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ZIENSWIJZE op uw VOORNEMEN tot WIJZIGING van het 

INSTEMMINGSBESLUIT d.d. 30 september 2016 

 

Excellentie, 

Hierbij dien ik als advocaat en gemachtigde een zienswijze in namens: 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., gevestigd te Assen aan de Schepersmaat 2, statutair ge-

vestigd te 's-Gravenhage  

(hierna te noemen: "NAM"). 

Deze zienswijze heeft betrekking op uw voornemen om het instemmingsbesluit d.d. 30 september 

2016, met het kenmerk DGETM-EO/16142904, te wijzigen. Waar hierna wordt gesproken van het 

"Instemmingsbesluit" of "IB", wordt daarmee het besluit d.d. 30 september 2016 bedoeld. Waar 

NAM hierna spreekt van het "Voornemen", wordt daarmee bedoeld het voornemen tot wijziging van 

dit Instemmingsbesluit. 

NAM maakt hierbij tijdig gebruik van de door u geboden mogelijkheid tot het indienen van een 

zienswijze op uiterlijk 12 mei 2017.1 Zij kan zich namelijk niet vinden in de wijze waarop u tot uw 

Voornemen bent gekomen en in de afwegingen die aan dat Voornemen ten grondslag liggen.  

Deze zienswijze wordt u op 12 mei 2017 per e-mail toegestuurd en wordt u per aangetekende post 

op maandag 15 mei 2017 nagezonden (zoals per e-mail d.d. 11 mei 2017 met de heer Van Herk is 

besproken). 

                                                      
1 Brief d.d. 26 april 2017, met het kenmerk DGETM-EO/17064472, door NAM ontvangen op 4 mei 2017. 
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1. HET VOORNEMEN EN DE AANLEIDING DAARTOE 

1.1. Het Voornemen 

(1) In uw brief d.d. 18 april 2017, die is gericht aan de Tweede Kamer, uit u onder meer het 

voornemen om met ingang van het eerstvolgende gasjaar op 1 oktober 2017 het productie-

plafond voor de gaswinning in Groningen met 10 procent te verlagen.2  

(2) Dit Voornemen herhaalt u in uw brief d.d. 21 april 2017, met het kenmerk WJZ/17060220, 

aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("Afdeling") inzake de lopende 

beroepsprocedure tegen het Instemmingsbesluit. 

(3) Per brief d.d. 26 april 2017, met het kenmerk DGETM-EO/17064472, hebt u NAM geïnfor-

meerd over uw Voornemen. Blijkens deze brief, beslaat het Voornemen twee onderdelen van 

het Instemmingsbesluit: 

(i) Het productieplafond (artikel 2 lid 1 IB): u hebt het voornemen het productiepla-

fond op 1 oktober 2017 – de aanvang van het nieuwe gasjaar – met tien procent te 

verlagen, aldus van 24 bcm (miljard Nm3) naar 21,6 bcm per gasjaar. 

(ii) Aanvullende gasproductie (artikel 2 lid 2 sub c IB): u hebt het voornemen de maxi-

mum hoeveelheid gas die in een kouder dan gemiddeld jaar benodigd is, 'navenant' 

terug te brengen. 

(4) Het valt NAM overigens op dat u in uw brief d.d. 18 april 2017 het voornemen breder trekt: 

"Ook aan de overige aanbevelingen in het advies van SodM zal ik uitvoering geven."3 Ervan 

uitgaande dat uw Voornemen uitsluitend die onderdelen betreft als genoemd in uw brief d.d. 

26 april 2017 aan NAM, ziet de zienswijze van NAM hoofdzakelijk daarop (zie ook paragraaf 

2.1 van deze zienswijze). 

1.2. De aanleiding tot het Voornemen 

(5) In uw berichtgeving beschrijft u dat het advies van 13 april 2017 van het Staatstoezicht op de 

Mijnen ("SodM") aanleiding is voor uw Voornemen. Dit advies is gegeven naar aanleiding 

van de gesignaleerde toename in het aantal bevingen in het gebied rondom Loppersum. Daar-

over het volgende. 

(6) De wijze waarop is gesignaleerd dat het aantal bevingen in het gebied rondom Loppersum is 

toegenomen, toont ten eerste aan dat het vigerende Instemmingsbesluit adequaat werkt en dat 

het daadwerkelijk een zorgvuldige winning waarborgt. De voorschriften van het IB voorzien 

er namelijk in dat dit soort potentieel afwijkende situaties worden gesignaleerd, dat er onder-

zoek wordt verricht en dat zo nodig maatregelen worden getroffen. 

                                                      
2 Kamerstukken II 2016/17, 33529, nr. 331. 
3 Kamerstukken II 2016/17, 33529, nr. 331, p. 2. 
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(7) In de periode vanaf 31 oktober 2016 is er dus een toename in het aantal bevingen in de regio 

Loppersum gemeten en gesignaleerd. NAM heeft die bevindingen conform de voorschriften 

van het Instemmingsbesluit gerapporteerd aan SodM. Hoewel de grenswaarde uit het Instem-

mingsbesluit niet is bereikt of overschreden, heeft NAM mede op verzoek van SodM in re-

latief korte tijd deze toename onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek door NAM zijn 

aan het SodM voorgelegd (hierna aan te duiden als de "Wirdum-rapportage").4 Het SodM 

heeft mede op basis daarvan aan u advies uitgebracht. Dit advies dateert van 13 april 2017.5 

(8) Het advies van het SodM maakt onderscheid tussen twee scenario's. Het SodM doet ten aan-

zien van elk scenario een aantal aanbevelingen – NAM vermeldt hierna alleen de aanbeveling 

die ziet op de hoogte van het productieplafond: 

(i) een eerste scenario waarin de in het IB gestelde grenswaarde niet is overschreden. 

Het SodM beveelt aan het "huidig productieplafond van 24 miljard Nm3/jaar vast 

[te] houden"; 

(ii) een tweede scenario waarin de in het IB gestelde grenswaarde wel is overschreden. 

Het SodM adviseert verlaging van het productieplafond, "zo nodig in stappen." Als 

een "eerste reductiestap" adviseert het SodM "10% ten opzichte van het huidige 

productieniveau (…)." 

(9) Het valt NAM op dat aan het advies van SodM niet slechts de gesignaleerde toename van 

bevingen in het gebied Loppersum ten grondslag ligt, zoals in het Voornemen wel wordt 

gesteld.  

(10) Het advies van het SodM straalt uit dat aan het advies met name de volgende, eigen consta-

tering van het SodM ten grondslag ligt op basis van een niet bestaande juridische toets: "(…) 

er [is] nog geen model dat kan voorspellen bij welk productieniveau seismische risico's over-

eenkomen met de veiligheidsnormen die de Commissie Meijdam heeft voorgesteld. (…). Dit 

houdt in dat SodM niet kan toetsen of aan veiligheidsnormen van de Commissie Meijdam 

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 vastgestelde veiligheidsnormen." (pagina 8 van 

het advies) [onderstrepingen door NAM]. NAM gaat hierop verder in paragraaf 2.3 van deze 

zienswijze in.  

                                                      
4 'Rapportage recente aardbevingen Wirdum en Garsthuizen 2016/2017'. NAM gaat ervan uit dat uw ministerie 

met deze rapportage bekend is. De rapportage is voor een ieder raadpleegbaar via de website van NAM. 
5 Zie hiervoor de bijlagen bij Kamerstukken II 2016/17, 33529, nr. 331. 
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2. DE ONDERBOUWING VAN DEZE ZIENSWIJZE 

2.1. Reikwijdte van het Voornemen 

(11) Het Voornemen is slechts in vrij algemene zin geformuleerd in een aantal brieven. Het is 

gebruikelijker te kunnen reageren op een ontwerpbesluit, omdat dan precies duidelijk is wat 

de wijziging van het oorspronkelijke besluit inhoudt. Die mogelijkheid wordt NAM thans 

niet geboden. 

(12) Gelet daarop benadrukt NAM daarom thans uit te gaan van het volgende (en waarvan zij ook 

mag uit gaan) op basis van uw brief d.d. 26 april 2017 gericht aan NAM: 

(i) dat uw Voornemen conform uw berichtgeving uitsluitend betrekking heeft op de 

hoeveelheid gasproductie en niet (ook) op eventuele andere onderdelen van het In-

stemmingsbesluit; en  

(ii) dat aan het Voornemen het advies van het SodM ten grondslag ligt en niet een an-

dere motivering.  

(13) Het voorgaande geldt dus ook voor de eventuele wijziging van het Instemmingsbesluit. 

Mocht het eventuele besluit anders blijken te luiden dan uw Voornemen, dan zou NAM na-

melijk niet de gelegenheid zijn geboden op die andere onderdelen of eventuele andere moti-

vering te reageren.  

2.2. Een aantal feiten op een rij 

(14) Voor een adequate beoordeling van uw Voornemen vindt NAM het belangrijk van de feiten 

uit te gaan. Uw ministerie heeft eerder ingestemd met het Winningsplan 2016 van NAM, 

mede op basis van advies d.d. mei 2016 van het SodM. In het winningsplan worden integraal 

de wijze van winning en de daarbij behorende maatregelen beschreven. Aan die winning 

heeft u met het Instemmingsbesluit een aantal voorschriften verbonden, conform het advies 

van het SodM. Met de voorgestelde winning en maatregelen en met inachtneming van uw 

eigen voorschriften is er volgens het Instemmingsbesluit sprake van "een veilig basisvolume 

van winning". Het basisvolume is gesteld op 24 bcm per jaar. Daarmee is volgens het SodM 

een "veiligheidsmarge" ingebouwd ten opzichte van het door NAM in haar Winningsplan 

voorgestelde winningsniveau van 27 bcm/jaar. 

(15) Het voorgaande is een eerste belangrijke constatering met het oog op uw Voornemen. 

(16) Andere belangrijke, relevante feiten in dat verband zijn de volgende, die zijn beschreven in 

de Wirdum-rapportage van NAM en die ook door SodM in zijn advies en/of in uw bericht-

geving6 worden genoemd:  

                                                      
6 In het Kamerdebat d.d. 20 april 2017 noemt u terecht de verbeteringen die zijn waar te nemen in de huidige 

winningsperiode ten opzichte van vorige winningsperiodes: "In het laatste advies van het Staatstoezicht op de 
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(i) Er is in het algemeen een sterker dalende seismiciteit dan verwacht: er is in het 

afgelopen jaar (2016) een sterk dalende seismiciteit van bevingen met M > 1.5 

waargenomen in het gehele Groningen veld.7 In uw brief d.d. 18 april 2017 be-

schrijft u in soortgelijke zin dat "het aantal aardbevingen met een sterkte van meer 

dan 1 op de schaal van Richter (…) sinds 2013 meer dan [is] gehalveerd (…). Be-

halve het aantal is ook de sterkte van de aardbevingen afgenomen."8 

(ii) Er is een toename in het aantal bevingen rond Wirdum en Garsthuizen vanaf 31 

oktober 2016: er is alleen een toename in het aantal bevingen in het gebied rondom 

Loppersum vanaf 31 oktober 2016, met magnitudes tussen de 1.2 en 2.2. 

(iii) Er is thans geen sprake van overschrijding van de in het IB vastgestelde grens-

waarde geconstateerd: de grenswaarde voor aardbevingsdichtheid van 

0,25/(km2jr1) (M>1) is niet overschreden (artikel 5 lid 4 IB). De geconstateerde 

dichtheid ligt op 0,22/(km2 jr1), peildatum 1 maart 2017. Het is thans niet bekend 

of die grenswaarde in de toekomst zal worden overschreden, maar ook dan zal de 

systematiek (monitoring, analysering, het nemen van maatregelen) van het Instem-

mingsbesluit zijn werking hebben. 

(iv) De nu gesignaleerde aardbevingsdichtheidswaarde van 0,22 is niet voor de eerste 

keer waargenomen: NAM – alsook de experts als hierna genoemd in randnummer 

(36) – heeft niet de verwachting dat de toename in het aantal bevingen een alarme-

rende voorbode is van het terugkeren van (sterkere) seismiciteit in het Loppersum 

gebied. SodM constateert in zijn advies dat de aardbevingsdichtheidskaarten van 

het Groningen veld een ontwikkeling laten zien "van een hoge aardbevingsdicht-

heid in maart 2014 (…) naar een steeds lagere aardbevingsdichtheid in november 

2016 (…) gevolgd door een stijging van de aardbevingsdichtheid naar een maxi-

mum in het Loppersum gebied van 0,22 (…) in maart 2017." (p. 11, Technische 

bijlage). 

(17) De eindconstatering van NAM is dat de ontwikkeling in de seismiciteit in het Loppersum-

gebied vanaf 31 oktober 2016 (i) niet afwijkt van het historische patroon aldaar en (ii) even-

min van de verwachtingen die volgen uit modelleringsstudies. (iii) Verder bestaan er geen 

aanwijzingen dat er alternatieve (lokale) mechanismes een rol zouden spelen die niet in de 

modelleringsstudies zijn opgenomen (bijvoorbeeld concentratie rond een breuk). Hoewel er 

volgens NAM daarom geen aanleiding is tot het direct treffen van extra maatregelen, geeft 

de constatering van de 0,22-waarde voor NAM wel aanleiding reeds de eventueel benodigde 

extra maatregelen te identificeren, die moeten of kunnen worden genomen wanneer wel de 

                                                      
Mijnen kun je op bladzijde 6 zien dat het aantal aardbevingen in het gebied sinds het jaar 2013 is gehalveerd. 

Je ziet ook dat de sterkte van de aardbevingen veel minder is geworden. Het is bovendien zo dat er vorig jaar 

voor het eerst sinds 2005 geen aardbeving is geweest sterker dan 2,5 op de schaal van Richter. Dat zijn allemaal 

concrete verbeteringen die absoluut noodzakelijk waren. Ook zie je dat er een directe relatie ligt met wat we 

in de afgelopen kabinetsperiode gedaan hebben, namelijk de winning van aardgas meer dan halveren vergele-

ken met de tijd voor de huidige kabinetsperiode. Die concrete verbetering is gerealiseerd." 
7 Zie ook o.m. pagina 8 van de Technische bijlage behorende bij het advies d.d. 13 april 2017 van SodM. 
8 Kamerstukken II 2016/17, 33529, nr. 331, p. 1. 
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grenswaarde van 0,25/(km2 jr1) wordt bereikt of overschreden. Dit is conform het op korte 

termijn bij u in te dienen Meet- en Regelprotocol. 

(18) Het SodM komt tot eenzelfde advies in het 'eerste scenario', onder meer: "Huidig productie-

plafond van 24 miljard Nm3/jaar vasthouden (…)." (pagina 9 van het advies). 

2.3. Het SodM hanteert in zijn advies een onjuiste, niet bestaande juridische toets, die ten 

onrechte ook de basis van het Voornemen vormt en ten onrechte is het Voornemen niet 

gebaseerd op de wettelijk vereiste integrale belangenafweging 

(19) Het SodM stelt in zijn advies van 13 april 2017 thans dus geen verlaging van het winnings-

plafond voor. Reeds daarom is uw Voornemen voorbarig en dus ten onrechte. NAM kan zich 

echter in brede zin (ook) niet vinden in de bevindingen in het advies van het SodM en de 

conclusies die daaraan worden verbonden. NAM licht dat hierna kort toe.  

(20) Het SodM baseert zijn advies aan uw ministerie namelijk nadrukkelijk op de constatering dat 

kort gezegd geen garantie kan worden gegeven tot absolute veiligheid. Er is geen model 

voorhanden, aldus SodM, dat kan voorspellen bij welk productieniveau de seismische risico's 

overeenkomen met de normen die door de Commissie Meijdam zijn gesteld. Het is 'daarom' 

dat SodM zich niet langer richt op het vaststellen van een veilig winningsniveau dat kan 

voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnormen (zie het citaat dat is weergegeven in rand-

nummer (10) van deze zienswijze). Het SodM eist de facto een expliciete en precieze voor-

spelling van de aardbevingen. Dat is echter nooit het uitgangspunt geweest en kan ook niet 

als uitgangspunt dienen, zoals hierna verder wordt uiteengezet. 

(21) Vooropgesteld, inwoners en anderen in Groningen hebben uiteraard het recht op (basis)vei-

ligheid. Dit recht wordt door middel van de 'Meijdam-norm' gewaarborgd. Of aan deze vei-

ligheidsnorm wordt voldaan, wordt niet op basis van alleen seismiciteit bepaald: het advies 

van het SodM geeft in dit kader geen blijk van het effect van mitigerende maatregelen zoals 

het bouwkundig versterken. Mitigerende maatregelen hebben tot doel het behalen en behou-

den van het juiste veiligheidsniveau. Dit is weliswaar initieel ingegeven door de voorziene 

seismiciteit maar het is in staat om enige fluctuatie of onzekerheid daarin te ondervangen.  

(22) Kortom, het SodM hanteert in het advies een onjuiste, niet bestaande, eendimensionale juri-

dische toets. Er geldt daarenboven geen eis c.q. norm tot absolute reductie van enig risico 

(vgl. artikel 36 Mijnbouwwet ("Mbw")). Borging van alle risico's kan ook niet worden ge-

garandeerd. Dat er geen eis c.q. norm tot absolute borging van risico's bestaat volgt ook na-

drukkelijk uit de uitspraak d.d. 18 november 2015 van de Afdeling: "Het gaat er naar het 

oordeel van de Afdeling niet om dat in de besluitvorming geen onzekere risico's mogen wor-

den geaccepteerd." Het gaat de Afdeling wel "om de vraag welke consequenties die risico's 

hebben voor de te maken afweging, één en ander in relatie tot de belangen die voor en tegen 

gaswinning pleiten." (r.o. 18.4, ECLI:NL:RVS:2015:3578).  
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(23) Er dient dus wel een meerdimensionale belangenafweging plaats te vinden met ruimte voor 

belangen voor en tegen gaswinning en met inachtneming van de nieuwste (wetenschappe-

lijke) inzichten en richtlijnen. Het staat buiten kijf dat de veiligheid van de inwoners de be-

langrijkste prioriteit is. De belangenafweging ziet echter ook op andere relevante belangen, 

zoals maatschappelijke belangen en het belang van NAM voor een doelmatige bedrijfsvoe-

ring. Die integrale belangenafweging – door NAM in aanzet gegeven in het Winningsplan – 

is relevant voor de vragen (i) óf er reden is tot wijziging van (de voorschriften in) het Instem-

mingsbesluit (de 'of-vraag'), en als die er al zijn (ii), welke maatregelen dan doeltreffend en 

proportioneel zouden zijn. De vermeende eis van het SodM dat de absolute veiligheid volle-

dig moet kunnen worden gegarandeerd, is in die zin niet de aan te leggen toets. 

2.4. Er lijkt ten onrechte onduidelijkheid te bestaan over de juridische status en de inhoud 

van de Meijdam-norm: er is een norm en die norm houdt niet in de garantie tot borging 

van risico's zoals SodM thans voorstaat 

(24) Voortbordurend op de vorige paragraaf, krijgt NAM de indruk dat er onduidelijkheid bestaat 

over de juridische status en over de inhoud van de zogenaamde Meijdam-norm. Er wordt 

soms verondersteld dat er geen norm zou bestaan en/of dat als eis zou gelden het (kunnen) 

garanderen dat de risico's volledig tot nul worden gereduceerd. Bij de vraag of aan die eis 

wordt voldaan, neemt het SodM vervolgens alleen in ogenschouw de seismiciteit ('hazard'). 

Op beide onderdelen gaat NAM hierna in en zet zij deze recht. 

(25) Er bestaat wel degelijk een norm. De zogenaamde Meijdam-norm is op advies van de 'Com-

missie Meijdam' tot stand gebracht (advies d.d. 14 december 2015, 'Handelingsperspectief 

voor Groningen', van de adviescommissie 'Omgaan met risico's van geïnduceerde aardbevin-

gen'). Deze adviesnorm is door u overgenomen en wordt toegepast in het winningsplan van 

NAM en in het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. U heeft de 

norm van de Commissie-Meijdam overgenomen in onder meer uw Kamerbrief d.d. 2 novem-

ber 2015;9 er is dus niet sprake van bijvoorbeeld slechts een adviesnorm, want die norm is 

door u vastgesteld. De Meijdam-norm is bovendien geborgd in de Nationale Praktijk Richt-

lijn. In die zin is de term 'Meijdam-norm' eigenlijk niet langer juist en zou alleen gesproken 

moeten worden over de toepasselijke 'veiligheidsnorm'. 

(26) De veiligheidsnorm voor de basisveiligheid is vastgesteld op een individueel risico van 10-5 

per jaar.10 Het hiervoor genoemde '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 10-5 staat voor een kans op overlijden van 1 op 100.000 per jaar. NAM benadrukt 

dat deze norm dus niet betekent dat de absolute veiligheid moet zijn verzekerd c.q. de garantie 

tot borging van alle risico's – dat er dus helemaal niks zal gebeuren als gevolg van seismiciteit 

– zoals het SodM dat nu ten onrechte wel lijkt te veronderstellen. 

                                                      
9 Kamerstukken II 2015/16, 33529, nr. 205: "De commissie adviseert als veiligheidsnorm voor alle bouwwerken 

in het aardbevingsgebied (…) een individueel risico van 10-5 per jaar (1 op de 100.000 jaar) te hanteren. (…). 

Ik neem deze normen over." [onderstreping door NAM] 
10 Er geldt overigens een tijdelijke uitzondering van 10-4. In deze zienswijze gaat NAM uit van de norm 10-5. 
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(27) De wel aan te leggen toets is tot welke hoeveelheid en verdeling van het volume per jaar, in 

combinatie met de mitigerende maatregelen, aan de veiligheidsnorm wordt voldaan. Bij de 

bepaling hiervan dient dus ook het effect van mitigerende maatregelen, zoals in casu het ver-

sterkingsprogramma, en de laatste (wetenschappelijke) inzichten in diverse keten-elementen 

(waaronder schade) te worden meegewogen. Deze toets ziet NAM niet terug in het Voorne-

men en in het onderliggende advies van het SodM. Deze toets blijkt wél uit het Instemmings-

besluit. Er is volgens u sprake van "een veilig basisvolume van winning" bij 24 bcm/jaar (zie 

ook hiervoor randnummer (14)), tot welke constatering u komt op basis van alle relevante 

omstandigheden. Het SodM is in zijn advies van mei 2016 bovendien tot het advies van 24 

bcm/jaar gekomen op basis van de hiervoor geschetste (juiste) toets. Zo is thans in principe 

ook gebleken. 

(28) Kortom, er bestaat dus een veiligheidsnorm. Beoordeeld moet worden tot welk niveau van 

gaswinning, inclusief mitigerende maatregelen, aan de gestelde veiligheidsnorm wordt vol-

daan, hetgeen wordt bepaald op basis van de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Dit is 

reeds beoordeeld in het Instemmingsbesluit. 24 bcm/jaar is conform de veiligheidsnorm en 

de toename van de bevingen bij Loppersum geeft geen grondslag het winningsplafond thans 

te verlagen. Op dat laatste gaat NAM in de volgende paragraaf verder in. 

2.5. Het overstijgende effect van de door u voorgestelde aanpak, nog los van het concrete 

voornemen tot verlaging van het winningsniveau, is dat er buiten de systematiek van 

het Instemmingsbesluit en de Mijnbouwwet wordt gehandeld en dat het NAM niet lan-

ger duidelijk is op basis waarvan zij de gaswinning exploiteert (rechtszekerheid en ver-

bod van willekeur) 

(29) In de volgende paragraaf 2.6 benoemt NAM dat er geen (wettelijke) grondslag tot het treffen 

van maatregelen als het Voornemen bestaat. Voor zover u bij uw standpunt blijft dat die 

bevoegdheid er wel zou zijn, dan brengt NAM daartegenin dat uw Voornemen buitenpropor-

tioneel en niet doeltreffend is. Dit zijn argumenten die betrekking hebben op de voorgestelde 

concrete maatregel en die voor de korte termijn van belang zijn. 

(30) Wat NAM hier echter als eerste wil (be)noemen, is het effect van uw huidige aanpak voor 

zowel de korte alsook (middel)lange termijn, los bezien van de door u concreet voorgestelde 

maatregel en het daarmee te dienen veiligheidsdoel. Er gaat namelijk ook een procedureel 

effect uit van uw Voornemen. Het is NAM als gevolg van uw huidige aanpak niet langer 

duidelijk op basis van welk kader zij de gaswinning exploiteert, gelet op de wijze waarop het 

SodM thans de veiligheidsnorm uitlegt en dat nu niet wordt gehandeld conform het Instem-

mingsbesluit, zoals het alarmeringsprotocol (MRP). Het is NAM daardoor niet langer duide-

lijk of het Instemmingsbesluit of een gewijzigde versie daarvan de benodigde basis biedt om 

de komende jaren gas te winnen. Evenmin is voor NAM duidelijk of het in stand houden van 

een bepaalde productiecapaciteit tegen de achtergrond van de nu ervaren rechtsonzekerheid, 

voldoende bedrijfseconomische basis heeft. Daarbij zij uiteraard gezegd – en dat moge dui-

delijk zijn – dat als daartoe een urgente reden bestaat het vanzelfsprekend is dat er tussen-

tijdse en directe maatregelen worden getroffen. Daarin voorziet dan ook terecht het Instem-

mingsbesluit en de Mbw. Die situatie is hier echter niet aan de orde. NAM kan het voor-

gaande als volgt toelichten. 
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(31) Het vigerende Instemmingsbesluit is conform de systematiek van de Mijnbouwwet- en re-

gelgeving genomen. Het Instemmingsbesluit gaat weliswaar uit van een lager winningspla-

fond dan NAM in haar winningsplan heeft voorgesteld, maar geeft wel inzicht in een inte-

grale afweging van alle belangen. Verder bevat het Instemmingsbesluit met de daarin opge-

nomen voorschriften een heldere en terechte systematiek hoe te handelen als de (seismische) 

ontwikkelingen rondom de gaswinning anders verlopen dan wordt verwacht. Deze systema-

tiek bestaat uit (i) beperkingen inzake de mate van gaswinning en de wijze van (vlak) produ-

ceren, (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 en het opstellen van een nieuw Meet- en 

Regelprotocol. Op basis van deze systematiek is NAM goed in staat op een zo veilig moge-

lijke manier gas te winnen en kan NAM tevens voldoen aan andere relevante (algemene) 

belangen zoals de leveringszekerheid, de Staatsbelangen en het belang van haar eigen be-

drijfsvoering en -continuïteit. 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 (overigens is zij niet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid, zoals soms 

wel ten onrechte wordt gesteld11). NAM heeft daarom geen beroep ingesteld tegen het In-

stemmingsbesluit.  

(32) De systematiek van het Instemmingsbesluit houdt in dat wanneer de seismische ontwikkelin-

gen (iets) anders verlopen dan verwacht, nog steeds met al die belangen rekening wordt ge-

houden. Deze systematiek doorbreekt u thans met uw Voornemen. Aan uw Voornemen ligt 

ten onrechte geen integrale afweging van alle belangen ten grondslag. Dat levert een disba-

lans op. Uw Voornemen leidt tot discontinuïteit in de bedrijfsvoering van NAM. NAM weet 

niet langer welke systematiek er wordt gehanteerd en op basis waarvan zij de gaswinning kan 

exploiteren. 

(33) Mocht u desalniettemin het voorgaande toch het aangekondigde wijzigingsbesluit nemen, 

dan is dat besluit volgens NAM om de hiervoor genoemde redenen in strijd met het rechts-

zekerheidsbeginsel en het verbod van willekeur. Het Voornemen schept bovendien een on-

realistisch precedent. Dat uw aanpak niet in overeenstemming is met het rechtszekerheidsbe-

ginsel en het verbod van willekeur, is te meer aan de orde omdat het Voornemen buitenpro-

portioneel en mogelijk niet doeltreffend is. NAM gaat op deze laatste twee aspecten in de 

volgende paragraaf in. 

2.6. Er bestaat geen (wettelijke) grondslag tot het treffen van maatregelen en als die grond-

slag er al wel zou zijn, dan is uw Voornemen bovendien niet doeltreffend en buitenpro-

portioneel 

(34) NAM meent dat er voor uw Voornemen geen (wettelijke) grondslag bestaat zolang de in het 

Instemmingsbesluit gestelde grenswaarde voor aardbevingsdichtheid van 0,25/(km2 jr1) niet 

is bereikt of overschreden. Als die grens wel zou worden bereikt of overschreden, is de door 

                                                      
11 Zie bijvoorbeeld het debat op 20 april 2017 in de Tweede Kamer, waarin u dit misverstand recht zet. 
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u voorgestelde maatregel tot algehele verlaging van het algehele winningsplafond buitenpro-

portioneel en bovendien niet doeltreffend. 

(35) In primaire zin meent NAM dat u thans niet de bevoegdheid tot wijziging van het Instem-

mingsbesluit heeft, omdat er geen sprake is van 'veranderde omstandigheden of gewijzigde 

inzichten' met de geconstateerde toename in het aantal bevingen in de regio Loppersum (ar-

tikel 36 lid 3 Mbw).12 De vraag of er maatregelen moeten worden getroffen naar aanleiding 

van een bepaalde ontwikkeling, wordt beantwoord in het Instemmingsbesluit. Daaruit volgt 

dat dat wordt bepaald door het Meet- en Regelprotocol en zo lang dat protocol nog niet be-

schikbaar is, dan geldt er een aardbevingsdichtheid van 0,25/(km2 jr1) als grens voor het al 

dan niet treffen van aanvullende maatregelen. Dit 'alarmeringsprotocol' werkt, aldus ook het 

SodM in zijn laatste advies. Er is nu geen sprake van een veranderde omstandigheid of ge-

wijzigd inzicht ten opzichte van het Instemmingsbesluit, die noopt tot wijziging van de voor-

schriften van het Instemmingsbesluit.  

(36) En, zoals gezegd, zelfs al zou sprake zijn veranderde omstandigheden of gewijzigde inzich-

ten, dan geldt nog steeds dat er een afweging van alle relevante belangen dient te worden 

gemaakt, belangen contra én belangen pro gaswinning (zie ook de vorige paragraaf). 

(37) Overigens, niet alleen NAM stelt dat de nu gesignaleerde toename in bevingen in het Lop-

persum gebied geen aanleiding geeft voor een aanstaande zware aardbeving in dat gebied en 

dus ook niet voor een (verstrekkende) maatregel. Ter onderbouwing van zijn advies heeft het 

SodM een aantal externe deskundigen gevraagd zich ook over de nieuwe ontwikkeling bij 

Loppersum te buigen.13 Zij komen tot de volgende conclusies, die het standpunt van NAM 

ondersteunen: 

(i) Stephan Wiemer, professor in ETH Zurich: "The increase in rate of smaller events 

is in my view not immediately alarming and within bounds of the predictability of 

the system and the induced events. It is also far below the pre-defined action thresh-

olds."  

(ii) Stefan Baisch, medewerker van de Duitse onderneming Q-Con en tevens lid van de 

Scientific Advisory Committee ("SAC"): "As far as the observed increase of the 

event density is concerned, I do not see this as a compelling indicator for an up-

coming large magnitude earthquake in the Loppersum area." 

(iii) Iunio Iervolino, professor in Napels en tevens lid van de SAC: "Although the qual-

itative nature of the analysis provided in the report, it seems that there is not suffi-

cient evidence to claim systematic reprise of seismic activity in the considered 

area." 

                                                      
12 Uw Voornemen baseert u op artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht ("Awb").12 Dat wetsartikel geeft, zoals 

u bekend, niet de bevoegdheid tot wijziging van een besluit; het regelt uitsluitend het proces wanneer een der-

gelijke wijziging is genomen. De grondslag tot wijziging van het besluit is artikel 36 lid 3 Mbw. 
13 De opinies van de drie geciteerde deskundigen zijn via de website van het SodM online raadpleegbaar. 
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(38) Als er (wel) een afwijkende ontwikkeling wordt geconstateerd, dan zijn er diverse maatrege-

len 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 Meet- en Regelprotocol of thans op grond van de in het IB vastgestelde grenswaarde 

voor aardbevingsdichtheid). Naarmate de ernst (c.q. de afwijking) van de ontwikkeling groter 

is, is er reden voor (een) verstrekkender maatregel(en) (proportionaliteit). Daarbij is het van 

belang dat er een maatregel wordt gekozen, die zelf niet ook tot 'afwijkingen' leidt. Bijvoor-

beeld dat de maatregel zelf leidt tot verhoging van seismiciteit (doeltreffendheid). 

(39) Uw Voornemen houdt verlaging in van het algehele productieniveau van de gaswinning met 

ingang van 1 oktober 2017. Dat is de meest verstrekkende maatregel die denkbaar is. Deze 

maatregel is buitenproportioneel en het is ook maar de vraag of deze maatregel doeltreffend 

is. Om deze redenen kan het Voornemen niet in stand blijven. Ter toelichting daarop het 

volgende. 

(40) In de eerste plaats is de maatregel buitenproportioneel. De gesignaleerde situatie bevindt zich 

in het laagste 'waakzaamheidsniveau' van het binnenkort bij u in te dienen Meet- en Regel-

protocol;14 er is geen sprake van een dermate afwijkende ontwikkeling. De signalering geeft 

weliswaar aanleiding voor bepaalde acties (zie hiervoor de Wirdum-rapportage van NAM), 

maar leidt niet nu al vanzelfsprekend tot maatregelen die door u moeten worden genomen. 

Laat staan een maatregel die leidt tot verlaging van het productieplafond die geldt voor het 

gehele Groningen veld in plaats van bijv. alleen het cluster Loppersum. Bovendien bent u 

voornemens een definitieve en niet een tijdelijke maatregel te treffen.  

(41) Ook wanneer de grenswaarde voor aardbevingsdichtheid wel is bereikt of overschreden, is 

een algehele verlaging van het productieplafond niet passend. Een meer voor de hand lig-

gende maatregel is een gedeeltelijke beperking van de winning in het cluster Loppersum of 

zelfs het tijdelijk of definitief beëindigen van de gaswinning in dit cluster. Deze laatste maat-

regel stelt NAM voor in zijn Wirdum-rapportage. Ten onrechte stelt SodM in zijn advies van 

13 april 2017 dat de door NAM voorgestelde maatregelen nog moeten worden uitgewerkt 

(pagina 4). NAM duidt alleen – en terecht – aan dat een maatregel die consequenties heeft 

voor de leveringszekerheid niet alleen door haar kan worden genomen, maar dat daarvoor 

toestemming van de minister nodig is en dat overleg met andere relevante partijen nodig kan 

zijn. Het is proportioneel om voor een regionaal verhoogd seismisch niveau – hetgeen de 

toename van bevingen in het Loppersum-gebied is – een 'regionale maatregel' te treffen, maar 

niet om in die situatie een maatregel met groot effect voor het hele Groningen veld te treffen.  

(42) Zelfs al zou de door u voorgestelde maatregel al wel in enige mate passend kunnen zijn, dan 

is het nog steeds niet denkbaar dat u tot een dergelijk voorstel komt zonder daarin te hebben 

betrokken bevindingen en inzichten van deskundigen zoals het KNMI en TNO adviesgroep 

economische zaken. Zij hebben – terecht – wel een duidelijke rol en functie gehad bij de 

totstandkoming van het Instemmingsbesluit. 

                                                      
14 De systematiek van dit MRP is reeds mondeling met u besproken. 
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(43) Daar komt in de tweede plaats bij dat het Voornemen niet doeltreffend is binnen het kader 

van het Instemmingsbesluit. Met de verlaging van het productieplafond komt namelijk het 

eveneens door het SodM belangrijk geachte en door u in het IB overgenomen voorschrift van 

zo min mogelijk fluctueren in de productie (hierna: 'vlak winnen') in het geding. Bij beant-

woording van de vraag in hoeverre er vlak kan worden gewonnen spelen de regionale verde-

ling en de tijdschaal een belangrijke rol. Het Instemmingsbesluit gaat nu uit van de norm tot 

het zoveel als mogelijk voorkomen van seizoensfluctuaties en fluctuaties op maandelijkse 

basis (artikel 4 IB). Het SodM beveelt thans aan om als voorschrift op te nemen de eis om 

fluctuaties in tijd en ruimte (regionaal) zoveel als mogelijk te voorkomen. NB: deze aanbe-

veling van SodM is niet onderbouwd en het is op basis van uw Voornemen onduidelijk of u 

dit voorstel overneemt (zie ook randnummer (4) van deze zienswijze). Uw Voornemen is in 

het licht van de eis van het SodM tot vlak winnen niet doeltreffend, omdat er daardoor span-

ning ontstaat in relatie tot de door GTS bepaalde leveringszekerheid. Als 'stelregel' geldt voor 

het Nederlandse gassysteem van G-gas kwaliteit – waaraan een technische uitleg ten grond-

slag ligt – dat hoe vlakker het Groningen veld wenst te worden geproduceerd in tijd en ruimte, 

hoe meer volume er uit het Groningen veld nodig is om aan de door GTS bepaalde leverings-

zekerheid te kunnen voldoen. Als NAM de aannames die ten grondslag liggen aan de model-

lering die GTS ten tijde van het IB heeft gehanteerd bij het bepalen van de eis van leverings-

zekerheid, legt naast de wijze waarop volgens het SodM thans aan zijn eis van vlak winnen 

kan worden voldaan, dan stroken die niet met elkaar. Er ontstaat te meer spanning als het 

volume vervolgens naar beneden wordt bijgesteld, zoals u thans voornemens bent. 

(44) Anders gezegd, Wanneer het winningsplafond naar beneden wordt bijgesteld conform uw 

Voornemen, is de kans groter dat NAM omwille van de leveringszekerheid eerder en vaker 

om een kortstondige extra gastoevoer wordt gevraagd en dat dus op een ander moment min-

der gas kan worden gewonnen. Daarbij zij overigens gezegd dat de ten behoeve hiervan in 

het IB opgestelde 'graaddagenformule' ook alleen ziet op volume. NAM meent dat u haar er 

niet toe kunt dwingen om ofwel het door u opgelegde voorschrift inzake de eis tot vlak win-

nen te schenden (waarbij dus wordt voldaan aan de vraag om de productie kortstondig te 

verhogen) danwel om flexibiliteit te bieden gezien het belang van leveringszekerheid door 

kortstondige verhoging van de productie (zodat niet aan de eis tot vlak winnen kan worden 

voldaan). U plaatst NAM dan in een technisch onmogelijke positie. Mocht een dergelijke 

situatie zich toch voordoen waarin het voor NAM dus niet duidelijk is welk belang voorrang 

heeft omdat de kaders daartoe ontbreken, dan is het enige dat NAM zou kunnen doen het 

advies van het SodM te volgen; dat is immers haar toezichthouder.  
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3. CONCLUSIE 

De gaswinning op basis van het Instemmingsbesluit geschiedt zorgvuldig. De algehele seismiciteit 

in het Groningen veld is afgenomen en NAM signaleert en reageert adequaat op ontwikkelingen. 

Wanneer nodig, bieden het Instemmingsbesluit en de Mijnbouwwet- en regelgeving de grondslag tot 

aanscherping van de geldende voorschriften. Daarmee is een kader gecreëerd op basis waarvan NAM 

meent dat zij deze winningsperiode veilig én planmatig kan winnen. Met uw Voornemen ontstaat er 

een situatie van rechtsonzekerheid. Het is voor NAM niet langer duidelijk op basis van welke filosofie 

zij de gaswinning exploiteert. Bij NAM komt daardoor de vraag op of zij al dan niet op basis van 

louter de vermeende eis tot garantie van absolute veiligheid/de borging van alle risico's moet gaan 

winnen, hetgeen volgens NAM tot op heden nimmer de systematiek is geweest. Indien dat toch wel 

het geval is, dan zou dat een nieuw winningsplan vereisen. 

NAM vraagt u in uw afweging tot het al dan niet nemen van een wijzigingsbesluit voorgaande ziens-

wijze te betrekken. 

Hoogachtend, 

 

 


