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Onderwerp: Zienszwijze n.a.v. ontwerp-vaststellingsbesluit  
Groningen Gasveld 2021-2022 

 
 
 
 

Excellentie, 
 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (‘de NAM’) heeft kennisgenomen van het 
ontwerp vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 (het ‘ontwerp-
vaststellingsbesluit’) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (de ‘Minister’) 
d.d. 25 juni 2020. U heeft de mogelijkheid geboden om tot uiterlijk 5 augustus 2021 
zienswijzen in te dienen op het ontwerp-vaststellingsbesluit. Van die gelegenheid 
maakt de NAM graag gebruik.  
 
In deze zienswijze wil de NAM de navolgende onderwerpen bij u onder de aandacht 
brengen: 
 
- In de eerste plaats herhaalt de NAM de roep om zo snel mogelijk duidelijkheid te 

krijgen over de sluitingsdatum van het Groningenveld. Wij blijven van mening dat 
zodra de stikstofinstallatie van GTS te Zuidbroek operationeel is, de productie uit 
het Groningenveld niet meer nodig is – ook niet ten behoeve van back-up capaciteit 
– en het veld dus definitief kan worden gesloten. Deze zienswijze heeft de NAM 
vorig jaar al aan de Minister gegeven in reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit 
Groningen Gasveld 2020-2021 en meer recent in haar consultatiereactie naar 
aanleiding van de Wet beëindiging gaswinning Groningenveld (‘Wat na nul’). Het 
standpunt van de NAM is terzake niet veranderd. 

- Ten tweede wordt in het ontwerp-vaststellingsbesluit op verschillende plaatsen in 
het kader van de bespreking van de versterkingsoperatie gesteld dat gewerkt 
wordt met “de nieuwste seismologische en bouwkundige inzichten”. Die bewering 
is ons inziens onjuist en dient volgens ons in het definitieve vaststellingsbesluit 
gecorrigeerd te worden. 

- Ten derde kunnen wij ons niet verenigen met het voornemen van de Minister om 
niet in te stemmen met de sluiting per 1 april 2022 van de locaties Schaapbulten, 
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Amsweer, Oudeweg, Slochteren en Kooipolder. Met dit besluit volgt de Minister 
naar onze mening een onnodig voorzichtige koers. Volgens de NAM berekent GTS 
op basis van een onjuiste toepassing van de zogeheten infrastructuurnorm uit de 
Verordening Leveringszekerheid een te hoge capaciteitsbehoefte. Daarnaast 
stellen wij vraagtekens bij de wijze waarop het belang van de leveringszekerheid 
inclusief onderbouwing in het besluit wordt afgewogen. 

- Ten vierde zijn aan het openhouden van de vijf genoemde locaties verschillende 
operationele consequenties verbonden die in het ontwerp-vaststellingsbesluit niet 
of nog onvoldoende in de belangenafweging zijn betrokken. 

 
(I) Snel duidelijkheid over de definitieve sluiting van het Groningenveld 
De NAM merkt op dat zij op de kortst mogelijke termijn graag duidelijkheid wil over de 
beëeindiging van de gaswinning uit het Groningenveld; voor de inwoners van 
Groningen en voor zichzelf. De NAM is van oordeel dat dit reeds haalbaar is vanaf 
oktober 2022, indien alle mogelijkheden worden benut om dit doel te willen bereiken.  
 
De Minister schetst in de motivering van het ontwerp-vaststellingsbesluit dat er vanaf 
het gasjaar 2022-2023 volumeproductie uit het Groningen gasveld in een gemiddeld jaar 
niet meer nodig is. Alleen nog in het geval van extreme kou of uitval van andere 
middelen kan het Groningen gasveld als reservemiddel nodig zijn om louter capaciteit 
te leveren. Uit berekeningen van GTS blijkt dat na sluiting van het Groningenveld de 
benodigde back-up slechts zeer sporadisch zou worden aangesproken. Een analyse van 
GasTerra1 toont zelfs aan dat na 2022, uitgaande van een mogelijk temperatuurverloop 
zoals zich dat de afgelopen 30 jaar heeft voorgedaan, een dergelijke back-up in het 
geheel niet zou worden aangesproken. Op grond hiervan concluderen wij dat onnodig 
conservatieve scenario-aannames worden gebruikt bij het besluit om het Groningen 
gasveld niet definitief te willen insluiten in 2022. 
 
De suggestie die de afgelopen periode herhaaldelijk door de Minister is gedaan en die 
in het ontwerp-vaststellingsbesluit wordt herhaald, dat het misschien wel tot 2028 kan 
duren voordat het Groningenveld definitief gesloten wordt, is wat de NAM betreft 
derhalve niet nodig en daarmee niet wenselijk. Ook het feit dat de inzet van het 
Groningenveld als reservemiddel nog steeds als een onvermijdelijke tussenstap wordt 
gepresenteerd, blijven wij ter discussie stellen.  
 
In het GTS-advies m.b.t. de operationele strategie voor het gasjaar 2021-2022 is 
benoemd dat de omzetting van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk van 
hoogcalorische gasopslag naar laagcalorische opslag de belangrijkste potentiële 
maatregel is om tot een snellere sluiting van het Groningenveld te komen.2 Hiervoor 
hebben de NAM en GTS de technische mogelijkheden onderzocht. Lopende studies 
laten zien dat de omzetting de definitieve sluiting van het Groningenveld met twee jaar 
kan versnellen. GTS berekent dat het cumulatieve productievolume uit Groningen in 

 
1 Capacitieitsstudie ten behoeve van het sluiten van het Groningenveld, OPT20.46, januari 2020 
2 Let wel: uitgaande van een te conservatieve capaciteitsberekening; zie elders in deze 
zienswijze. 
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dat geval 1 miljard m3 lager zou uitpakken dan zonder de omzettig van Grijpskerk. Wij 
hebben inmiddels de noodzakelijke technische voorbereidingen in gang gezet om een 
omzetting van Grijpskerk naar L- gas in 2022 mogelijk te maken. Daarnaast zijn er in 
geval van nood ook mogelijkheden om alle bestaande G-gas capaciteitsmiddelen, zoals 
de G-gas cavernes in Duitsland, in stand te houden bijvoorbeeld door G-gas capaciteit 
daar te contracteren. Ook verzoeken wij de Minister goed na te gaan of er 
mogelijkheden zijn om de benodigde (reserve) capaciteit voor G-gas3 verder te 
verlagen of in het ernstigste geval niet-essentiële diensten en gebruikers af te 
schakelen om zodoende de leveringszekerheid verder te vergroten. 
 
Volgens de NAM is het op basis van deze uitgangspunten en potentiële additionele 
maatregelen dan ook niet nodig het Groningenveld in een overgangsfase als 
capaciteitsmiddel in te zetten en zou het veld meteen in oktober 2022 definitief 
gesloten kunnen worden. Daarbij is de NAM van harte bereid om constructief mee te 
blijven denken over hoe de leveringszekerheid kan worden gewaarborgd zonder de 
inzet van Groningen en ondersteunt zij volledig de Minister en de inzet van het kabinet 
in het blijven zoeken naar alternatieven teneinde het Groningen gasveld na 2022 
helemaal niet meer nodig te hebben, ook niet als reservemiddel.4 
 
 
(II) Onvoldoende toepassing van de nieuwste seismologische en bouwkundige 

inzichten 
Op verschillende plaatsen in het ontwerp-vaststellingsbesluit wordt vermeld dat in de 
versterkingsoperatie wordt gewerkt met de nieuwste seismische en bouwkundige 
inzichten (zie bijvoorbeeld pagina's 2, 63, 64, 65, 68, 69). Verwezen wordt naar de 
nieuwe versie van de zogeheten Nederlandse Praktijk Richtlijn (hierna: “NPR”) en naar 
de typologie-aanpak. Daarover merkt de NAM het volgende op. 
 
De NPR 
Het concept-vaststellingsbesluit stelt dat de meest actuele bouwkundige en seismische 
inzichten worden gebruikt, zoals ook met ons is afgesproken als basis voor de NAM-
bijdrage. Helaas hebben wij meermaals geconstateerd dat de verschillende versies van 
de NPR, in weerwil van uitdrukkelijk advies van de toezichthouder, niet uitgaan van de 
meest actuele inzichten. Ook de meest recente versie van de NPR5 en de Webtool 
NPR9998 gaan niet uit van de meest actuele bouwkundige en seismische inzichten. Er 
wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van het meest actuele seismologische model 
versie 6 (SMv6), terwijl datzelfde model wel door alle partijen gezien wordt als het 
meest accurate en is dit model inmiddels volledig gevalideerd en geaccordeerd door 
het SodM in het door TNO opgestelde Seismische Dreiging en Risico Analyse model 
(SDRA) die gekoppeld is aan het onderhavig vaststellingsbesluit 2021-2022. Het is 
merkwaardig dat de overheid (de Minister van EZK) enerzijds in de verwachtingenbrief 

 
3 In een eerdere versie van deze zienswijze heeft NAM hier abusievelijk het woord 
“exportcontracten” opgenomen. Voor de leveringszekerheidstoets is echter alleen de fysieke 
(export-)levering van belang, onafhankelijke van de hieraan gekoppelde contractuele afspraken. 
4 Vgl. de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 29 juni 2021 (TK 33 529, 873). 
5 De op 4 januari 2021 gepubliceerde NPR 9998:2020. 
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het gebruik van het SMv6 voorschrijft bij het opstellen van de SDRA, terwijl diezelfde 
overheid er niet voor zorgt dat het SMv6 mede ten grondslag gelegd wordt aan de 
NPR. Dat leidt ertoe dat de overheid in dit geval met twee inconsistente maten meet. 
Ook is de benodigde herkalibratie van (onderdelen van) de NPR op basis van recente 
inzichten en methoden aan de Meijdam-norm  al lange tijd achterwege gebleven. Dit 
alles leidt ertoe dat ook de laatste en momenteel toegepaste NPR tot een meer dan 
significante overschatting leidt van de risico’s in de individuele beoordeling van huizen 
en andere panden. Wij hebben onze zorgen hierover meermaals schriftelijk bij de 
Ministeries van EZK en BZK onder de aandacht gebracht onder verwijzing naar diverse 
adviezen, rapportages en beleidsstukken.  
 
Typologie-aanpak 
De NAM merkt op dat ook de beoogde typologie-aanpak niet zonder meer uitgaat van 
de meest recente seismologische en bouwkundige inzichten. Wij verwijzen naar het 
advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 8 juni 2021 over de 
typologieaanpak. Daarin concludeert SodM onder meer dat de typologie-aanpak veel 
conservatiever is dan de (wettelijke) Meijdam-norm. Daarmee komt de te hanteren 
grenswaarde voor het veilig verklaren van typologieën ver beneden de geldende 
risiconorm (1 * 10-5 per jaar) te liggen. Ook in de Typologie-aanpak lijkt het er derhalve 
op dat er niet op basis van actuele risico’s wordt gewerkt, maar dat een verregaande 
conservatieve benadering een zeer grote overschatting geeft van de risico’s in de 
individuele beoordeling van huizen en andere panden.  
 
In het ontwerp-vaststellingsbesluit staat vermeld dat de NAM verantwoordelijk is en 
blijft voor de kosten van de versterking (p. 63). Volledigheidshalve merken wij op dat 
het Rijk betaalafspraken heeft gemaakt met de NAM voor de versterkingsoperatie (zie 
bijvoorbeeld ook de Kamerbrief van de Minister van EZK van 31 maart 2021, p. 4). De 
NAM zal de kosten voor de versterkingsoperatie blijven vergoeden voor zover de NAM 
daartoe gehouden is op grond van de gemaakte afspraken en conform onze 
aansprakelijkheid. De NAM meent dat dit in het vaststellingsbesluit dient te worden 
verduidelijkt. 
 
 
(III) Niet instemmen met de sluiting per 1 april 2022 van de locaties Schaapbulten, 

Amsweer, Oudeweg, Slochteren en Kooipolder 
In artikel 3 van het ontwerp-vaststellingsbesluit, wordt bepaald dat de locatie Tjuchem 
in het gasjaar 2021-2022 niet langer deel uitmaakt van de operationele strategie. Dit 
betekent dat deze locatie buiten bedrijf genomen kan worden en kan worden 
voorbereid voor definitieve ontmanteling. 
 
Hiermee gaat de Minister voorbij aan het voorstel (en de wens) van de NAM om per 
1 april 2022 (halverwege het gasjaar 2021-2022) ook de locaties Schaapbulten, Amsweer, 
Oudeweg, Slochteren en Kooipolder (hierna ook wel kortweg aangeduid als: “de vijf 
locaties”) te sluiten en dit nu al in het vaststellingsbesluit vast te leggen. In paragraaf 
5.7 van de operationele strategie heeft NAM onderbouwd dat deze locaties - gelet op 
de meerjaren capaciteitsraming van GTS en de daarin aangegeven capaciteitsbehoefte 
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– per 1 april 2022 buiten gebruik genomen kunnen worden. Het is steeds de bedoeling 
geweest dat het Groningenveld vanaf 1 april 2022 nog slechts op minimum flow zal 
opereren om de locaties operationeel te houden die nodig zijn om te kunnen voorzien 
in de geraamde capaciteitsbehoefte voor de winterperiode 2022-2023. Omdat de vijf 
locaties gelet op de GTS-raming niet nodig zijn voor de leveringszekerheid in de periode 
november 2022 t/m maart 2023, kunnen deze reeds per 1 april 2022 buiten gebruik 
gesteld worden.  
 
In het ontwerp-vaststellingsbesluit (p. 25 en 26) besluit de Minister echter vooralsnog 
niet in te stemmen met sluiting van de vijf locaties per 1 april 2022. Daarbij beroept de 
Minister zich op “de leveringszekerheid”. Ter onderbouwing van dat voorlopige besluit 
verwijst hij naar de adviezen van de Mijnraad en de regio Drenthe. 
Volgens ons is de motivering die de Minister geeft onvoldoende om dit deel van het 
ontwerp-besluit te onderbouwen. Het vertrekpunt van de redenering van de Minister is 
de vraag wat verstaan moet worden onder “de leveringszekerheid” en vervolgens of, 
en zo ja welke minimumcapaciteit nodig is om “de leveringszekerheid” te waarborgen. 
Wat opvalt in zowel de capaciteitsraming van GTS, als de adviezen van de wettelijke 
adviseurs, als in het ontwerpbesluit zelf, is dat “leveringszekerheid” vrij algemeen 
gebruikt wordt en daarbij gebaseerd lijkt op in onze ogen arbitraire aannames. Met een 
andere set aannames kan worden beargumenteerd dat het Groningenveld in het 
geheel niet meer nodig is na 2022 (ref. GasTerra capaciteitsstudie OPT20.46). De door 
GTS vastgestelde capaciteitsrol van het Groningenveld na 2022 is daarmee grotendeels 
een gevolg van een berekeningsmethode en wijst niet op een fundamenteel probleem 
dat niet op een andere wijze zou kunnen worden opgelost. Volgens de NAM wordt de 
leveringszekerheid door GTS met teveel marge omgeven.  
 
Artikel 52d Mijnbouwwet vraagt van de Minister een belangenafweging tussen 
enerzijds het veiligheidsbelang en anderzijds het belang van de leveringszekerheid. De 
door GTS berekende volume- en capaciteitsbehoefte is een noodzakelijke input voor 
die belangenafweging, waarbij – gelet op het stelsel van de Verordening 
Leveringszekerheid – een kritische toets door de Minister van belang is. Wat verder 
opvalt, is dat bij de belangenafweging door de Minister een studie van SEO uit 2019 een 
grote rol speelt (zie hierna), terwijl deze studie inmiddels achterhaald lijkt omdat zij niet 
past bij de (volumes en) capaciteit waarover thans gesproken wordt. 
 
Oprekken van het begrip leveringszekerheid I: GTS past de “infrastructuurnorm” naar 
onze mening ten onrechte toe op het gehele L-gas gebied 
Het vertrekpunt is zoals gezegd de capaciteitsraming van GTS. Op pagina’s 51 en 52 van 
het ontwerpbesluit bespreekt de Minister het GTS-advies “leveringszekerheid voor 
benodigde Groningenvolumes en -capaciteiten gasjaar 2021-2022 en verder” d.d. 29 
januari 2021. In dat advies schrijft GTS dat zij om de benodigde capaciteit van het 
Groningenveld vast te stellen is uitgegaan van de zogeheten infrastructuurnorm uit 
Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid (hierna: 
“Verordening 2017/1938”of “de Verordening Leveringszekerheid’).  
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GTS kiest ervoor de infrastructuurnorm toe te passen op het gehele afzetgebied van 
L-gas (naast Nederland, ook België, Duitsland en Frankrijk). En adviseert vervolgens 
voor het gasjaar 2021-2022 een capaciteit van 4,6 miljoen Nm3 per uur aan te houden. 
 
Dit is de eerste marge die GTS inbouwt en die naar onze mening te ruim is. De NAM 
maakt bezwaar tegen het feit dat ten behoeve van de berekening van de benodigde 
capaciteit van het Groningenveld gekeken wordt naar het gehele afzetgebied van 
L-gas. Volgens de NAM verplicht de Verordening Leveringszekerheid daar niet toe. 
 
Het gebied waarop de infrastructuurnorm uit de Verordening Leveringszekerheid 
wordt toegepast, is in de verordening aangeduid als het “berekend gebied”. Allereerst 
volgt uit de verordening dat niet GTS, maar uitsluitend de Minister van EZK bevoegd is 
het berekend gebied vast te stellen. De infrastructuurnorm is vastgelegd in de 
zogeheten N - 1-formule, die in bijlage II bij verordening wordt uitgewerkt. In onderdeel 
3 van bijlage II wordt het “berekend gebied” gedefinieerd als: “het door de bevoegde 
instantie vastgestelde geografische gebied waarvoor de N – 1-formule berekend wordt.”  
Op grond van artikel 2, lid 7 van de Verordening Leveringszekerheid en artikel 52ab, lid 1 
van de Gaswet is de Minister van EZK aangewezen als deze bevoegde instantie. 
 
Tegen deze achtergrond lijkt het niet gepast dat GTS het gebied bepaalt waarop de 
infrastructuurnorm wordt toegepast. Volgens de NAM is dat op grond van de 
Verordening Leveringszekerheid een aan de Minister voorbehouden beslissing, die 
door hem moet worden gemotiveerd. 
 
Verder volgt uit de Verordening Leveringszekerheid dat lidstaten de (eigen) leverings-
zekerheid op nationaal niveau beoordelen met toepassing van de infrastructuurnorm 
(zoals GTS terecht memoreert in haar advies). Zoals gezegd, wordt die norm toegepast 
op een zogeheten “berekend gebied”. De verordening sluit niet uit dat er binnen een 
lidstaat meer berekende gebieden zijn. Uit de verordening volgt echter niet dat een 
grensoverschrijdend berekend gebied kan worden vastgesteld. Door dat echter wel te 
doen, berekent GTS een hogere benodige capaciteit voor het Groningenveld, dan 
waartoe strikte toepassing van de Verordening Leveringszekerheid aanleiding geeft. Zo 
bouwt zij extra marge in waarvoor geen grondslag bestaat in de Verordening. 
 
Dat de Verordening Leveringszekerheid een stelsel van regionale samenwerking kent in 
zogeheten “risicogroepen” (vgl. overweging 10 e.v., artikel 3 en bijlage I van de 
verordening), maakt dit niet anders. Binnen dat stelsel worden verschillende 
risicogroepen vastgesteld, zoals de risicogroep “Laagcalorisch gas”, waartoe 
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk behoren (vgl. Bijlage I van de verordening). Op 
grond van de verordening dient binnen iedere risicogroep een gezamenlijke evaluatie 
plaats te vinden van de gecorreleerde risico’s en dienen de lidstaten in zo’n risicogroep 
te komen tot een gecoördineerde en vooraf overeengekomen aanpak inzake 
leveringszekerheid, opdat in noodsituaties consistent kan worden opgetreden en het 
risico op negatieve overloopeffecten in naburige lidstaten van zuiver nationale 
maatregelen wordt beperkt (vgl. overweging 11). Dit betekent echter niet dat één van 
de landen in een risicogroep de leveringszekerheid van alle landen in die groep dient te 
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waarborgen. Ieder land is verantwoordelijk voor zijn eigen leveringszekerheid en past 
in dat kader zelf de infrastructuurnorm toe. Bij de toepassing daarvan is de potentiële 
uitval van levering van L-gas uit Nederland één van de omstandigheden die moet 
worden meegenomen bij de toepassing van de N - 1-formule.  
 
Oprekken van het begrip leveringszekerheid II: GTS past niet de N – 1-formule toe, maar 
in feite een N – 2-formule  
Blijkens bijlage II van de Verordening Leveringszekerheid geeft de N – 1-formule de 
technische capaciteit van de gasinfrastructuur weer om te voorzien in de totale 
gasvraag in een berekend gebied in het geval van een verstoring van de grootste 
afzonderlijke gasinfrastructuur gedurende een dag met een uitzonderlijk hoge 
gasvraag die voorkomt met een statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. 
 
De technische capaciteit van alle resterende beschikbare gasinfrastructuur in het geval 
van een verstoring van de grootste afzonderlijke gasinfrastructuur moet minimaal 
gelijk zijn aan de som van de totale dagelijkse vraag naar gas in het berekende gebied 
gedurende een dag met een uitzonderlijk hoge gasvraag die voorkomt met een 
statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. De uitkomst van de N – 1-formule 
moet vervolgens ten minste gelijk zijn aan 100 %. 
 
Voor de toepassing van de N – 1-formule is de UGS Norg de “grootste afzonderlijke 
gasinfrastructuur” als bedoeld in de verordening. De vraag is dus of de beschikbare 
gasinfrastructuur, uitgaande van de volledige uitval van de UGS Norg, gedurende een 
dag met een uitzonderlijk hoge gasvraag in Nederland (en dus niet het gehele L-gas 
gebied) toereikend is om aan die gasvraag te voldoen. Daarbij moet gekeken worden 
naar de technische capaciteit van de resterende beschikbare gasinfrastructuur. Wat 
GTS, de Mijnraad en de Minister echter lijken verzuimen te doen is uit te gaan van de 
technische capaciteit van de stikstofinstallatie te Zuidbroek. De gedachte die spreekt 
uit zowel (i) de capaciteitsraming van GTS, (ii) het advies van de Mijnraad en (iii) het 
ontwerp-vaststellingsbesluit van de Minister is “als de stikstofinstallatie in Zuidbroek in 
gebruik wordt genomen, dan hebben we misschien aanloopproblemen of kinderziektes, 
waardoor niet 100% zeker is dat de volledige capaciteit van de installatie beschikbaar is en 
daarom moeten we een voorzichtige koers varen”.  
 
Door aldus te redeneren houdt GTS (alsook de Mijnraad en de Minister) in feite 
rekening met het mogelijk uitvallen of niet volledig beschikbaar zijn van een tweede 
“gasinfrastructuur” (N – 2 dus) en dat is niet in overeenstemming met de 
infrastructuurnorm. Zodra Zuidbroek in bedrijf is genomen, zou de technische 
capaciteit van die installatie ten volle dienen te worden meegenomen bij de toepassing 
van de infrastructuurnorm op grond van de regulering. De kans op het tijdelijk niet (of 
niet volledig) beschikbaar zijn van een andere ‘gasinfrastructuur’ in aanvulling op uitval 
van de grootste gasinfrastructuur zou beslist niet van invloed mogen zijn op de 
bepaling van de capaciteit of het volume dat nodig is voor de leveringszekerheid. 
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Belangenafweging van artikel 52d Mijnbouwwet I: Leveringszekerheid van de 
verschillende categorieën eindgebruikers dient uitdrukkelijk te worden afgewogen 
Op grond van artikel 52d, lid 2 Mijnbouwwet dient de Minister bij de vaststelling van de 
operationele strategie het veiligheidsbelang af te wegen tegen het maatschappelijk 
belang van de leveringszekerheid. Artikel 52d, lid 2 Mijnbouwwet somt vervolgens op 
welke elementen in die belangenafweging betrokken dienen te worden. Zo dient de 
Minister te beoordelen in hoeverre de leveringszekerheid van de verschillende 
eindafnemers wordt geborgd. In artikel 1.3a.4 van de Mijnbouwregeling is vervolgens 
een indeling gemaakt van verschillende categorieën eindafnemers6 ten behoeve van de 
afweging in het besluit tot vaststelling van de operationele strategie. 

 
Blijkens de toelichting op de artikel 1.3a4 van de Mijnbouwregeling dient de Minister te 
kijken naar de gevolgen voor de verschillende categorieën eindafnemers. Dit impliceert 
volgens ons dat de Minister de gevolgen per categorie eindafnemer afzonderlijk dient 
te beoordelen en te wegen. Door aan de belangen van sommige categorieën 
eindafnemers minder gewicht toe te kennen zou de Minister met een operationele 
strategie kunnen instemmen die tot een iets lager niveau van leveringszekerheid leidt. 
De NAM stelt vast dat de Minister in het ontwerp-vaststellingsbesluit geen onderscheid 
maakt tussen de verschillende categorieën afnemers. De Mijnbouwwet sluit die keuze 
niet uit, maar die dient dan wel door de Minister onderbouwd te worden.  
 
Belangenafweging van artikel 52d Mijnbouwwet II 
Toetsingscriterium “Maatschappelijke ontwrichting door afsluiting eindafnemers” op 
onjuiste wijze afgewogen en ontoereikend onderbouwd 
Op grond van artikel 52d, lid 2 Mijnbouwwet moet de Minister bij de vaststelling van de 
operationele strategie het veiligheidsbelang en het maatschappelijk belang dat 
verbonden is aan het niet kunnen voorzien van eindafnemers van de benodigde 
hoeveelheid laagcalorisch gas betrekken. Twee aspecten die hij daarbij in ogenschouw 
dient te nemen (en feitelijk tegen elkaar dient af te wegen) zijn: 
 
- maatschappelijke ontwrichting als gevolg van bodembeweging veroorzaakt door 

de winning van gas uit het Groningenveld (artikel 52, lid 2 sub e), en  
- maatschappelijke ontwrichting als gevolg van het afsluiten van verschillende 

categorieën eindafnemers. (artikel 52, lid 2 sub f) 
 

Ter onderbouwing van het laatste criterium verwijst de Minister in het ontwerp-
vaststellingsbesluit naar een studie met de titel “Verlaging van gaswinning tot beneden 
het niveau van leveringszekerheid” van SEO economisch onderzoek uit augustus 2019. 
Over de bruikbaarheid van deze studie voor het vaststellingsbesluit 2021-2022 
overweegt de Minister op p. 87 van het ontwerp-vaststellingsbesluit het volgende:  
 

 
6 (a) Huishoudens, (b) volksgezondheid, (c) openbare orde en veiligheid, (d) kritische processen 
in industrie, (e) nuts- en basisvoorzieningen, (f) overige industrie, openbare gebouwen, 
bedrijven. 
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“Een consortium van SEO Economisch onderzoek (hierna: SEO) en TNO heeft een 
kwantitatieve analyse uitgevoerd dat nader inzicht biedt in de economische, 
veiligheids- en andere maatschappelijke gevolgen bij een verlaging van de Groningse 
gaswinning tot beneden het niveau van leveringszekerheid. De resultaten van dit 
onderzoek heb ik tevens meegenomen in het Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 
2019-2020 en 2020-2021. De analyse van SEO en TNO richt zich op de effecten van 
abrupte afsluitingen en staat verder los van het actuele winningsniveau. Daarom kan 
aangenomen worden dat de beschreven effecten in het onderzoek ook gelden als 
komend gasjaar onder het niveau van leveringszekerheid wordt gewonnen. 

 
De NAM onderschrijft deze aanname niet, aangezien in de discussie over leverings-
zekerheid de afgelopen jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van een 
volumevraagstuk naar een capaciteitsvraagstuk. Het wel of niet in de bedrijf houden 
van de vijf locaties is direct verbonden met de door de Minister beoogde rol van het 
Groningenveld als capaciteitsinstrument vanaf het gasjaar 2022-2023. 
 
De SEO-studie gaat uitsluitend over de maatschappelijke gevolgen van het langdurig en 
voor onbepaalde tijd niet beschikbaar zijn van grote volumes aardgas. Dat dit 
uitgangspunt leidt tot ernstige gevolgen is niet verbazend. Dergelijke scenario’s zijn 
echter veel minder relevant bij het nemen van het vaststellingsbesluit 2021-2022. 
Zonder de gevolgen te willen bagatelliseren van een tijdelijke verstoring van de 
gasvoorziening als gevolg van een tekort aan capaciteit, zullen die gevolgen in duur en 
omvang (macro-economisch en geografisch) niet in verhouding staan tot de scenario’s 
die geschetst worden in het SEO-advies. Dat advies gaat uit van langdurige 
onbeschikbaarheid, terwijl de leveringszekerheidsnorm uitgaat van de hoogste 
gasvraag in één dag. De toets voor hoogste gasvraag van één dag in de twintig jaar 
wordt door de Minister daarmee gekoppeld aan gevolgen bij langdurige 
onbeschikbaarheid. Dit betekent dat het ontwerp-vaststellingsbesluit op dit punt 
onvoldoende onderbouwd is en de belangenafweging dus in onze mening onjuist is 
uitgevoerd. 
 
IV Operationele consequenties 
 
Gevolgen op productievolume als gevolg van minimumflow in de zomer 
In paragraaf 4.3 van de Operationele strategie voor het gasjaar 2021-2022 heeft de NAM 
een berekening van de zogeheten minimum flow opgenomen. Op basis van Bijlage A 
van de Verwachtingenbrief ‘Uitgangspunten voor de Operationele Strategie 2021-2022’, 
is onderscheid gemaakt in een zomerperiode en een winterperiode voor het 
produceren van het Groningenveld. De NAM stelt voor om in de zomerperiode, die 
loopt van april tot en met oktober, alle benodigde productielocaties operationeel te 
houden die volgens de GTS capaciteitsraming benodigd zijn voor de winterperiode van 
gasjaar 2022-2023. Voor het operationeel houden van productielocaties is het hierbij 
gedurende de zomer noodzakelijk deze productielocaties afwisselend te produceren 
om degradatie door stilstand te voorkomen en eventuele storingen tijdig te kunnen 
detecteren en verhelpen. Locaties die volgens de GTS-raming niet benodigd zijn in de 
winter van gasjaar 2022-2023 (de meergenoemde vijf locaties) worden in de 
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voorgestelde operationele strategie per 1 april 2022 uit bedrijf genomen. Tijdens een 
groot deel van de zomer wordt in het voorstel van de NAM het gehele Groningenveld 
op de technische minimumflow geproduceerd; deze bedraagt 2 mln. Nm3/d. Als gevolg 
hiervan zullen de productielocaties gedurende de zomer gemiddeld ongeveer 15% van 
de tijd produceren met een productieniveau van 2 mln. Nm3/d. Op basis van 
operationele ervaring is dit het minimum dat een locatie nog moet produceren om met 
enige mate van betrouwbaarheid inzetbaar te zijn. 
 
Indien alle elf locaties in bedrijf moeten blijven en tegelijkertijd een vergelijkbare 
betrouwbaarheid van het systeem verwacht wordt als in de operationele strategie is 
gehanteerd, dan zullen gedurende de zomer minimaal twee locaties operationeel 
gehouden moeten worden. Dit heeft onvermijdelijk een aanzienlijke verhoging van de 
minimumflow in de zomer tot gevolg, hetgeen ook consequenties heeft voor het totale 
productievolume in het gasjaar 2021-2022.  
 
Deze verhoging van de minimumflow is technisch gezien niet te vermijden. Locaties op 
een lager niveau laten produceren dan 2 mln. Nm3/d is technisch gezien niet mogelijk. 
De elf locaties gedurende de zomer steeds één voor één in en uit bedrijf nemen is geen 
optie omdat dat leidt tot een langere periode van stilstand. In de operationele strategie 
van maart 2020 heeft de NAM in hoofdstuk 6.4.3 de afweging tussen volume en 
opstartbetrouwbaarheid in detail beschreven. 
 
Indien de Minister toch zou besluiten in de zomer een minimumflow van één locatie te 
hanteren, dan heeft zijn besluit om de vijf locaties in bedrijf te houden ten behoeve van 
de leveringszekerheid tot gevolg dat de NAM voor geen van de elf locaties nog 
redelijkerwijs kan instaan voor hun beschikbaarheid en betrouwbaarheid.  
 
Omdat het operationeel houden van elf in plaats van zes locaties gevolgen heeft voor 
de minimumflow en ook voor het totale productievolume in het gasjaar 2021-2022, 
dienen deze consequenties in het definitieve vaststellingsbesluit te worden 
meegewogen tegen de achtergrond van het afwegingskader van artikel 52d 
Mijnbouwwet. Dat is in het ontwerp-besluit nog niet, althans onvoldoende gedaan. 
 
Andere operationele consequenties 
Zoals toegelicht in paragraaf 5.8 van de Operationele Strategie 2021-2022 wordt het 
onderhoud aan locaties bij voorkeur in de periode april tot en met oktober ingepland. 
Omdat de Minister al geruime tijd (in bijvoorbeeld het Vaststellingsbesluit 2020-2021 en 
het wetgevingstraject “Wat na nul?”) aangeeft dat hij erop aanstuurt dat het 
Groningenveld met ingang van het gasjaar 2022-2023 nog slechts een backup functie zal 
vervullen en dat daarvoor een beperkt aantal locaties operationeel gehouden moet 
worden, heeft de NAM daarmee rekening gehouden bij haar onderhoudsplanning. Het 
onderhoud aan “de vijf locaties” is uitgesteld, omdat de NAM er vanuit ging dat deze 
locaties in de zomer van 2022 uit bedrijf genomen konden worden, omdat ze geen rol 
meer hebben in de leveringszekerheid. Daarbij gaat het met name om grootschalige 
periodieke integriteitsinspecties en het vervangen van afsluiters op locaties 
Schaapbulten, Slochteren en Oudeweg en daarnaast om jaarlijkse veiligheidstesten en 
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het jaarlijks preventief en correctief onderhoud op elk van de vijf locaties. Het zal veel 
moeite kosten om dit werk alsnog voor te bereiden en in te plannen ook al omdat de 
Groningen-organisatie binnen de NAM in afbouw is met het oog op de aanstaande 
sluiting van het veld. 
 
V Conclusie 
De NAM heeft de afgelopen jaren haar uiterste best gedaan om in goed overleg met 
het Ministerie en alle andere betrokkenen mee te helpen en toe te werken naar een zo 
snel mogelijke afbouw van de productie uit het Groningenveld. Wij herhalen onze 
oproep aan de Minister om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de definitieve 
sluiting van het veld. De NAM denkt dat dat bij aanvang van het volgend gasjaar 2022-
2023 deze definitieve sluiting plaats kan vinden gegeven de in deze zienswijze 
aangegeven overwegingen en alternatieve benadering.  
 
Hoogachtend, 

 
Drs. J. Atema 
Managing Director NAM B.V.  


