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Artikel 52h Mijnbouwwet schrijft voor dat de NAM binnen een maand na afloop van een 

gasjaar een rapportage dient te zenden aan u en de inspecteur-generaal der mijnen over: 

a.het temperatuurscenario dat zich in het afgelopen gasjaar heeft voorgedaan;

b.de hoeveelheid gewonnen gas uit het Groningenveld in het afgelopen gasjaar;

c.de inzet van de clusters en de gasopslag Norg;

d.of de winning conform de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie is

uitgevoerd;

e.de waargenomen bodembeweging.

In artikel 1.3a.10 van de Mijnbouwregeling is nog een nadere invulling gegeven aan dit 

artikel. Deze rapportage vindt u bijgevoegd. In deze rapportage is tevens invulling gegeven 

aan artikel 2, vijfde lid van het instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019. Daarin 

wordt voorgeschreven dat de NAM u zal informeren indien uitvoering is gegeven aan het 

derde en vierde lid (verzoek tot incidentele verhoging door Gasunie Transport Services B.V.) 

met daarbij de omvang en de reden van deze gasproductie. 

Hoogachtend, 

Directeur NAM

Bijlage: Rapportage artikel 52h Mijnbouwwet Gasjaar 2018-2019 
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1. Inleiding en leeswijzer 

Deze rapportage is opgesteld om te voldoen aan artikel 52h Mijnbouwwet waarin staat dat 
de NAM binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan Onze Minister en 
de inspecteur-generaal der mijnen dient te zenden over: 

a.het temperatuurscenario dat zich in het afgelopen gasjaar heeft voorgedaan; 
b.de hoeveelheid gewonnen gas uit het Groningenveld in het afgelopen gasjaar; 
c.de inzet van de clusters en de gasopslag Norg; 
d.of de winning conform de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie is 
uitgevoerd; 
e. de waargenomen bodembeweging 

Dit artikel is nader ingevuld door artikel l.3a.10 Mijnbouwregeling: 

De rapportage, bedoeld in artikel 52h, eerste lid, van de wet bevat tevens: 
a.het aantal graaddagen; 
b.de inzet van de clusters per kalendermaand; 
c.de inzet van de gasopslag Norg per kalendermaand; 
d.een overzicht van de vullingsgraad van de gasopslag Norg per kalendermaand; 
e.een beschrijving van de waargenomen bodembeweging als gevolg van de inzet van de 
clusters; 
f. een analyse van de waargenomen bodembeweging ten opzichte van gegevens over de 
verwachte bodembeweging; 
g.een overzicht van de waargenomen productiefluctuaties in relatie tot het bepaalde 
hierover in de operationele strategie, en; 
h.een beschrijving van de gehanteerde prioriteitsvolgorde. 

In het onderstaande zullen de voorgeschreven onderdelen van deze rapportage worden 
behandeld. Daarbij zullen de onderdelen uit de Mijnbouwregeling worden behandeld 
tezamen met het relevante onderdeel uit de Mijnbouwwet. 

In paragraaf 3.2 van deze rapportage is tevens invulling gegeven aan artikel 2, vijfde lid van 
het instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019. Daarin wordt voorgeschreven dat de 
NAM u zal informeren indien uitvoering is gegeven aan het derde en vierde lid (verzoek tot 
incidentele verhoging door Gas unie Transport Services B.V.) met daarbij de omvang en de 
reden van deze gasproductie. 
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