ in het Wijzigingsbesluit ingenomen stelling is niet (deug-
delijk) gemotiveerd (artikel 3:46 Awb) en is onzorgvuldig tot stand gekomen (artikel 
3:2 Awb) 

(13) Zowel in het Wijzigingsbesluit als in het advies van het SodM ontbreekt de vereiste onder-
bouwing. De minister van EZ verwijst voor de onderbouwing namelijk impliciet naar het 
advies, althans in het besluit wordt de vereiste onderbouwing in elk geval niet gegeven. 
Bovendien gaat het besluit van de minister van EZ verder dan het advies van het SodM, 
omdat het SodM in het advies concludeert dat de productie alleen dient te worden beperkt 
wanneer de grenswaarde voor bevingsdichtheid uit het Instenimingsbesluit is bereikt of 
overschreden. Die situatie doet zich echter niet voor (ook niet na de beving die op 27 mei 
2017 te Slochteren plaatsvond - zie ook randnummer (46) van dit beroepschrift). 

(14) Het Wijzigingsbesluit bevat verder dus geen eigen uitleg van de minister van EZ waarom 
niet aan de veiligheidsnorm zou kunnen worden getoetst en waarom de versterkingsopgave 
niet zo ver zou zijn gevorderd dat niet aan de veiligheidsnorm zou kunnen worden voldaan 
gedurende de looptijd van het Instemmingsbesluit. 

(15) Uit het advies van SodM blijkt evenmin een dergelijke, noodzakelijke onderbouwing (arti-
kel 3:46 Awb). Het SodM overweegt daarin namelijk niets meer of minder dan het volgen-
de, hetgeen feitelijk een niet onderbouwde stelling betreft: 

"Ook na alle studies van afgelopen jaren door NAM SodM, KNMI,  CBS, TUD, TNO-AGE  
etc  en inbreng van internationale, onafhankelijke experts is er nog geen model dat kan 
voorspellen bil welk productieniveau seismische risico's overeenkomen met de veiligheids-
normen die de Commissie Mei/dam heeft voorgesteld. Dit zou hoger of lager kunnen zijn 
dan 24 miljard  niaar we weten het niet. Een wetenschappelijke doorbraak is nodig maar 
deze wordt op dit moment niet binnen afzienbare tijd voorzien. Dit houdt in dat SodM niet 
kan toetsen of aan veiligheidsnormen van de Commissie Mei/daim wordt voldaan. Daarom 
richt SodM zich in haar advies nu op het verder terugdringen van de kans op bevingen en 
de kans op zwaardere bevingen en niet op het vaststellen van een veilig winningsniveau dat 
kan voldoen aan de veiligheidsnormen." [onderstrepingen door NAM] 

(16) In het advies van het SodM wordt daarnaast in het geheel niet ingegaan op de versterkings-
opgave en het effect daarvan op de veiligheidsnorm. Die laat het SodM - ten onrechte - 
buiten beschouwing in zijn, hiervoor geciteerde overweging. Uit de recente Norg-uitspraak 
d.d. 22 maart 2017 van uw Afdeling volgt dat er geen sprake is van een deugdelijke motive-
ring van het besluit als daarin wordt verwezen naar onderliggende adviezen die geen onder-
bouwing geven voor de genomen beslissing.3  Hetzelfde is hier thans aan de orde. 

(17) Kortom, alleen op basis van het voorgaande ontbreekt het Wijzigingsbesluit het al aan 
zorgvuldigheid (artikel 3:2 Awb) en een deugdelijke motivering (artikel 3:46 Awb) en komt 
het daarom voor vernietiging in aanmerking. 

ABRvS 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:748, no. 6. 

(6) 



Stibbe 

3.3. 	De stelling van de minister van EZ en het SodM dat er geen model beschikbaar zou 
zijn op basis waarvan kan worden voorspeld bij welk productieniveau de seismische 
risico's overeenkomen met de veiligheidsnorm, is feitelijk onjuist 

(18) De stelling van de minister van EZ en het SodM dat er geen model voorhanden zou zijn op 
basis waarvan kan worden voorspeld bij welk productieniveau de seismische risico's over-
eenkomen met de veiligheidsnorm, is feitelijk onjuist. NAM kan dat als volgt toelichten, 
waarbij zij eerst ingaat op de werking van het door NAM ontwikkelde en door externe, on-
afhankelijke wetenschappers geaccordeerde model. Het model werkt - in een zeer vereen-
voudigde beschrijving - zo dat er enerzijds een productievolume wordt ingevoerd en dat 
anderzijds als uitkomst van het model wordt geleverd het risico dat onder meer de diverse 
typologieën huizen lopen. Dat is de toetsing aan de veiligheidsnorm (Meij dam-norm). 

(19) Dit gehanteerde model is door een internationale gemeenschap van de beste wetenschap-
pers ter wereld tot stand gebracht en door collega wetenschappers beoordeeld. Het model is 
gepubliceerd in gerenommeerde (wetenschappelijke peer-reviewed)  tijdschriften. De uitleg 
die NAM hierna van het model geeft, betreft overigens een versimpelde weergave van het 
technisch complexe model. 

(20) Het model is beschreven in het Winningsplan en de minister van EZ heeft daarmee dus eer-
der, op advies van het SodM, ingestemd. Sterker, het model is in opdracht van het SodM tot 
stand gekomen. Dat wordt onderstreept door het volgende: "NAM dient op zo kort inogelj-
ke termijn een volledig probabilistisch seismische risicoanalyse uit te voeren." (advies d.d. 
januari 2014 van het SodM inzake het winningsplan 2013). Ook de  Scientific Advisory 
Committee ("SAC")  schrijft in haar advies over het winningsplan 2016 van NAM dat het 
model geschikt is om met betrekking tot het Groningen gasveld te worden toegepast.4  

(21) Het model bevat een zogenaamd  Probabilistic  Hazard and Risk  Assessment  methode. Het 
geeft een volledig overzicht van de mogelijke uitkomsten en de kansen daarop, in tegenstel-
ling tot een 'deterministisch model' dat een enkele waarde geeft. Het probabilistische model 
heeft tot doel een kwantitatieve voorspelling te doen van risico's en schade, met bijbeho-
rende onzekerheden. Het SodM beschrijft dit model in zijn advies van december 2015, pa-
gina 48 als volgt: "In een probabilistisch rekenschema wordt een groot aantal (realistische) 
scenario's doorgerekend, waarbij voor elk scenario de keuze van input parameters reke-
ning houdt met hun waarschijnlijkheidsverdeling (d. w.z. de kans dat een parameter een be-
paalde waarde heeft)." In publicaties onderstrepen medewerkers van het SodM het belang 
van een probabilistisch model zoals dat thans door NAM wordt gehanteerd: 

Zie hier  het  gehele citaat uit  SAC, Final note on  NAM'S  WP 2016, 23  mei  2016: "Integrated hazard and risk 
management. The approach of the risk assessment is state-of-the-art and founds its roots in the paradigin of 
performance-based earthquake engineering (PBEE), about which there is large scientific consensus world-
wide. The mentioned paradigm has been developed for specific structures and, as far as we know, this is the 
first PBEE study taken at regional level and not developed within a research pmogmam?l. In this sense, we be-
lieve it is a fit-for-purpose decision support tool for risk mnanaMement at Groningen."  [onderstrepingen  door 
NAM] 
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"The large Groningen gas held is considered afield with high seismic risk requiring a level 
3 assessment. For such fields, a probabilistic seismic-risk assessment and risk-management 
plan are required."5  [onderstreping  door NAM] 

(22) Het probabilistisch model is gebaseerd op een zogenaamde 'veiligheidsfilosofie' die sinds 
1968 is ontwikkeld door  Cornell  .6  Deze door  Cornell  ontwikkelde benadering wordt we-
reldwijd gebruikt als standaard tot het bepalen van veiligheidsrisico's in het geval van aard-
bevingen en sluit goed aan bij de methoden die worden gebruikt voor de bepaling van an-
dersoortige veiligheidsrisico's zoals overstromingen, neerstortingsgevaar rond luchthavens 
en industriële ongelukken. Dezelfde Hazard and Risk methode wordt thans ook gebruikt 
voor het inschatten van de seismische veiligheid van grote objecten, zoals nucleaire instal-
laties en stuwdammen, in binnen- en buitenland (zoals de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, 
Brazilië en Japan). 

(23) Hierna legt NAM de werking van het Hazard and Risk model uit dat voor de gaswinning 
van het Groningen gasveld wordt gehanteerd. 

(24) Het model gaat uit van een input (de ondergrondse activiteiten in verband met de gaspro-
ductie) en een output (de bovengrondse effecten van de gaswinning in termen van risico's 
voor onder meer de diverse typologieën huizen) (zie ook hiervoor randnummer (18)). Om 
van 'input' tot 'output' te kunnen komen, doorloopt het Hazard and Risk-model een aantal 
onderdelen. Deze onderdelen zijn de volgende, waarbij de eerste onderdelen behoren tot de 
'ondergrond' en de laatste onderdelen behoren tot de 'bovengrond': 

) 
SEISMOLOGIC 	GROUND 	

) 
EXPOSURE 	BUILDING 	'ajqa.YJaui COMPACTION 	

PREDICTION 2 MODEL 3 MOTION 4 	5 STRENGTH  6  

Onderdelen met betrekking tot de ondergrond 

(i) De gaswinning (gas production): de activiteit tot het winnen van gas uit het Gro-
ningen gasveld.  

(ii) Compactie  (compaction):  het als gevolg van de gaswinning inklinken van de gas-
voerende laag. De druk uit de gasvoerende laag wordt - simpel gezegd - wegge-
nomen. Door de drukverlaging in het reservoir ontstaan er spanningsverschillen 
langs bestaande breuken.  

(iii) Aardbevingen  (seismologic  model): het gaat hier om de grondbewegingen die als 
gevolg van de gaswinning en de compactie (mogelijkerwijs) ontstaan. Anders ge-
zegd, in dit onderdeel staat centraal hoe en welk deel van de opgebouwde energie 
als gevolg van de compactie vrijkomt in de vorm van een beving. Het model 

A.G. Muntendam-Bos, J.P.A.  Roest  en J.A. de Waal, 'A guideline for assessing seismic risk induced by gas 
extraction in the Netherlands', The leading Edge June 2015, p.  672-677. 
6  Cornell C.A. (1968). Engineering Seismic Risk Analysis. 'Bulletin of the Seismological Society of Ameri-
ca', 58(5):1583-1606.  
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voorspelt dus de bevingen en is onder meer gecalibreerd met meetgegevens van 
het netwerk van seismologische meetstations van het KNMI. Deze 70 meetstati-
ons met versnellingsmeters aan het oppervlak en op 200 meter diepte putten waar-
in vier geofoons zijn geplaatst, vormen een meetnetwerk dat het gehele Groningen 
gasveld en directe omgeving bedekt. Dit netwerk registreert alle bevingen groter 
dan M=0,5. Het KNMI rapporteert de bevindingen. In observatieputten op drie ki-
lometer diepte zijn geofoons in het gasreservoir geplaatst. Deze kunnen lokaal 
nog kleinere bevingen registreren. De metingen worden vervolgens geanalyseerd. 
Verder wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de vraag of verdere verbetering 
van het model mogelijk is én wordt onderzoek gedaan naar een eventueel alterna-
tief model dat nog beter zou kunnen werken. NAM en alle andere betrokkenen bij 
het model en het bijbehorende onderzoek lopen hierin wereldwijd voorop (het-
geen het SodM overigens ook bevestigt).  

(iv) Grondbeweging  (ground motion prediction):  in dit onderdeel wordt de grondbe-
weging van het aardoppervlak berekend afhankelijk van de sterkte van de beving 
en de locatie van de beving. Hierbij worden de eigenschappen van de ondergrond 
gebruikt. Vooral de ondiepe ondergrond is hierbij van belang. Daarom is hiernaar 
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door Deltares en TNO (Rijksgeologische 
Dienst). Naast het hiervoor al genoemde KNMI netwerk zijn er met het oog op de 
grondbeweging meer dan 300 versnellingsmeters geplaatst in de fundering van 
meer dan 300 gebouwen. Dit netwerk van gebouwsensoren wordt geopereerd 
door TNO. De gegevens van deze seismische meetwerken worden eveneens ge-
bruikt voor de calibratie van het grondbewegingsmodel. De uitkomsten van de 
onderzoeken zijn verwerkt in dit onderdeel het model. Ook deze module voldoet 
aan de hoogste internationale standaarden. 

Tussenconclusie: na de uitkomst van deze eerste vier onderdelen kan er een tus-
senconclusie worden getrokken, namelijk de 'dreiging' ('hazard) die uitgaat van de 
winning. De mate van dreiging is van belang voor het doorlopen van de onderde-
len inzake de bovengrond. De uitkomst van het model na deze vier onderdelen is 
derhalve informnatief voor de NEN-coinmissie bij het opstellen van bouwnormen. 
Over de verschillen en overeenkomsten met de leidende modellering door het 
KNMI ten behoeve van de NEN  NPR  wordt verwezen naar de meest recente drei-
gingskaarf van het KATMI.7  

Onderdelen met betrekking tot de bovengrond 

(v) Blootstelling huizen en mensen  (exposure):  ten aanzien van dit onderdeel is kennis 
vergaard van de bebouwing en de populatie (dag en nacht) boven het Groningen 
gasveld. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van verschillende al bestaande da-
tabases zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen  (BAG)  van het Kadaster 

Deze dreigingskaart is overigens recent in juni 2017 geactualiseerd  (Probabilistic Seismic  Hazard Analysis  
for induced Earthquakes  in Groningen, Update  June  2017'). Zie hier de openbare vindplaats: 
http://cdn.knmi.nl/systemlreadmorelinks/files/000/000/408/Origiflal/20  170615 Technisch_rapport_hazardka 
art Groningen _20 17.pdf? 14975 11525. 
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(vi) 

en van inspecties van gebouwen. Verder zijn ook de resultaten van gebouwinspec-
ties verwerkt. 

De sterkte van huizen en andere gebouwen (building  strength):  er is veel onder-
zoek gedaan naar de constructieve weerstand van gebouwen in het bevingsgebied. 
Daarvoor zijn de ruim 200.000 huizen in de provincie Groningen opgedeeld in 
circa 60 typologieën. Voor deze typologieën zijn zogenaamde  'fragility curves'  
opgesteld. Daarmee kan worden voorspeld wat de kans is op instorting of bescha-
diging van een huis, gegeven een bepaalde seismische belasting. Deze aanpak is 
uitgebreid en academisch onderlegd. De uitkomsten van dit onderzoek naar de 
constructieve weerstand tegen seismische risico's worden gebruikt om vast te stel-
len welke schade kan worden verwacht. Het gaat hier dus om een voorspelling. 
NAM identificeert in het kader van haar model welke gebouwen mogelijk ernsti-
ge schade zouden kunnen ondervinden. NAM heeft bijvoorbeeld typische gebou-
wen uit Groningen op ware grootte nagebouwd, om ze te kunnen testen op zoge-
naamde 'shake tables' (zie foto hierna). Dit is een 'calibratie-stap' die uitgebreid is 
en daarmee uniek in de wereld. De uitkomsten van het onderzoek in deze fase van 
het model geven een indicatie voor het versterken van gebouwen. De Nationaal 
Coördinator Groningen ("NCG") voert de versterkingsopgave uit. 
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Output: vaststelling van de mate van veiligheid 
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Veiligheid (risk/safety): op basis van alle voorgaande onderdelen kan de mate van 
risico's worden bepaald en kan er worden getoetst aan de veiligheidsnorm. 

(25) 	Van belang is in te zien dat het model allerlei typen onzekerheden heeft verdisconteerd. Het 
Hazard and Risk model is gefundeerd op vele waarnemingen (metingen op diepte in het re-
servoir, op niveau van het maaiveld en experimenten in vele laboratoria). Het is essentieel 

(10) 



Stibbe 

voor de veiligheid dat onzekerheden goed zijn ingeschat en in het model worden onder-
kend. In modellering liggen dan ook altijd onzekerheden besloten. Het is belangrijk dat de-
ze worden geduid en dat daarop wordt geanticipeerd.' Het model is conservatief bij de be-
paling van de impact van de onzekerheden. Een onzekerheid wordt pas uit het model 'weg-
gelaten' als er wetenschappelijk bewijs is dat niet langer sprake is van een onzekerheid. 
Ook op deze wetenschappelijke randvoorwaarde is sturing gegeven vanuit het SodM. De in 
het model conservatief meegewogen onzekerheden zijn dus verdisconteerd in de vraag hoe 
veilig de gaswinning is (de output van het model). Het model mag ook onzekerheden bevat-
ten; sterker, er is geen model zonder onzekerheden denkbaar. De toepasselijke veiligheids-
norm houdt ermee rekening dat nieuwe inzichten en de kennis over de werking van de on-
dergrond steeds groter worden.9  

(26) Daarom is voor een goed begrip van het Hazard and Risk model tevens van belang dat er 
een studieprogramma loopt om dit model op elk onderdeel voortdurend te verbeteren. Dit 
programma staat beschreven in het 'Study and Data  Acquisition  Plan' en wordt uitgevoerd 
door een internationaal team van wetenschappers, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Dat 
onderzoek betreft zowel monitoring'0  en analysering van de meest recente bevindingen als-
ook innovatie van (onderdelen van) het model. 

(27) Kortom, het model heeft tot doel de mate van risico's te bepalen. De uitkomst van het mo-
del kan tegen de geldende veiligheidsnorm worden afgezet (zie randnummer (32) voor een 
korte uitleg van deze norm). Er kan wél, anders dan de minister van EZ en het SodM klaar-
blijkelijk plots menen en in afwijking van het thstemmingsbesluit, met het model worden 
voorspeld bij welk productieniveau de seismische risico's overeenkomen met de veilig-
heidsnorm. 

(28) Het SodM en opvolgend de minister van EZ trekken thans dus ten onrechte in twijfel of het 
model dat aan de besluitvorming over de hoogte van de gaswinning ten grondslag ligt, in 
staat is te toetsen of bij een bepaald productieniveau aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. 
Het SodM lijkt zich daarbij te beroepen op hetgeen in de ondergrond gebeurt en zonder 
daarbij de stappen ten aanzien van de bovengrond te betrekken, althans zo begrijpt NAM 
het advies van het SodM. Immers, het SodM stelt op pagina 4 van zijn advies dat NAM 
geen verband zou hebben gevonden tussen de manier waarop in liet veld wordt geopereerd 
en de toegenomen seismiciteit. In de eerste plaats is deze constatering van het SodM niet 
juist. Volgens NAM is het op dit moment het meest waarschijnlijk dat de toename van be-
vingen de natuurlijke variabiliteit van seismiciteit in het Groningen gasveld is - net zoals er 
vorig jaar wat minder bevingen waren (zie ook de Wirdum-rapportage). In de tweede plaats 

Zie ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid ("OvV"), die eveneens verwacht dat onzekerheden in het model 
en de besluitvorming besloten liggen en dat daarop dus wordt geanticipeerd (zie ook randnummer (43) van dit 
beroepschrift). 

De 'ontwikkelbenadering' is door de Commissie Meijdam voorgesteld. Overigens, ook in de vraagstelling 
van het ministerie van EZ aan de Conmiissie Meij dam zijn die onzekerheden verdisconteerd: "Welke veilig-
heidsnorm is voor gei'nduceerde bevingen proportioneel, welke argumenten zijn ei' voor deze keuze en hoe 
verhoudt het risico van door gaswinning veroorzaakte aardbevin gen zich tot andere risico's in de regio?" 
[onderstreping door NAM]. Kamerstukken 112015/16, 33529, nr. 205). 
10  Dit houdt onder meer in te onderzoeken of de werkelijkheid zich consistent met het model ontwikkelt. 
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is voor toetsing aan de veiligheidsnorm niet louter beoordeling van de activiteiten in de on-
dergrond relevant, maar ook wat daarna vervolgens in de bovengrond gebeurt. De veilig-
heidsnorm is immers van toepassing op die bovengrond. 

(29) Het is overigens opmerkelijk dat het SodM in berichtgeving aan NAM die is gedateerd rond 
zijn advies van 13 april 2017 wél uitgaat van een adequate werking van het model. In een 
brief van 6 april 2017 gaat het SodM in op de methodiek voor optimalisatie van de verde-
ling van productie om risico's te verminderen (bijlage 5). Hierin neemt het SodM de wer-
king van het model als uitgangspunt. In een brief van 31 mei 2017 van SodM aan NAM 
stemt het SodM in met een door NAM voorgestelde uitbreiding tot berekening van gebou-
wenschade (als bedoeld in artikel 9 en in relatie tot artikel 7 lid 2 van het Instemmingsbe-
sluit) (bijlage 6). Ook aan deze instemming ligt het model ten grondslag. 

(30) Mede gezien het voorgaande betwist NAM de stelling dat het model niet zou kunnen voor-
spellen of bij een bepaald productieniveau aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. Met het 
model kan op basis van de input - het productieniveau - worden berekend welke risico's er 
zijn. Het Instemmingsbesluit en het onderliggende wettelijk kader bieden niet de ruimte om 
op basis hiervan tot wijziging van de voorschriften uit het Instemmingsbesluit te komen. 

3.4. 	NAM kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de minister van EZ als uitgangspunt 
neemt dat de gehanteerde norm de absolute veiligheid dient te garanderen. Als dat zo 
zou zijn, dan zou EZ dat duidelijk moeten maken. Dat is dan wel in strijd met de (sys-
tematiek van de) Mijnbouwwet 

(31) De minister van EZ stelt, in navolging van het advies van het SodM, de toetsbaarheid van 
het model ter discussie. Op basis van dat model worden er echter allerlei waarnemingen ge-
daan door NAM, KNIVil en TNO (meetnetwerken). Deze waarnemingen passen echter bin-
nen de kaders (grenswaarden) van het Instemmingsbesluit en binnen de grenzen van de vei-
ligheidsnorm. Het SodM en de minister van EZ kunnen dan ook niet anders dan vaststellen 
dat de toename van de bevingen in de regio Loppersum geen ontwikkeling is die afwijkt 
van hetgeen te verwachten was op basis van het model (en als dat al zo zou zijn, is het de 
vraag of het direct verlagen van de productie in het hele Groningen gasveld proportioneel 
en doeltreffend is, waarover hierna in paragraaf 4.2 meer). 

(32) De veiligheidsnorm vereist niet dat elke seismiciteit, verwacht of onverwacht, wordt voor-
komen. De veiligheidsnorm vereist wél dat na vijfjaar de norm van het individueel risico 
van 10 per jaar niet (meer) wordt overschreden (dat geldt eveneens voor de overgangs-
norm van 10-a). Daarbij is overigens van belang dat deze norm is gebaseerd op de aanname 
dat de seismiciteit zou toenemen. Dat is dus niet het geval gebleken. Het hiervoor bedoelde 
'individueel risico' beschrijft de kans dat iemand komt te overlijden in de periode van een 
jaar door het bezwijken van een bouwwerk of het vallen van objecten van een bouwwerk 
als gevolg van de bijzondere belasting door een aardbeving. Een norm van 10 staat voor 
een kans op overlijden van 1 op 100.000 per jaar. Dat betekent voor de duidelijkheid niet 
dat ieder jaar per 100.000 inwoners één inwoner zal komen te overlijden. Het is een kans 
van 0,00001%. Er is ook een berekeningsmethodiek voor het maatschappelijk veiligheidsri-
sico, die toepasselijk is op gebouwen en locaties waar veel mensen tegelijkertijd samenko- 
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men. 

(33) De Nederlandse Praktijkrichtlijn  ('NPR")  bevat de technische bouwnormen op basis waar-
van aan de hiervoor genoemde veiligheidsnorm kan worden voldaan. De  NPR  maakt onder-
scheid tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. De normen uit het  NPR  worden 
gebruikt om te bezien of wordt voldaan aan de in Nederland geldende veiligheidsnorm. De 
bedoeling is de normen uit de  NPR,  die kwalificeert als een beleidslijn, in het Bouwbesluit 
op te nemen. De technische bouwnormen worden - uiteraard - toegepast in het kader van 
de versterkingsopgave. Deze technische normen hebben dus tot doel te waarborgen dat aan 
de veiligheidsnorm wordt voldaan (gelijk aan de output van het model). De minister van EZ 
heeft eerder in het Instemmingsbesluit op grond van de uitkomsten van dit model ingestemd 
met het winningsplan. 

(34) Overigens is op 22 juni 2017 een geactualiseerde versie van de  NPR  (9998) ter commentaar 
gepubliceerd.1 ' Aanleiding tot actualisatie is volgens de NEN-commissie de toegenomen 
kennis over de intensiteit van bevingen en de invloed van de ondergrond, de weerstand van 
gebouwen tegen een aardbeving, over vallende objecten en over berekeningsmethoden. De 
verwachting is dat de nieuw vast te stellen  NPR  de technische bouwnormen (iets) versoe-
pelt op basis van die nieuwe inzichten inzake bevingen en bevingsbestendigheid. 

(35) Als de minister van EZ en het SodM bedoelen te zeggen dat met de gaswinning geen enkel 
risico meer mag worden genomen, in die zin dat de absolute veiligheid moet worden gega-
randeerd, dan wordt de grondslag van het Wijzigingsbesluit niet gevormd door de stelling 
dat er niet een toetsbaar model beschikbaar zou zijn (wat nu wel wordt gesteld). Dan zou de 
grondslag van het Wijzigingsbesluit moeten zijn dat de door de minister van EZ aangeno-
men veiligheidsnorm niet langer dient te worden gehanteerd. Dat gegeven op zich is dan in 
strijd met de (systematiek van de) Mijnbouwwet, omdat die niet vereist de garantie tot ab-
solute veiligheid. De systematiek van de Mijnbouwwet gaat uit van een afweging van di-
verse belangen, waaraan het Wijzigingsbesluit thans ten onrechte voorbijgaat. NAM gaat 
daarop in de volgende paragraaf verder in. 

3.5. 	Gelet op het Wijzigingsbesluit is de besluitvorming over de gaswinning blijkbaar niet 
langer gebaseerd op een integrale belangenafweging waarin bijvoorbeeld de mitige-
rende maatregelen worden betrokken 

3.5.1. 	Vereiste van een integrale belangenafweging 

(36) Het SodM richt zich naar eigen zeggen niet langer op het vaststellen van een veilig win-
ningsniveau of gelijkblijvende seismiciteit, maar op het verder terugdringen van de kans op 
bevingen in het algemeen en daarnaast de kans op zwaardere bevingen. Dit omdat geen 
model aanwezig zou zijn dat kan voorspellen bij welk productieniveau de seismische risi-
co's overeenkomen met de veiligheidsnorm. Dit aspect is in de vorige paragraaf reeds door 
NAM weersproken. Echter, deze uitleg behelst verder dat het SodM en daarmee ook de mi- 

11 https://www.nen.nl/NENShop/Bouwnieuwsberichten!Nederlandse-PraktijkriChtlj  n-aardbevingsbestendig-
bouwen.htm. 
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nister van EZ die de toezichthouder immers volgt, niet langer een integrale belangenafwe-
ging hanteren. 12 

(37) Deze nieuwe benadering is op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving echter niet de 
te hanteren juridische toets. Uit de toepasselijke veiligheidsnorm en de systematiek van de 
Mijnbouwwet volgt niet dat de absolute veiligheid moet zijn verzekerd c.q. dat de borging 
van alle risico's moet zijn gegarandeerd. Dit wordt bevestigd in de uitspraak d.d. 18 no-
vember 2015 van uw Afdeling, waarin u terecht oordeelt dat het er "niet om [gaaf] dat in de 
besluitvorming geen onzekere risico's mogen worden geaccepteerd." In die uitspraak over-
weegt uw Afdeling dat het daarentegen wel gaat "om de vraag welke consequenties die risi-
co's hebben voor de te maken afweging, één en ander in relatie tot de belangen die voor en 
tegen gaswinning pleiten. 1113 

(38) De wel aan te leggen, juiste toets is dus tot hoeveel gas er per jaar geproduceerd kan wor-
den in combinatie met de mitigerende maatregelen, zonder de veiligheidsnorm te over-
schrijden. Die toets kan op basis van het door NAM gehanteerde en algemeen geaccepteer-
de model worden verricht (zie paragraaf 3.3 van dit beroepschrift). 

(39) Bij de bepaling hiervan dient dus ook het effect van mitigerende maatregelen, zoals in casu 
het versterkingsprogramma en de laatste (wetenschappelijke) inzichten in diverse keten-
elementen (waaronder schade) te worden meegewogen. Deze toets ziet NAM niet terug in 
het Wijzigingsbesluit en in het advies van het SodM. Deze toets blijkt daarentegen - terecht 
- wel uit het Instemmingsbesluit. Daarin komt de minister van EZ tot de conclusie dat er 
met de maximale winning van 24 bern per gasjaar sprake is van "een veilig basisvolume van 
winning". Daarbij heeft de minister alle relevante omstandigheden betrokken. '4  Deze ont-
breken eveneens in het Wijzigingsbesluit. 

3.5.2. 	Mitigerende maatregelen: voortgang versterkingsopgave 

(40) Het Wijzigingsbesluit duidt er op dat ook het (vermeende) gebrek aan voortgang van de 
versterkingsopgave reden zou zijn om nu het productieplafond met 10% te verlagen. Omdat 
ook dit punt door de minister van EZ niet verder is onderbouwd, is het lastig om hier op te 
reageren, maar NAM stelt in elk geval vast dat op dit onderdeel, inclusief de planning er-
van, in het Meerjarenplan 'Aardbevingsbestendigheid en Kansrijk Groningen' van de NCG 
is vastgesteld. De NCG maakt hierbij overigens gebruik van de uitkomsten van het model 
van NAM, zoals de prioritering van gebouwen in het kader van de versterkingsopgave. De 
NCG voert het versterkingsprogramma uit en NAM heeft tot op heden geen berichten ont-
vangen dat de uitvoering van dit programma niet op tijd zal zijn voltooid. In het Wijzi-
gingsbesluit wordt ook geen reden genoemd waarom de versterkingsopgave als beoogd niet 
voldoende voortgang zou boeken. 

(41) Overigens, ook het Instemmingsbesluit gaat ervan uit dat er onzekerheden zijn. Op pagina 

12  Zie ook randnummers 22 en 23 van de zienswijze van NAM. 
13  ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3578. 
'' Het SodM heeft deze toets ook gehanteerd in zijn advies met betrekking tot het winningsplan van NAM 
(zie ook randnurnmer 27 van de zienswijze van NAM). 
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21 van het Instemmingsbesluit is namelijk ter zake het volgende vermeld: 

"In de modellen op basis waarvan het winningsplan is geschreven, zitten onzekerheden en 
is geen gecumuleerde risicoberekening opgenomen. De uitkomsten van de berekeningen 
van het persoonlijk individueel risico kunnen daarom niet absoluut worden genomen. De 
versterking van gebouwen blijft daarom nodig. De versterkingsopgave van woningen en de 
onderzoeksopgave ten aanzien van industrie en infrastructuur verloopt volgens de aanpak 
uit het meel jarenprogramma van de NCG, maar de omvang van de daadwerkelijke verster-
kingsopgave kan nog niet worden vastgesteld. Er zijn dus nog te veel onzekerheden om er-
van uit te kunnen gaan dat de benodigde versterkingsinaatregelen binnen de looptijd van 
dit instemmingsbesluit in die mate zullen zijn uitgevoerd dat aan het veiligheidsbelang vol-
ledig tegemoet gekomen is. Dit maakt dat ik niet kan instemmen met het in het winningsplan 
genoemde winningsniveau van 27 miljard Nmn3 per jaar." (pagina 21). 

(42) De in dit citaat genoemde onzekerheden komen overeen met de genoemde onzekerheden 
die aan het Wijzigingsbesluit ten grondslag zijn gelegd.  15  Echter, deze onzekerheden zijn 
dus reeds verdisconteerd in het Instemmingsbesluit. Juist vanwege deze onzekerheden heeft 
de minister van EZ namelijk niet ingestemd met het door NAM voorgestelde plafond van 
27 bcm per gasjaar en uitloop naar 33 bcm per gasjaar, maar is het productieplafond lager 
vastgesteld op 24 bcm per gasjaar en zijn er andere voorwaarden aan de instemming ver-
bonden: 

"Het bovenstaande [onder meer de hiervoor genoemde onzekerheden, toev. NAM] brengt 
mij tot de conclusie dat ik niet mee kan gaan in het door NAM voorgestelde productieni-
veau van 27 mijardNmn3 met een uitloop naar 33 mijardNm3. Sodmn acht een productie-
niveau van ca. 24 miljard Nm3 een vanuit veiligheid en het beperken van de schade onder-
bouwde keuze omdat bij dat niveau van winning (volgens het huidige model van NAM) de 
seismiciteit de komende 5 jaar niet hoger zal zijn, dan het huidige niveau eiidatum 2015). 
Bovendien is bij dat niveau volgens Sodm een verdere reductie in de seisniiciteit te ver-
wachten als zonder fluctuaties gewonnen wordt." (pagina 22 van het Instemmingsbesluit). 

(43) Er zijn in het Instemmingsbesluit dus ook andere voorwaarden dan maximering van de pro-
ductie gesteld, onder meer ten aanzien van het verder brengen van de versterkingsopgave. 
Deze voorwaarden geven, net als het onderliggende model, uiting aan het feit dat er onze-
kerheden bestaan in de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het model alsook het In-
stemmingsbesluit anticiperen op deze onzekerheden. In zijn rapport, Aardbevingsrisico in 
Groningen, uit 2015 schrijft de OvV dat onzekerheden het uitgangspunt moeten zijn van de 
gaswinning. De OvY constateert in dat licht dat er sinds 2013 het nodige is veranderd en 
dat er "meer aandacht [is] gekomen voor de onzekerheden rond de gaswinning veroorzaak-
te aardbevingen ( ... )." (zie bijv. pagina 8). In de update van het rapport uit 2015, d.d. maart 
2017, constateert de OvY dat partijen zich bewust zijn van de onzekerheden, die namelijk 
uit het winningsplan van NAM en het advies hierop van het SodM blijken (pagina 9). De 
OvV onderschrijft dus eveneens het belang van het erkennen van onzekerheden. NAM is 
uiteraard bekend met de gehele inhoud van het OvV-rapport, waarin de OvV concludeert 

15  Overigens kennen modellen die in het veiligheidsdomein worden gehanteerd altijd onzekerheden. 
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dat de problemen van de inwoners van Groningen nog steeds groot zijn en dat oplossing 
van die problemen een integrale aanpak van alle betrokken partijen vergt. 

(44) Ten slotte, een belangrijk feit in het licht van het Wijzigingsbesluit is dat de huidige seismi-
citeit niet hoger is dan het niveau op peildatum 2015 en zelfs juist is afgenomen. Nog los 
van de peildatum 2015, is er in het algemeen een sterker dalende seismiciteit dan ver-
wacht.  16  De thans aan het Wijzigingsbesluit ten grondslag gelegde vermeende onzekerhe-
den kwalificeren dus niet als veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten; deze om-
standigheden deden zich al voor en de inzichten bestonden al ten tijde van het eerdere In-
stemmingsbesluit. Er bestaat daarom geen bevoegdheid om thans te komen tot wijziging 
van de voorschriften uit het Instemmingsbesluit. 

3.5.3. 	Tussenconclusie 

(45) Gelet op het ontbreken van een integrale afweging van alle relevante belangen is het Wijzi-
gingsbesluit niet zorgvuldig tot stand gebracht en is het niet deugdelijk gemotiveerd. 

3.6. 	Tussenconclusie: de door de minister genoemde redenen tot het nemen van het Wijzi-
gingsbesluit betreffen geen omstandigheden die te leiden zouden hebben tot aanpas-
sing van (de voorschriften uit) het Instemmingsbesluit en het besluit is ondeugdelijk 
gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand gekomen 

(46) De voorgaande paragrafen tonen aan dat er thans geen aanleiding is voor (i) aanpassing van 
de voorschriften uit het Instemmingsbesluit en  (ii)  afwijking van de conclusie uit het In-
stemmingsbesluit dat er sprake is van een veilig basisvolume van winning. Dat geldt te 
meer zolang de grenswaarde voor bevingsdichtheid niet is bereikt of overschreden. Dat is 
overigens evenmin het geval met de beving in Slochteren die op 27 mei 2017 plaatsvond, 
omdat die beving niet van invloed is op de aardbevingsdichtheid in de regio Loppersum. 
Alles beneden de grenswaarde van 0,25/(1un2jr') is reeds verdisconteerd in het Instem-
mingsbesluit. Datzelfde geldt voor de andere in het Instemmingsbesluit opgenomen grens-
waarde van 0,05g - dit een betere parameter is in relatie tot risico. Ook die grenswaarde is 
met de toename van bevingen in de regio Loppersum dus niet overschreden. 

(47) De door het SodM ingeschakelde externe deskundigen delen het standpunt van NAM dat - 
kort gezegd - de gesignaleerde toename van het aantal bevingen in de regio Loppersum 
geen reden is voor andere wetenschappelijke inzichten en dat de gesignaleerde toename van 
het aantal bevingen niet zijn aan te merken als een zogenaamde 'afwijkende ontwikkeling' 
(anders dan verwacht).17  Met andere woorden, de wetenschap geeft op dit moment geen 
aanleiding om de voorwaarden van het Instemmingsbesluit aan te scherpen.'8  

16  Zie ook randnummer 16, onder (i), van de zienswijze van NAM. 
17  Stephan  Wiemer, professor bij ETH  Zurich;  Stefan Baisch, medewerker van de Duitse onderneming Q-Con 
en lid van de  SAC;  lunio lervolino, professor te Napels en lid van  SAC.  
' Dat blijkt overigens ook uit het advies van SodM, waarin door het Staatstoezicht immers (terecht) onder-
scheid wordt gemaakt tussen (i) de situatie waarin de grenswaarde voor bevingsdichtheid uit het Instem-
mingsbesluit niet wordt overschreden en  (ii)  de situatie waarin de grenswaarde voor bevingsdichtheid uit het 
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(48) 	Het Wijzigingsbesluit is verder ook niet deugdelijk gemotiveerd en zorgvuldig tot stand ge-
komen. Het model dat aan het winningsplan ten grondslag ligt, kan voorspellen bij welk 
productieniveau de seismische risico's overeenkomen met de veiligheidsnorm. Het staat 
vast dat deze toepasselijke veiligheidsnorm niet inhoudt de garantie tot absolute veiligheid. 
Het staat overigens ook vast dat absolute veiligheid niet bestaat; niet in het bevingsgebied 
noch elders. Omdat het Wijzigingsbesluit niet op deze vaststaande feiten lijkt te zijn geba-
seerd, kan het ook om die reden niet in stand blijven. 

4. 	OVERIGE BEROEPSGRONDEN 

4.1. 	Het Wijzigingsbesluit bevat een innerlijke tegenstrijdigheid 

(49) 	Het Wijzigingsbesluit bevat verder een innerlijke tegenstrijdigheid die te meer aantoont dat 
er geen reden is tot het verlagen van het productieplafond en het opleggen van extra ver-
plichtingen aan NAM. De tegenstrijdigheid zit in het volgende: 

(i) Enerzijds brengt de minister van EZ naar voren dat de vinger aan de pols-
systematiek van het Instemmingsbesluit bewezen werkt. De Wirdum-rapportage 
van NAM en het daaropvolgende advies van het SodM "laten zien dat de vinger 
strak aan de pols wordt gehouden", aldus de minister op pagina 5 van het Wijzi-
gingsbesluit. De minister bevestigt voorts dat de ingrepen in de gaswinning op ba-
sis van het Instemmingsbesluit en het winningsplan effectief zijn geweest (pagina 
5 van het Wijzigingsbesluit)." Voor alle betrokkenen staat vast dat ten tijde van 
het nemen van het Wijzigingsbesluit de grenswaarde voor de bevingsdichtheid 
van 0,25/(km2  jr'), als gesteld in artikel 5 lid 4 van het Instemmingsbesluit, niet is 
overschreden (noch de grenswaarde van 0,05g). Het SodM adviseert onder deze 
omstandigheden niet over te gaan tot verlaging van het algehele productieplafond.  

(ii) Anderzijds kan volgens de minister van EZ niet worden vastgesteld dat er thans 
aan de veiligheidsnorm is voldaan .20  De minister van EZ verwijst in dit kader dus 
naar het advies van het SodM dat er geen model zou zijn dat kan voorspellen bij 
welk productieniveau de seismische risico's overeenkomen met de veiligheids-
norm.21  

(50) 	Enerzijds zegt de minister dus dat het systeem van het Instemmingsbesluit werkt, 'maakt u 
zich geen zorgen', anderzijds zegt de minister kort en goed vertaald dat er geen basis bestaat 
voor het winnen van gas omdat er geen model zou zijn dat kan voorspellen op welk produc-
tieniveau aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. Nog los van dat de tweede conclusie dus 
niet juist is, zijn de beide conclusies in ieder geval innerlijk tegenstrijdig. Het een sluit het 
ander namelijk uit, terwijl beide conclusies de motivering van het Wijzigingsbesluit vor- 

Instemmingsbesluit wel wordt overschreden. Het SodM adviseert voor de eerste situatie nadrukkelijk het 
"huidig productieplafond van 24 miljard Nmn3/jaar vast [te] houden -zie Instemnmningsbesluit-f' (pagina 9 van 
het advies). De minister wijkt dus van dit advies af 
19  Zie ook randnummer 16 van de zienswijze van NAM. 
20  Pagina 6, derde alinea van het Wijzigingsbesluit. 
21  Pagina 6, tweede alinea van het Wijzigingsbesluit. 
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men. Dat is niet mogelijk en heeft dus te leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. 

4.2. 	Gelet op de recente toename van bevingen in de regio Loppersum zijn er andere 
maatregelen denkbaar die meer doeltreffend en proportioneel zijn 

(51) Naar aanleiding van de toename van bevingen in de regio Loppersum heeft NAM naar de 
aard en omvang onderzoek verricht en heeft zij in datzelfde onderzoek een aantal vervolg-
acties en maatregelen voorgesteld. In paragraaf 11. 1, pagina 24 van de Wirdum-rapportage 
duidt NAM de vervolgacties aan als 'verder werk'. Het gaat meer precies om drie in de 
Wirdum-rapportage nader toegelichte studies die NAM uitvoert als onderdeel van het 
NAM-geleide studieprogramma en die bovendien ook door externe, onafhankelijke weten-
schappers zullen worden verricht. Het doel is nog beter inzicht te krijgen in de oorzaak van 
de seismiciteit. 

(52) NAM stelt daarnaast ook een aantal maatregelen voor in het geval de grenswaarde voor be-
vingen van 0,25/(km2 j») onverhoopt toch zal worden overschreden. Deze maatregelen zijn 
beschreven in paragraaf 12, pagina's 25 en 26 van de Wirdum-rapportage. Dit betreffen 
deels maatregelen tot beperking van de gaswinning, maar dan regionaal gericht en niet ten 
aanzien van het gehele Groningen gasveld. Dat is een wezenlijk verschil met het hier cen-
traal staande Wijzigingsbesluit. Hierop komt NAM later in dit beroepschrift nog terug. 

(53) Eerst geeft NAM volledigheidshalve de door haar voorgestelde maatregelen in het geval 
van overschrijding van de grenswaarde voor bevingen weer (p. 25-26 Wirdum-rapportage): 

(1) "De eenvoudigste maatregel, zonder leveringszekerheid-consequentie, is verdere 
gerichte studie naar oorzaak en effect. Dit kan gaan langs de lijnen van verdere 
studies gesuggereerd in sectie 11.1 [zie randnummer (51) van dit beroepschrift, 
toev. NAM] 

(2) Een maatregel om nog intensiever data te gaan verzamelen via inzet van het zo-
genaamde flexibele geofoon netwerk wordt op dit moment niet zo zinvol geacht 
gezien de aard van de data die verzameld wordt met dit netwerk. 

(3) Een maatregel met beperkte leveringszekerheid consequenties is het minder snel 
opregelen van productie-clusters. Uit de discussie in secties 5 en 6, blijkt dat er 
weliswaar twijfel is of dit effect heeft maar het kan de hypothese dat dit aardbe-
vingen beperkt verder testen. Deze maatregel wordt op dit moment voorbereid 
met "Operaties' Wij zullen deze maatregel effectueren ('in overleg met SodM en 
GTS) zodra de protocol drempel-waarde voor aardbevings-dichtheid van 
0. 25/km2/jaar overschreden wordt. 

(4) Het tijdelijk of definitief insluiten van Loppersumn clusters is ook een mogelijke 
maatregel. Dit zal een leveringszekerheid consequentie hebben die afgewogen 
moet worden tegen de verwachte effectiviteit op aardbevingsdichtheid ('gegeven 
het mechanisme van drukval en coinpactie over het hele veld) en verdere reductie 
van leveringszekerheid. Dit is een maatregel die genomen zou moeten worden in 
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samenspraak met SodM, Gas Unie, Gas Terra en de Minister. 

(5) 	In het kader van het Meet en Regel Protocol 2017 ('in ontwikkeling,  ref.  Instem-
mningsbesluit Artikel 5) wordt ook een set van nog verdere ingrijpende productie-
maatregelen doorgedacht die ook een toenemende Ieveringszekerheids-impact 
zullen hebben. Optimalisatie van de regionale verdeling van productie maakt 
daar deel van uit en zal in samenspraak met SodM en de Minister verder uitge-
werkt worden." 

(54) In haar zienswijze heeft NAM met betrekking tot de thans door het Wijzigingsbesluit door-
gevoerde maatregel naar voren gebracht dat deze als reactie op de toename van bevingen in 
de regio Loppersum doeltreffend noch proportioneel is.22  NAM verwijst dan ook naar haar 
zienswijze op dit punt. 

(55) In het definitieve Wijzigingsbesluit reageert de minister niet op deze zienswijze en evenmin 
wordt de systematiek van het alarmeringsprotocol gevolgd. Ook heeft de minister van EZ 
niet alsnog deskundigen als de Mijnraad, het KNMI en de TNO adviesgroep economische 
zaken betrokken bij de totstandkoming van het Wijzigingsbesluit, en ook niet de NCG. Dit 
zijn gemiste kansen, want - met name - aan het punt van niet-doeltreffendheid ligt een 
technische, praktische uitleg ten grondslag die ook voor een deugdelijke afweging van de 
minister van EZ van belang is. NAM acht het daarom nodig in dit beroepschrift opnieuw in 
te gaan op het feit dat er andere maatregelen denkbaar zijn die meer doeltreffend en passend 
zijn. 

(56) In het algemeen geldt dat als er (wel) een afwijkende ontwikkeling wordt geconstateerd - 
dat dus niet het geval is zolang de grenswaarde voor bevingsdichtheid en/of grondversnel-
ling niet is bereikt of overschreden - dan zijn er diverse maatregelen denkbaar. Van een 
afwijkende ontwikkeling is sprake, als die ontwikkeling anders is dan verwacht en waarvan 
is bepaald dat daarvoor een maatregel moet worden getroffen (op basis van het (nabije) 
toekomstige Meet- en Regelprotocol ("MRP") of op grond van de in het Instemmingsbe-
sluit vastgestelde grenswaarden). Naarmate de ernst (c.q. de afwijking) van de ontwikkeling 
groter is, is er reden voor (een) verstrekkender maatregel(en). Daarbij is het van belang dat 
er een maatregel wordt gekozen, die zelf niet ook tot 'afwijkingen' leidt. Bijvoorbeeld dat de 
maatregel zelf leidt tot verhoging van seismiciteit. 

(57) De verlaging van het productieniveau van de gaswinning ten behoeve van het hele Gronin-
genveld is nagenoeg de meest verstrekkende maatregel die denkbaar is. Met de gesigna-
leerde situatie in de regio Loppersum is er volgens NAM geen sprake van een (dermate) 
'afwijkende ontwikkeling' die deze ingrijpende maatregel rechtvaardigt. De signalering van 
de toename van bevingen in de regio Loppersum geeft weliswaar aanleiding voor bepaalde 
acties (zie hiervoor dus ook de Wirdum-rapportage van NAM), maar noopt niet nu al tot 
een maatregel die leidt tot een definitieve verlaging van het algehele productieplafond voor 
het gehele Groningen gasveld. 

22  Zie paragraaf 2.6, randnummers 38 e.v., van de zienswijze van NAM. 
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(58) Volgens NAM is de meest voor de hand liggende maatregel een verdere beperking van de 
winning uit de clusters in de regio Loppersum of zelfs het tijdelijk of definitief beëindigen 
van de gaswinning uit deze vijf clusters (zoals ook door NAM is voorgesteld, zie ook rand-
nummer (53) van dit beroepschrift). Het is proportioneel om in geval van een verhoogd 
seismisch niveau in de regio - hetgeen de toename van bevingen in het Loppersum-gebied 
is - een 'regionale maatregel' te treffen. 

(59) Een belangrijk aandachtspunt is verder dat met verlaging van het productieplafond in com-
binatie met het zo vlak mogelijk produceren het volgende speelt. 

(60) Bij beantwoording van de vraag in hoeverre er vlak kan worden geproduceerd spelen de re-
gionale verdeling en de tijdschaal een belangrijke factor. Het verlagen van het productiepla-
fond is in het licht van de eis tot vlak produceren niet doeltreffend, omdat daardoor name-
lijk de spanning wordt vergroot met de door GTS bepaalde leveringszekerheid. Als 'stelre-
gel' geldt voor het Nederlandse gassysteem van G-gas kwaliteit - waaraan een in casu niet 
relevante technische uitleg ten grondslag ligt - dat hoe vlakker het Groningen veld wordt 
geproduceerd in tijd en ruimte, hoe meer volume er uit het Groningen veld nodig is om aan 
de door GTS bepaalde leveringszekerheid te kunnen voldoen. Als NAM de modellen en 
daarbij behorende aannames die GTS ten tijde van het Instemmingsbesluit heeft gehanteerd 
bij het bepalen van de eis van leveringszekerheid legt naast de wijze waarop volgens het 
SodM en EZ thans aan de eis van vlak produceren kan worden voldaan, dan stroken die niet 
met elkaar. 

(61) Dit heeft tot gevolg dat, nu het winningsplafond naar beneden is bijgesteld, de kans stijgt 
dat omwille van de leveringszekerheid NAM zal worden verzocht om tijdelijk extra gas be-
schikbaar te maken ten behoeve van GTS. Dat brengt met zich mee dat NAM op een later 
tijdstip minder zal kunnen produceren en zodanig niet voldoet aan het voorschrift om vlak 
te produceren. Het Wijzigingsbesluit biedt in dit verband geen leidraad voor NAM om te 
begrijpen aan welk belang zij voorrang dient te verlenen, wanneer niet aan beide belangen 
tegelijk kan worden voldaan. In afwezigheid van een dergelijke leidraad rest NAM dan 
geen keuze uitvoering te geven aan het voorschrift om vlak te produceren, tenzij NAM's 
toezichthouder - het SodM - NAM opdracht geeft daarvan af te wijken. 

4.3. 	Het overstijgende effect van het Wijzigingsbesluit is dat het voor NAM niet langer 
duidelijk is op basis waarvan zij de gaswinning exploiteert (rechtszekerheidsbeginsel, 
evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur) 

(62) NAM kan zich naast het voorgaande ook niet in het Wijzigingsbesluit vinden gelet op het 
procedurele effect dat daarvan thans uitgaat. Het is NAM als gevolg van de huidige aanpak 
door de minister van EZ met het Wijzigingsbesluit, volgend op het advies van het SodM, 
namelijk niet langer duidelijk op basis van welk kader zij de gaswinning uitvoert, onder-
steunende maatregelen treft en investeringen doet. Er wordt nu volgens NAM niet langer 
gehandeld conform de systematiek van liet Instemmingsbesluit en de Mijnbouwwet. Het is 
voor NAM daardoor niet duidelijk of het in stand houden van een bepaalde productiecapa-
citeit tegen de achtergrond van de nu ervaren rechtsonzekerheid, voor haar voldoende com-
fort biedt bezien vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. In het Wijzigingsbesluit wordt nagela- 
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ten om NAM op de een of andere manier in deze onzekerheid tegemoet te komen, waar het 
betreft de aantasting van haar belangen als gevolg van het Wijzigingsbesluit, of in ieder ge-
val te onderzoeken in hoeverre dit nodig is. De minister constateert in het Wijzigingsbesluit 
wel dat dit besluit (net als in eerdere instenimingsbesluiten) het bedrijfsbelang van NAM 
'fors' raakt. Nu de minister van EZ deze constatering niet meeweegt in zijn besluitvorming, 
is het Wijzigingsbesluit ook daarom niet in overeenstemming met de beginselen van even-
redigheid en zorgvuldigheid. 

(63) Daarbij zij uiteraard gezegd en dat moge duidelijk zijn - dat als daartoe een urgente reden 
qua veiligheid bestaat, het vanzelfsprekend is dat er tussentijdse en directe maatregelen 
worden getroffen. Daarin voorziet dan ook terecht het eerdere Instemmingsbesluit en de 
Mijnbouwwet. Die situatie is hier echter niet aan de orde. 

(64) NAM kan het voorgaande als volgt toelichten. 

(65) Het Instemmingsbesluit is conform de systematiek van de Mijnbouwwet- en regelgeving 
genomen. Het Instemmingsbesluit gaat weliswaar uit van een lager winningsplafond dan 
NAM in haar winningsplan heeft voorgesteld, maar geeft wel inzicht in een integrale afwe-
ging van alle belangen. Verder bevat het Instemmingsbesluit met de daarin opgenomen 
voorschriften een heldere en terechte systematiek hoe te handelen als de (seismische) ont-
wikkelingen rondom de gaswinning anders verlopen dan wordt verwacht. Deze systematiek 
bestaat uit (i) beperkingen inzake de mate van gaswinning en de wijze van (vlak) produce-
ren,  (ii)  het stellen van grenswaarden,  (iii)  het hanteren van een alarmeringsprotocol bij het 
bereiken of overschrijden van die grenswaarden en  (iv)  de plicht tot het voortdurend blijven 
onderzoeken wat de gevolgen van gaswinning zijn. Op basis van deze systematiek is NAM 
in staat op een zo veilig mogelijke manier gas te winnen en kan NAM tevens functioneel 
zijn aan andere relevante (algemene) belangen zoals de leveringszekerheid, de Staatsbelan-
gen en het belang van haar eigen bedrijfsvoering en -continuiteit. Ook NAM wil immers 
nadrukkelijk veilig winnen en ook NAM wil dat er in het land geen bedrijven, 
(zorg)instellingen en huishoudens zonder gas komen te zitten en dat aan de afspraken met 
andere landen kan worden voldaan, hoewel zij niet formeel verantwoordelijk is voor de le-
veringszekerheid. 

(66) De systematiek van het Instemmingsbesluit houdt in dat wanneer de seismische ontwikke-
lingen (iets) anders verlopen dan verwacht, nog steeds met al die belangen rekening wordt 
gehouden. Deze systematiek wordt met het Wijzigingsbesluit doorbroken. Daaraan ligt, zo-
als reeds hiervoor toegelicht, dus ten onrechte geen integrale afweging van alle belangen 
ten grondslag. Dat levert een disbalans op. Het Wijzigingsbesluit leidt tot discontinuïteit in 
de bedrijfsvoering van NAM, omdat met het Wijzigingsbesluit niet duidelijk is welke sys-
tematiek er wordt gehanteerd. 

(67) Gelet op de hiervoor genoemde redenen is het Wijzigingsbesluit volgens NAM daarom in 
strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van willekeur alsook met de systema-
tiek van de Mijnbouwwet zelf. 

(68) Tot slot, in dat kader is ook nog een meer formeel-juridisch aspect van belang, namelijk dat 
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het besluit tot instemming met het winningsplan als gevolg van het Wijzigingsbesluit en de 
daaraan ten grondslag liggende overwegingen inmiddels steeds verder komt af te staan van 
het winningsplan van NAM. Dat winningsplan is te beschouwen als een aanvraag voor een 
besluit, zodat dat besluit dus wel een koppeling dient te blijven hebben met de aanvraag. 

5. 	CONCLUSIE 

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u namens NAM om dit beroep gegrond te verklaren en het 
Wijzigingsbesluit te vernietigen. Verder verzoekt NAM uw Afdeling om de minister te veroordelen 
in de kosten die zijn gemaakt in verband met de behandeling van dit beroep en te gelasten het grif-
fierecht van NAM te vergoeden. Tot slot vraagt NAM uw Afdeling om extra spreektijd tijdens de 
zitting op 13 en 14 juli 2017 waarin zij het onderhavige beroepschrift kan toelichten en waarin zij 
gelegenheid krijgt te reageren op de denkbare (andere) reacties van overige betrokkenen. 

Hoogachtend, 

Bijlagen 
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