Voorwoord
De NAM heeft in 2019, net als in voorgaande jaren, een grote bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening in
Nederland. Voor de NAM blijft conventionele olie- en gaswinning van groot belang om te zorgen dat in de
energiebehoefte van ons land wordt voorzien, waarbij betrouwbare levering een essentiële voorwaarde is. Daarnaast
gaat in Nederland geproduceerd aardgas gepaard met minder broeikasgasuitstoot en heeft het meer economisch
voordelen voor ons land dan geïmporteerd gas.
De verwachting is dat de gasbehoefte in Nederland nog vele jaren zal duren. De NAM blijft zich daarom concentreren
op de ontwikkeling en productie van kleine velden zowel op land als op zee, waarbij de voorwaarde is dat dit gas veilig
en verantwoord en op een economisch rendabele manier geproduceerd kan worden. Daarnaast geven wij alle
medewerking aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het leveren van de door de minister van
Economische Zaken en Klimaat (hierna “minister”) vastgestelde hoeveelheid gas uit het Groningen gasveld.
Vanzelfsprekend kijkt de NAM daarnaast ook naar de mogelijkheden die de energietransitie in Nederland ons biedt.
Hierbij denken we zowel gebruik te kunnen maken van onze infrastructuur als onze kennis en kunde. In 2019 hebben
wij een aantal belangrijke stappen gezet om de nieuwe energiet0ekomst vorm te geven. Op het terrein van de
voormalige Gaszuiveringsinstallatie (hierna “GZI”) in Emmen wordt bijvoorbeeld op dit moment alles in gereedheid
gebracht om ruimte te bieden aan verschillende nieuwe energievormen, inclusief waterstof, zonne-energie en biogas.
Ook op verschillende andere locaties zijn er gesprekken met de gemeentes om na te gaan hoe onze locaties kunnen
worden (her)gebruikt en hoe de NAM goede ondersteuning kan geven om de (energie)ambities, die in de lokale
gemeenschappen leven, te realiseren.
Met het besluit van de minister in 2019 om de gasproductie uit het Groningen gasveld versneld af te bouwen, zal er
naar verwachting eerder dan aanvankelijk gedacht een einde komen aan de gaswinning uit het Groningen gasveld.
Hiermee eindigt binnen enkele jaren een bijzonder hoofdstuk uit de Nederlandse energiegeschiedenis. Er is
onmiskenbaar zeer veel waarde voor ons land gecreëerd met de productie uit het Groningenveld, maar dat laat
onverlet dat de negatieve gevolgen die gepaard gaan met de aardbevingen voor de Groningers in de afgelopen jaren
voor iedereen duidelijk zijn geworden. De NAM zal vanzelfsprekend volledige medewerking geven aan het
afbouwplan voor het Groningenveld en ook zijn verantwoordelijkheid nemen in het opruimen van de infrastructuur.
Hiermee zijn we eind 2019 begonnen met de ontmanteling van de gasproductielocatie Ten Post. De NAM is in 2019
verder op afstand komen te staan van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Gedupeerde
burgers kunnen zich tot overheidsinstanties wenden terwijl de NAM haar bijdrage via deze overheidsinstanties
voldoet. Een belangrijke ontwikkeling waar de NAM al haar medewerking aan verleent en die we verwachten volledig
af te ronden in 2020.
Ten aanzien van de kleine velden is eind 2019 een belangrijke stap gezet in het “omgevingsproces Ternaard”. In
overleg met de regio zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent het veilig en verantwoord opereren
(ontzorgingskader) en de besteding van een deel van de gasbaten in de regio. Wij verwachten dat hiermee een
verbeterd draagvlak zal ontstaan voor gaswinning op het land. Op zee wil de NAM meer aandacht geven aan
exploratie en de ontwikkeling van nieuwe velden. Onze verwachting is dat er potentieel nog veel reserves zijn in de
Zuidelijke Noordzee (deze is relatief onderontwikkeld) en via onze bestaande infrastructuur denken wij nieuwe
velden op een efficiënte manier te kunnen ontwikkelen. Het wettelijk kader van belastingen en de gasprijs zullen
hierbij wel van belang zijn, wij volgen de ontwikkeling omtrent beiden nauwgezet en zullen onze keuzes daarop
afstemmen.
Tot slot wil ik hier de grote en positieve inzet van alle NAM-medewerkers, onze samenwerkingspartners en onze
leveranciers benoemen. Mijn oprechte dank gaat uit naar hen voor alle continue inspanningen in een bijzonder
uitdagende periode voor ons bedrijf.
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