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1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. BODEMTRILLINGEN GRONINGEN 

De Directeur zegt de deelnemers aan de vergadering dank voor het feit dat zij op korte termijn 

beschikbaar waren voor deelname aan deze extra vergadering. Hij geeft aan dat deze is belegd naar 

aanleiding van een gesprek dat NAM vandaag heeft gehad met het Ministerie en met Staatstoezicht op 

de Mijnen. Hij geeft aan dat het optreden van aardbevingen als gevolg van de gaswinning een 

vervelende kwestie is en deelt mede dat het NAM helder is dat dit een belangrijk issue vormt. 

Aardbevingen veroorzaken onrust onder de bevolking en kunnen daardoor het draagvlak voor de 

gasproductie aantasten. Als duidelijk zou zijn welke maatregelen het aardbevingsrisico verkleinen, zou 

NAM niet aarzelen om die uit te voeren. Het identificeren van dergelijke maatregelen is echter geen 

eenvoudige kwestie. Momenteel kijkt NAM naar correlaties tussen opgetreden bevingen en het 

historische productiepatroon, alsmede naar de invloed van productie uit randblokken. 
 

Staatstoezicht op de mijnen heeft eveneens onderzoek verricht, waaruit een correlatie tussen pieken in 

het productieniveau en bevingen naar voren kwam met een time lag van 2 jaar. Statistisch gesproken is 

deze correlatie weliswaar onvoldoende significant, maar de kans op het bestaan van deze correlatie is 

toch 70 à 80 procent. Beseft moet worden dat het verloop van de productie kan worden gezien als het 

afspelen van een film. Als het productieniveau wordt verhoogd wordt de film versneld en zullen 

bevingen ook eerder in de tijd optreden. Verder geldt dat een interval van bijvoorbeeld 20 jaar tussen 

bevingen beter verdraagbaar is dan een interval in de grootteorde van 1 jaar. 

Terwijl Staatstoezicht zich dus richt op de correlatie tussen productieniveau en bevingen kijkt NAM 

ook naar de correlaties tussen bevingen en productie en/of druk rond de locatie waarop de bevingen 

zich hebben voorgedaan. 

Op 5 november bezoekt Staatstoezicht NAM. Het is duidelijk dat het op dit moment indienen van het 

winningsplan zou resulteren in een afkeuring daarvan. Het verdient daarom de voorkeur dat NAM 

schriftelijk uitstel van circa een half jaar vraagt voor het indienen van het plan. 

Staatstoezicht heeft haar bevindingen over de genoemde correlatie ook besproken met het Ministerie. 

Daarbij komt dat, waar tot heden een aardbeving met een kracht van 3,9 op de schaal van Richter, 

Staatstoezicht nu stelt dat een beving met een kracht tot 4,6 mogelijk is. Over dit punt wordt nog 

gediscussieerd door deskundigen. Staatstoezicht op de Mijnen heeft de Technische Commissie Bodem 

Beweging (TCBB) benaderd en heeft tevens het ministerie geïnformeerd dat er iets aan de hand is. 

Er kunnen zich verschillende scenario’s voordoen. Staatstoezicht heeft gesteld dat, als NAM uitstel 

vraagt voor het indienen van het winningsplan, er direct een productieplafond zou moeten worden 



ingesteld. Hedenmiddag heeft NAM hierover gesproken met de heer Dierikx. NAM heeft daarbij 

aangegeven dat meer onderzoek noodzakelijk is. De heer Dierikx heeft gevraagd wat NAM in de 

tussentijd gaat doen om de risico’s te beperken. Het door zijn ministerie opgestelde technische advies 

stelt dat de productie zou moeten worden verlaagd. De heer Jongerius (ministerie van EL&I) heeft 

gesteld dat, als er in dit geval sprake zou zijn van een klein veld, het veld zou zijn ingesloten. De heer 

Dierikx vraagt NAM dus om voorzorgsmaatregelen te nemen. Hij verkeert in de situatie dat hij op 6 

november een eerste gesprek zal hebben met de nieuwe minister, en hem over deze kwestie moet 

informeren. De kans bestaat dat de minister vervolgens schriftelijk de Tweede Kamer zal willen 

informeren. NAM bereidt zich voor op dit en andere scenario’s. 

Staatstoezicht heeft hedenmiddag gesteld dat er 10% kans bestaat dat zich binnen één jaar een beving 

met een kracht groter dan 3,9 voordoet. Deze stellingname zou volgens Staatstoezicht zijn besproken 

met het KNMI. NAM heeft met het KNMI gesproken en het KNMI geeft aan dat de stellingname van 

Staatstoezicht nog niet erg sterk is onderbouwd. De stelling van Staatstoezicht is door het KNMI nog 

niet bevestigd. 

Er is tussen alle betrokkenen consensus dat al het mogelijke moet worden gedaan om aardbevingen te 

voorkomen. Momenteel lopen veel onderzoeken en discussies over wat in dat kader mogelijk is. 
 

Op dit moment bestaat er echter een hoog escalatiepotentieel. Het zou in elk geval beter zijn als NAM 

op eigen initiatief zou besluiten tot eventuele verlaging van de productie, dan dat die door 

Staatstoezicht zou worden opgelegd. 

De heer Dessens vraagt of Staatstoezicht een productieverlaging van enkele procenten voor ogen 

heeft, dan wel een veel hoger percentage. Als het laatste het geval is moet onmiddellijk GasTerra bij 

deze kwestie worden betrokken. 

De heer Dierikx zegt dat de vraag is wat het productieniveau zou moeten zijn om te voorkomen dat 

zich binnen twee jaar een aardschok voordoet. 

De heer Dessens merkt op dat deze problematiek dermate gecompliceerd is, en statistische kansen een 

dermate grote rol spelen, dat die vraag moeilijk is te beantwoorden. 

De heer Dierikx wijst er op dat de minister hem op basis van de informatie van Staatstoezicht zal 

vragen of, bij een dergelijk hoge kans op een zware beving, de gasproductie gewoon zou moeten 

worden gecontinueerd. 

De heer Dessens merkt op dat, als wordt gedacht aan een aanzienlijke beperking van de productie, 

tevoren moet worden nagedacht over wat daarvan de impact zou zijn. Hij merkt daarbij op dat het 

verkeer ook niet wordt stilgelegd, ondanks dat dit regelmatig slachtoffers eist. 

De heer Benschop zegt begrip te hebben voor het punt dat de heer Dierikx naar voren bracht. Hij 

spreekt uit dat NAM de kwestie op een goede wijze behandelt. Hij zegt het gevoel te hebben dat 

Staatstoezicht te snel vergaande conclusies trekt, welke niet door andere partijen worden gedeeld. Het 

is nu relevant om vast te stellen welke kennis/informatie op welk moment beschikbaar moet zijn om 

tot een goed besluit te komen. De heer Benschop zegt de huidige snelheid van de ontwikkelingen te 

hoog te vinden. 

De heer Dierikx antwoordt dat, indien er een schriftelijk advies van Staatstoezicht aan hem wordt 

uitgebracht, hij tot actie moet komen. 

De heer Benschop betoogt dat Staatstoezicht dit niet zou moeten doen, en stelt dat niet bekend is of 

een eventuele productieverlaging niet contraproductief kan uitwerken. Ook voor dat scenario kan 

mogelijk een kans van optreden worden vastgesteld. Hij zegt er geen voorstander van te zijn om 

Nederland door verlaging van de gasproductie in de kou te zetten. Uiteraard moet de kwestie serieus 

worden genomen en moeten de kansen op verschillende bevingsscenario’s goed worden berekend. Op 

dit moment zou een proces moeten worden gedefinieerd met daarin de benodigde stappen. Deze 

stappen moeten vervolgens gezamenlijk worden uitgewerkt, en dan kan worden bezien welke ‘no 

regret’ maatregelen, ook in economisch opzicht, mogelijk zijn. 

De heer Dessens zegt het verontrustend te vinden als er daadwerkelijk een kans zou zijn op een beving 

met een kracht van 4,6. Er is altijd uitgegaan van een beving met een maximale kracht van 3,9. Daarbij 

treedt wel schade op maar is er geen sprake van grote gevolgen. Het is van belang om hierover 

helderheid te verschaffen, daar dit de tot nu toe gevolgde aannames ernstig aantast. 

De Directeur licht toe dat nog slechts 2 weken geleden de historische informatie omtrent bevingen is 

geüpdatet met de informatie uit de recente beving in Loppersum, met als uitkomst dat de juistheid van 



het maximum van 3,9 opnieuw werd bevestigd. Hij bepleit dat deskundigen van Staatstoezicht, 

NAM/Shell, TNO en KNMI op korte termijn alles in het werk stellen om gezamenlijk een uitkomst 

vastte stellen. 
 

De heer Dierikx zegt best bereid te zijn om zaken nader te onderzoeken, maar betoogt dat het van 

belang is om in de tussentijd een risicobeperkende koers te varen. 

De heer Benschop zegt aan te nemen dat er informatie is die aanleiding geeft tot de berekende 

bevingskracht van 4,6. Deze informatie moet serieus worden genomen en gepoogd moet worden om 

deze informatie te valideren. Hij zegt het ermee eens te zijn dat er sprake is van een ernstig te nemen 

signaal, maar geeft aan dat de benodigde tijd moet worden genomen alvorens maatregelen te nemen. 

De heer Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht natuurlijk verplicht is informatie door te geven, ook al 

zijn er onzekerheden, en dat als het departement informatie ontvangt er dan ook direct wat mee gedaan 

moet worden richting de minister. 

De heer Benschop antwoordt dat Staatstoezicht dat verstandig moet aanpakken. 

De Directeur geeft aan dat de communicatielijnen tussen NAM en Staatstoezicht open staan. 

Staatstoezicht zet nu echter grote stappen. NAM zal naar Staatstoezicht benadrukken dat, als er in deze 

kwestie onvoldoende zekerheid bestaat, eerst in samenwerking tussen partijen naar consensus moet 

worden toegewerkt en pas daarna verdere stappen moeten worden genomen. De Directeur zegt ervan 

uit te gaan dat Staatstoezicht hiervoor begrip heeft als NAM mededeelt dat het KNMI het niet met de 

conclusies van Staatstoezicht eens is. Voorop staat dat Staatstoezicht wel als regulator fungeert. 

De heer Benschop vraagt of onderscheid kan worden gemaakt tussen waarheidsvinding, normstelling 

en politieke consequenties, en geeft aan dat een overreactie op grond van het voorzorgsbeginsel op 

korte termijn misschien goed oogt, maar op lange termijn grote vragen oproept. 

De heer Dierikx refereert aan andere acties die hij eerder heeft gedaan, zoals de sluiting van het 

luchtruim na de vulkanische aswolk uit IJsland. Zo'n maatregel is zeer gevoelig voor alle betrokkenen. 

De heer Dessens betoogt dat de situatie moet worden gestabiliseerd, en dat Staatstoezicht daaraan 

behoort mee te werken. Als lange tijd een maximale bevingskracht van 3,9 is berekend en opeens een 

andere uitkomst naar voren komt dan is het zaak die uitkomst grondig te onderzoeken. Hij betoogt 

verder dat het eenvoudig is om een voorzorgsmaatregel uit te vaardigen maar heel moeilijk om die 

maatregel naderhand weer terug te draaien. 

De heer Dekker vraagt of behalve het omlaag brengen van de totale productie een andere wijze van 

opereren een optie zou kunnen zijn. 

De Directeur antwoordt dat NAM dat zal onderzoeken, doch dat dit onderzoek pas na medio december 

gereed zal zijn en geen korte termijn oplossing biedt. Hij beaamt dat het voordelen zou hebben als 

NAM acties kan nemen die geen consequenties hebben voor het totale productieniveau. 

De heer Dessens betoogt dat het ook in dat geval ontzettend moeilijk zal zijn om genomen 

voorzorgsmaatregelen terug te draaien. Dit geldt namelijk voor alle discussies van deze aard. 

De Directeur merkt op dat nooit absolute zekerheid over de kans op bevingen zal worden verkregen, 

en voegt toe dat sowieso is te verwachten dat de frequentie waarmee bevingen zich voordoen 

toeneemt. 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden dat NAM deze kwestie serieus oppakt, en via deze 

extra vergadering het College hierbij betrekt. 
 

De Voorzitter zegt de indruk te hebben dat Staatstoezicht zich niet voldoende zeker voelt van zijn 

zaak, getuige de voorkeur dat NAM op eigen initiatief actie moet nemen. Hij vraagt of een kans van 1 

procent op een beving met een kracht van 3,9 aanvaardbaar wordt geacht. 

De Directeur merkt op dat Staatstoezicht heeft gesteld dat er 10% kans bestaat dat zich binnen één jaar 

een beving met een kracht groter dan 3,9 voordoet. 

De heer Dessens zegt de indruk te hebben dat er sprake is van twee verschillende kansen, namelijk de 

kans op optreden en de kans op een bepaalde intensiteit. 

De Directeur geeft aan dat als zeker zou zijn dat er 10% kans bestaat dat zich binnen één jaar een 

beving met een kracht groter dan 3,9 voordoet, en hij een maatregel kon treffen om dit te voorkomen, 

hij dit zeker zou doen. 

De heer Benschop geeft aan dat die stelling van Staatstoezicht het cruciale issue vormt. Er moet dus 

worden nagegaan of die uitspraak al dan niet kan worden gevalideerd. Het is noodzakelijk dat 



ministerie en NAM daarbij worden betrokken. Daarnaast is het zaak dat NAM een inventarisatie 

maakt van de mogelijke maatregelen en het effect daarvan, en bekijkt met welke maatregel eventueel 

zou moeten worden gestart. 

De Voorzitter vraagt hoe deze bevingen in verhouding staan tot bevingen als gevolg van de 

kolenwinning in de provincie Limburg en in Luik. 

De Directeur zegt hierover geen informatie te hebben, doch merkt op dat in dat geval sprake is van het 

inzakken van schachten, wat een ander fenomeen is. 

De heer Benschop vraagt aan de heer Dierikx of er een vergelijking mogelijk is met de benadering 

vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat van risico’s zoals die van de luchtvaart. 

De heer Dierikx antwoordt dat toen het luchtruim werd gesloten de inspectie van Verkeer en 

Waterstaat het zekere voor het onzekere heeft genomen op basis van een modelberekening. Alleen 

voor waterkeringen zijn normen vastgelegd in de Waterwet, zij het dat die normen betrekking hebben 

op de kans op een overstroming en niet op een overstromingsrisico ( dat is de kans maal de 

gevolgen). De heer Dessens merkt op dat die benadering geheel is gebaseerd op aantallen slachtoffers, 

en dat tot nu toe de overtuiging bestaat dat er bij de gaswinning geen slachtoffer-risico aan de orde is. 

Hij voegt toe niet te weten wat de impact is van een beving met kracht 4,6 en dat moet worden 

voorkomen dat maatregelen worden genomen die niet justificeerbaar zijn. 

De heer Benschop merkt op dat als er daadwerkelijk een correlatie zou bestaan tussen productiepieken 

en bevingen, met een time lag van 2 jaar, de oorzaak van de volgende beving reeds achter ons ligt. 

De heer Dessens geeft aan dat er een goed gesprek noodzakelijk is over de kans op, en ernst van een 

beving, en dat de minister niet moet worden geconfronteerd met informatie waarmee hij niets kan. 

De Directeur zegt het van belang te vinden dat Staatstoezicht en KNMI over deze kwestie op één lijn 

komen. 

De heer Dierikx geeft aan dat in de avond van 5 november of in de morgen van 6 november duidelijk 

moet zijn of er al dan niet maatregelen moeten worden genomen, en stelt voor dat het College op 5 

november ’s middags of ’s avonds opnieuw telefonisch vergadert. 
 

De heer Starink merkt op dat modellering van de ondergrond veel tijd kost, doch vraagt of een 

onderzoek van de correlatie tussen historische productieniveaus en bevingen sneller kan worden 

afgerond. 

De Directeur antwoordt dat ook dat onderzoek de nodige tijd kost. NAM onderzoekt daarbij de 

correlatie tussen bevingen en productie uit verschillende locaties van het Groningenveld. 

De heer Dessens betoogt dat met spoed kennis over de materie die is opgedaan in velden buiten 

Nederland op tafel zou moeten komen. 

De Directeur zegt het daarmee eens te zijn. Inmiddels is vastgesteld dat Shell geen vergelijkbare 

situaties kent. ExxonMobil is nog bezig dit te onderzoeken. 

De heer Benschop merkt op dat Staatstoezicht, naast het samen analyseren van de gemelde kans van 

10% op een beving zwaarder dan 3,9 en van de mogelijkheid van een beving met een kracht van 4,6 

op de schaal van Richter, interesse zou behoren te hebben in de resultaten van het onderzoek dat NAM 

doet. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat dit onderzoek nog weken zal vergen. 

De heer Benschop geeft aan dat intensivering van dit onderzoek wellicht de duur kan verkorten. 

De Voorzitter stelt voor dat het College op 5 november om 17.00 uur opnieuw telefonisch vergadert. 

De Secretaris zal deze vergadering plannen. [NB: De vergadering is inmiddels gepland om 17.30 uur] 

3. RONDVRAAG 

De Directeur deelt mede dat de afhandeling van gemelde schades na de laatste beving prima verloopt. 

Wel zorgt de beschikbaarheid van aannemers voor enige vertraging. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 18.45 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 505e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 13 december 2012. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. BODEMTRILLINGEN GRONINGEN 

(Schrijven Secretariaat M 5550 d.d. 5 november 2012) 

De Directeur deelt mede dat NAM een constructief overleg heeft gehad met Staatstoezicht op de 

Mijnen, waarbij NAM inzage heeft gekregen in de presentatie van Staatstoezicht. De belangrijkste 

conclusie uit het overleg is dat een dieper gaande analyse moet worden gepleegd. Besloten is om 

experts van NAM, Staatstoezicht, TNO en KNMI bijeen te brengen teneinde binnen enkele dagen 

meer duidelijkheid te creëren. EBN wordt uitgenodigd om indien gewenst hierin te participeren. 

Het doel van deze analyse is enerzijds om de statistische analyses van Staatstoezicht, welke de 

aanleiding zijn tot de ontstane bezorgdheid, te verifiëren, en anderzijds om alle partijen op hetzelfde 

niveau te brengen qua inschatting van de aanwezige risico’s. 

Er is ook gesproken over de aanpak voor de periode na de komende week. Een helder punt daarin is 

dat NAM en Staatstoezicht voorstellen om het onderzoeksprogramma dat NAM uitvoert onder 

toezicht te plaatsen van een Klankbordgroep met vertegenwoordigers van Staatstoezicht, TNO en 

KNMI. Hiermee wordt beoogd dat partijen op één lijn zitten omtrent de uitkomsten van de 

onderzoeken, en er geen sprake is van rapporten van verschillende zijden die niet met elkaar stroken, 

waardoor een patstelling ontstaat. Dit betekent overigens niet dat er per definitie consensus zal c.q. 

moet zijn over conclusies. Elk van de betrokken partijen behoudt namelijk zijn onafhankelijke positie. 

Tot nu toe is het KNMI op het vlak van bodemtrillingen een belangrijke partij geweest. Beseft wordt 

dat het KNMI is gelieerd aan de Overheid en om die reden niet de meest geëigende instantie is voor 

het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek. 

Naast de analyses die in week 45 zullen plaatsvinden zal NAM alternatieven uitwerken voor eventueel 

te nemen maatregelen. Het staat vast dat het aantal bevingen toeneemt en dat ook de productiesnelheid 

is verhoogd. De verhoogde productiesnelheid zou de oorzaak van de toegenomen bevingsfrequentie 

kunnen zijn, maar er zijn ook andere oorzaken denkbaar, zoals het drukverschil tussen het Noordelijke 

en Zuidelijke deel van het veld. Dit verschil is opgelopen als gevolg van de aanpak om de 

compressoren op de meest efficiënte wijze in te zetten. Er zal worden nagegaan hoe de ontwikkeling 

van dit drukverschil correleert met de opgetreden bevingen. 

Staatstoezicht stelt voor om, voor het geval dat geconcludeerd zou worden dat de kans op bevingen 

toeneemt en eventueel een maximum bevingskracht hoger dan de tot nu toe gehanteerde 3,9 wordt 

berekend, parallel aan de analyse van de bevingsrisico’s te bestuderen welke maatregelen dan 



mogelijk zijn om weer in beheersbaar gebied te komen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt 

tussen maatregelen die enkele maanden studie zullen vergen en eventuele voorzorgsmaatregelen die 

op korte termijn zouden kunnen worden genomen om risico’s te beperken. Ideeën in dit kader zijn het 

beperken van de productie en het veranderen van het productiepatroon. Van productiebeperking is niet 

bekend of het effect heeft op bevingsrisico’s. De impact van een productiebeperking op de gasmarkt 

en de financiële baten gerelateerd aan het Groningenveld zou hoog zijn. Weliswaar hangt dit af van de 

omvang van de beperking, maar het is wel duidelijk dat een beperking van slechts enkele procenten 

sowieso geen substantieel effect zou opleveren. Het managen van het productiepatroon op een 

zodanige wijze dat het genoemde drukverschil wordt verkleind en een meer homogeen drukpatroon 

ontstaat zou weinig impact hoeven te hebben op de totale productie. Wel zullen de operationele kosten 

toenemen. NAM voert dit onderzoek nu parallel aan de andere onderzoeken uit, en Staatstoezicht pleit 

ervoor om hier voortvarend mee aan de slag te gaan. 

De Voorzitter vraagt of de studies met langere looptijd worden uitgevoerd door NAM en onder 

toezicht staan van de eerder genoemde Klankbordgroep. 

De Directeur antwoordt dat NAM deze studies uitvoert en de Klankbordgroep er op toe zal zien. 

De heer Benschop vraagt wat de visie van Staatstoezicht is ten aanzien van de termijn waarop 

eventuele productiebeperkingen zouden moeten ingaan. Dit naar aanleiding van het feit dat 

Staatstoezicht de oplevering van onderzoeksrapportages in december eigenlijk al te lang vindt duren. 

De Directeur zegt niet te kunnen inschatten wat Staatstoezicht in dit opzicht in gedachten heeft. Hij 

voegt toe dat NAM in de gesprekken met Staatstoezicht ook de bullet-gewijs in het schrijven vermelde 

punten heeft ingebracht, en duidelijk heeft gemaakt dat NAM niet ongeacht welke maatregel direct 

kan uitvaardigen. Staatstoezicht heeft vervolgens verklaard eventueel punten uit die lijst aan de NMa 

uit te gaan leggen. 

De heer Dierikx zegt benieuwd te zijn of Staatstoezicht ideeën heeft over de omvang van een 

eventuele productiebeperking. 

De Directeur antwoordt dat hij daarover niets heeft vernomen. 

De heer Dierikx merkt op dat het bijvoorbeeld in de winterperiode, inzetten van een eventuele 

productiebeperking meer problemen zou kunnen opleveren qua voorzieningszekerheid. 

De Directeur merkt op dat productiebeperking een erg gevoelig onderwerp is vanuit het oogpunt van 

marktwerking en de REMIT-verordening. Verder merkt hij op dat het de vraag is of een eventuele 

productiebeperking betrekking zou moeten hebben op het Noordelijke of Zuidelijke deel van het veld, 

en of deze in de winterperiode of in de zomerperiode zou moeten plaatsvinden. 

De heer Benschop vraagt wat er de zin van is om per se in november 2012 reeds een besluit te nemen 

over het zomerproductieniveau in 2013. 

De Directeur beaamt dit. Hij geeft aan dat deze week meer duidelijkheid zal zijn verkregen en dat 

verdere onderzoeksresultaten in december beschikbaar zullen komen. Op dat moment kan worden 

bekeken wat dit voor de verdere toekomst inhoudt. 

De heer Dierikx zegt zelf geen contact te hebben gehad met Staatstoezicht, en vraagt of bekend is of 

Staatstoezicht het Ministerie van informatie gaat voorzien. 

De Directeur antwoordt dat hij de indruk heeft dat Staatstoezicht het Ministerie zal informeren. 

Staatstoezicht stelt zich op de positie dat het het primaat heeft met betrekking tot de veiligheid van de 

gaswinning en zich niet hoeft te bekommeren om andere aspecten van de kwestie. 

De heer Dierikx vraagt wat Staatstoezicht dan uitspreekt inzake de veiligheid, en zegt zich af te vragen 

wat de consequenties zijn als het zou uitspreken dat er sprake is van een onveilige situatie. 

De heer Dessens oppert dat de heer Dierikx ook zelf met Staatstoezicht contact op kan nemen. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht uitspreekt dat er twijfel is aan de maximale bevingskracht 

van 3,9, en dat het zaak is om die stelling zeer serieus te onderzoeken en te bezien wat daarvan het 

resultaat is. 

De heer Bokhoven merkt op dat het tot nu toe gehanteerde maximum van 3,9 ooit is bepaald op basis 

van fundamenteel onderzoek, terwijl Staatstoezicht nu een statistische analyse heeft uitgevoerd, en 

vraagt of de nu te starten onderzoeken statistisch dan wel fundamenteel van aard zijn. 

De Directeur antwoordt dat beide onderzoeksmethodes zullen worden gehanteerd. Hij deelt mede dat 

het maximum van 3,9 ook deels op basis van statistische analyses is bepaald. Deze bovengrens wordt 

bepaald door de energie die kan vrijkomen uit de breuken. Door benadering van de grootte van de 

breuken kan worden berekend hoeveel energie er vrij zou kunnen komen. Daarbij kan ook statistiek 



worden gehanteerd. 

De heer Dessens merkt op dat er in het verleden ook bevingen zijn geweest en vraagt of de aard 

daarvan klopte met de voorafgaand opgestelde theorieën. 

De Directeur zegt daarover geen informatie bij de hand te hebben. 

De heer Dessens geeft aan dat, als het antwoord op zijn vraag bevestigend zou zijn, dit vertrouwen zou 

geven in de gehanteerde berekeningsmethodes. 

De heer Dessens refereert aan de in de 500e vergadering gemelde uitspraak van het KNMI dat de 

stellingname van Staatstoezicht nog niet erg sterk is onderbouwd, en vraagt wat op dit moment het 
 

standpunt is van het KNMI. Hij wijst er op dat dit instituut beschikt over modellen om aardbevingen te 

berekenen. 

De Directeur antwoordt dat met Staatstoezicht is besproken dat het KNMI bij de deze week uit te 

voeren analyses moet worden betrokken. 

De heer Benschop vraagt of met Staatstoezicht is besproken dat het de kring van over deze kwestie te 

informeren personen zo klein mogelijk houdt, gelet op de gevoeligheid met betrekking tot de werking 

van de gasmarkt en de kans op onbeheersbare ontwikkelingen. 

De Directeur zegt inderdaad Staatstoezicht te hebben aangesproken op het contact dat het over deze 

kwestie heeft gehad met de Technische Commissie Bodem Beweging 

. Overigens was bij dat contact 

de seismische expert van deze Commissie niet aanwezig. De Directeur voegt echter toe dat 

Staatstoezicht de regulator is en uit dien hoofde een grote mate van zelfstandigheid heeft. 

De heer Benschop zegt zich te kunnen vinden in het advies van de heer Dessens dat de heer Dierikx 

zelf contact opneemt met Staatstoezicht. Hij betoogt dat het van belang is om de validatie van de 

studiegegevens die deze week zal plaatsvinden af te wachten en tegelijkertijd andere studies te starten, 

zonder dat er onbeheersbare processen op gang komen. 

De heer Dessens zegt te willen toevoegen dat, mocht er een correlatie bestaan met een time lag van 

twee jaar tussen productieniveau en bevingen, het niet mogelijk is om maatregelen te nemen die voor 

de korte termijn effect sorteren. Ook in het geval dat bijvoorbeeld zou komen vast te staan dat een 

flinke beperking van de productie preventief zou kunnen werken voor de periode van twee jaar na nu 

is dat een kwestie van lagere urgentie dan wanneer er gevaren op korte termijn moeten worden 

afgewend. 

De heer Dierikx deelt mede dat hij op 6 november in zijn gesprek met de nieuwe Minister deze zal 

informeren dat er met betrekking tot de bevingsproblematiek ontwikkelingen zijn, en geeft aan dat hij 

dat niet kan en wil nalaten. 

De heer Dessens bepleit om in dat gesprek de ontwikkelingen te duiden in het kader van de al langer 

bestaande discussies en studies over deze problematiek, en niet als een nieuw fenomeen. 

De heer Dierikx zegt de informatie naar de nieuwe Minister te moeten schragen met de eerder van 

Staatstoezicht ontvangen informatie. Mocht Staatstoezicht nog aanvullende informatie sturen dan zal 

die behoorlijk richtinggevend zijn voor de inhoud van het gesprek. 

De heer Benschop zegt aan te nemen dat Staatstoezicht in eventueel aan het Ministerie te zenden 

informatie tevens zal aangeven dat de analyses waaruit de nieuwe inzichten zijn voortgekomen deze 

week met NAM en andere partijen zullen worden gevalideerd. 

De heer Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht de regulator is en dat het Ministerie rapportages van deze 

dienst niet kan beïnvloeden. Hij geeft aan dat het behulpzaam zou zijn als NAM in dat geval hem 

eveneens informatie zou doen toekomen. 

De heer Dessens zegt begrip te hebben voor het standpunt van de heer Dierikx, en geeft aan dat 

Staatstoezicht wel kan worden gevraagd welke boodschap het gaat afgeven. Als die boodschap luidt 

dat de analyses nog moeten uitkristalliseren, dan zou dat helpen om de Minister in dezelfde trant te 

informeren. 

De heer Dierikx herhaalt dat ook informatie van NAM daarbij zou kunnen helpen. 
 

 

De Voorzitter vraagt welke informatie de heer Dierikx tot nu toe van Staatstoezicht heeft ontvangen. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij tot nu toe slechts langs mondelinge weg heeft vernomen van de 

bevindingen van Staatstoezicht. 



De heer Benschop merkt op dat het beter zou zijn als Staatstoezicht pas na de validatie van de analyses 

informatie naar het Ministerie zou sturen. 

De heer Dierikx beaamt dit, doch geeft aan dat het Ministerie wel op de hoogte is van de opvattingen 

van Staatstoezicht op dit moment en dat de heer De Groot van zijn ministerie in telefonisch contact 

staat met Staatstoezicht. 

De heer Dessens merkt op dat de echte deskundigheid over aardbevingen bij het KNMI aanwezig is, 

en betoogt dat een regulator – ook als dit het werkgebied mijnbouw betreft – in deze situatie toch een 

slag om de arm zou moeten houden. De heer Dierikx zou daarom naar de Minister kunnen aangeven 

dat het advies van het KNMI van belang is. 

De Directeur merkt op dat dit punt wordt geadresseerd door de gemaakte afspraken omtrent het 

valideren van de analyses. Hij vraagt de heer Dierikx of hij, in het geval dat Staatstoezicht geen 

informatie zendt, ook van NAM geen bericht wenst te ontvangen. 

De heer Benschop merkt op dat niet te veel op zaken moet worden vooruitgelopen. Met andere 

woorden: als Staatstoezicht geen schriftelijk advies uitbrengt dan hoeft NAM dat nu ook niet te doen. 

Hij zegt dat het van belang is dat eerst de afspraken over valideren van de analyses en starten van 

studies moeten worden uitgevoerd. 

De heer Dessens zegt de zin in schrijven M5550 beginnend met “It was acknowledged by NAM …” 

minder gelukkig te vinden. 

De Directeur antwoordt dat NAM niet kan ontkennen dat de gasproductie bevingen veroorzaakt, doch 

zegt toe dat NAM de brief zal aanpassen en opnieuw aan het College zal toezenden. 

De heer Benschop stelt voor dat NAM in de brief iets meer informatie opneemt over het 

afhandelingsproces en over de achtergronden bij deze materie, zoals ook door de heer Dessens werd 

aanbevolen. 

De heer Dessens voegt toe dat, als de inhoudelijke informatie nog niet compleet is, het zaak is om de 

zorgvuldigheid van het gehanteerde proces te benadrukken. 

De heer Dierikx bepleit nogmaals dat NAM hem, in het geval dat Staatstoezicht het Ministerie 

schriftelijk informeert, eveneens een document toezendt. Mocht Staatstoezicht slechts mondeling 

informatie verstrekken, dan zal de minister eveneens alleen mondeling worden geïnformeerd. Daarbij 

zal aan de orde komen dat het een noodzakelijke stap is dat op korte termijn validatie door alle 

betrokken experts plaatsvindt, en dat NAM parallel een pakket van mogelijke maatregelen 

voorbereidt. 

De Directeur geeft aan dat NAM beslissingen op het vlak van productiemanagement op korte termijn 

zou kunnen nemen. Voor eventueel omlaag brengen van het productieniveau speelt dat onder andere 

de invloed op de gasmarkt en de inzet van extra kwaliteitsconversiecapaciteit moeten worden 

nagegaan. Dit is complexe materie, waardoor een besluit op korte termijn niet mogelijk is. 

De heer Dessens voegt toe dat ook contractuele afspraken een rol spelen, en dat een klant niet zal 

accepteren dat gecontracteerd gas niet wordt geleverd. 
 

De heer Dierikx geeft aan dat de boodschap zal zijn dat de deze week uit te voeren analyses nog nodig 

zijn om te bezien hoe groot de bezorgdheid zou moeten zijn. 

De Directeur deelt mede dat hij inmiddels ook GasTerra heeft geïnvolveerd in wat er gaande is. Hij 

merkt verder op dat elke bcm productieverlaging € 220 mln. inkomstenderving vertegenwoordigt voor 

de Nederlandse Staat en NAM samen. 

 

De heer Dierikx antwoordt dat bij elke Minister veiligheidsaspecten prevaleren boven economische 

belangen. 

De heer Dessens geeft aan dat het van belang is om inzicht te krijgen in wat de consequenties kunnen 

zijn van een hogere frequentie en/of een sterkere kracht van bevingen, en voegt toe dat tot op heden 

nog steeds het uitgangspunt is dat bevingen als gevolg van gaswinning niet tot slachtoffers leiden. De 

gevolgen van een beving met een kracht van 3,9 beperken zich tot materiele schade. Het is dus zaak 

om het onderscheid te blijven erkennen tussen dat soort bevingen en bijvoorbeeld die bij L’Aquila in 

Italië in 2009. 

De Voorzitter voegt toe dat de beving in Roermond in 1992 een kracht had van 5,3 en geen 

slachtoffers veroorzaakte. 

De heer Dierikx antwoordt dat de Minister hierover zijn gedachten moet vormen, daar hij zich ook 



naar de Tweede Kamer moet kunnen verantwoorden. 

De heer Dessens zegt in te schatten dat, als de uitkomst is dat een volgende beving meer schade zou 

kunnen veroorzaken, de Minister het standpunt zal hebben dat daarvoor de aanwezige financiële 

compensatieregeling voldoende mogelijkheden biedt. Het wordt anders als er sprake zou zijn van een 

risico op slachtoffers. 

De heer Benschop vraagt wanneer de verschillende afgesproken stappen gereed zullen zijn. 

De Directeur antwoordt dat deze week de experts overleg voeren over de analyse van Staatstoezicht. 

In de loop van volgende week (week 46) zou een begin kunnen worden gemaakt met het bespreken 

van mogelijke maatregelen. 

De heer Benschop betoogt dat, gesteld dat er sprake zal zijn van een verhoogd risico, het in eerste 

instantie de vraag is of de daaraan gekoppelde consequenties al dan niet aanvaardbaar zijn. Hij stelt 

verder dat bij elke mogelijk te nemen maatregel een primaire bewijslast hoort te worden geleverd over 

hoe die maatregel het risico reduceert. Ook dat is geen eenvoudige zaak. Hij geeft aan dat de voor 

december geplande rapportages hiervoor een veel grondiger basis zullen geven dan de acties die voor 

de korte termijn zijn gepland. 

De Voorzitter zegt van mening te zijn dat het onredelijk zou zijn als Staatstoezicht verwacht dat er in 

week 46 duidelijkheid moet zijn over te nemen maatregelen. 

De Directeur merkt op dat de vraag welke consequenties van een beving acceptabel zijn heel lastig zal 

zijn te beantwoorden. 

De heer Benschop beaamt dit en merkt op dat duidelijk moet zijn welk type beving welk type schade 

oproept. 
 

De heer Dessens geeft aan dat aan het KNMI de vraag moet worden gesteld hoe het verloop is van de 

consequenties, afhankelijk van de kracht van een beving. Het kennen van de grens waarboven naar 

verwachting sprake is van slachtoffers is daarbij erg belangrijk. 

De Directeur vraagt of het akkoord is als NAM met die vraag het KNMI benadert. 

De heren Benschop en de Dierikx geven aan hiermee in te stemmen. 

De Directeur benadrukt dat de tijdsdruk die Staatstoezicht NAM oplegt zeer serieus is. Staatstoezicht 

wil dus op korte termijn duidelijkheid over te nemen maatregelen. 

De heer Benschop wijst op de waarschuwing die de heer Dessens in de 500e vergadering uitte, dat het 

terugdraaien van een maatregel erg moeilijk is. Maatregelen gericht op het verkleinen van 

drukverschillen in het veld lijken verstandig. Voor andersoortige maatregelen zal, ervan uitgaande dat 

alleen materiele schade in het geding is, een afweging van kosten en baten moeten worden gemaakt. 

Een dergelijke afweging is niet op heel korte termijn uitvoerbaar. Wel moet onderzoek naar dergelijke 

maatregelen parallel aan de andere analyses worden opgestart. 

De heer Dessens bevestigt dat het goed zou zijn om parallel aan de lopende analyses te overleggen 

over mogelijke maatregelen. 

De Directeur betoogt dat de stap met betrekking tot het bepalen welk risico acceptabel is niet moet 

worden overgeslagen. 

De heer Dessens beaamt dit. Hij vat samen dat de volgende acties aan de orde zijn: 

- Analyse van de aanwezige risico’s qua frequentie en kracht van bevingen. 

- Creëren van duidelijkheid over de consequenties bij verschillende waardes van de bevingskracht. 

- Gelet op de consequenties vaststellen welke risico’s aanvaardbaar zijn. 

- Uitwerken van - en besluitvorming over - mogelijke maatregelen, inclusief fasering in de tijd. 

De heer Bokhoven vraagt of duidelijk is wat Staatstoezicht voor ogen heeft met betrekking tot te 

nemen maatregelen. 

De Directeur antwoordt dat het voor de hand ligt dat Staatstoezicht denkt aan beperking van de 

productie. 

De Voorzitter vraagt of het dan gaat om beperking van de hoogte van de instantane productie dan wel 

om de cumulatieve productie in een bepaalde tijdseenheid. 

De Directeur antwoordt dat Staatstoezicht uitspreekt dat als de productiesnelheid wordt verlaagd ook 

de bevingsfrequentie wordt verlaagd. 

De Voorzitter merkt op dat deze frequentieverlaging slechts gering zal zijn. 

De Directeur geeft aan dat NAM nog niet weet wanneer en op welke locatie een productieverlaging 

zou moeten plaatsvinden om het gewenste effect te sorteren. 



De heer Benschop beaamt dit en benadrukt dat duidelijk moet zijn welk effect een productieverlaging 

oplevert. 

De heer Dierikx zegt het zeer te appreciëren dat NAM tijdig mogelijke maatregelen en het effect 

daarvan op de risico’s bestudeert, inclusief de consequenties die aan die maatregelen zijn verbonden, 

opdat hierover binnen een bepaalde tijd duidelijkheid wordt geschapen. 

De Directeur wijst er op dat Staatstoezicht NAM ook heeft gevraagd op welk moment deze kwestie 

publiek zal worden. 
 

De heer Dierikx geeft aan dat aan die vraag is gekoppeld de vraag op welk moment de Minister de 

Tweede Kamer moet informeren, en merkt op dat de Minister geen paniek zal willen veroorzaken en 

eerst de validatie van de analyses zal willen vernemen. 

De heer Benschop brengt naar voren dat Minister Verhagen na de beving in Loppersum reeds heeft 

aangegeven dat NAM onderzoek moet doen naar de oorzaken en de mogelijke preventie van bevingen. 

Naar dit onderzoek kan dus worden verwezen. 

De heer Dessens beaamt dit. Hij stelt voor om op redelijk korte termijn de voor communicatie 

verantwoordelijke personen van NAM en het Ministerie bijeen te brengen om de communicatie over 

deze kwestie af te stemmen. 

De Voorzitter en de heer Dierikx sluiten zich bij dit voorstel aan. De heer Dierikx voegt toe dat 

Staatstoezicht geen Communicatieafdeling heeft. 

De heer Benschop benadrukt dat de kring van hierbij te betrekken personen wel zo klein mogelijk 

moet worden gehouden. 

De Directeur antwoordt dat de activiteiten rond deze kwestie binnen NAM als een gecodeerd project 

worden behandeld. Hij voegt toe dat hij de CEO van GasTerra heeft geïnformeerd onder de afspraak 

om vooralsnog geen actie te ondernemen, en vraagt of het College daarachter staat. 

De heer Dessens zegt dit, gelet op de relatie tussen NAM en GasTerra, een goede zaak te vinden. 

De heer Dierikx geeft eveneens aan te steunen dat GasTerra bij deze kwestie wordt betrokken. 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om GasTerra te vragen om in deze kwestie de uiterste 

confidentialiteit te betrachten. 

De Voorzitter zegt in te schatten dat alle aspecten van deze kwestie in deze vergadering voldoende zijn 

besproken, en vraagt op welke termijn een volgende vergadering over dit onderwerp zou moeten 

worden belegd. 

De Directeur antwoordt dat in de loop van week 46 een bespreking met de ACC-experts over dit 

onderwerp zal worden gepland. Het zou daarom logisch zijn om het College eind van week 46 of 

begin van week 47 te informeren. 

De heer Dierikx vraagt of het niet goed zou zijn om na de analyses die deze week plaatsvinden de 

uitkomsten van de validatieslag in het College te bespreken. 

De Directeur antwoordt dat het NAM beter lijkt om de uitkomsten eerst met de ACC-experts te 

bespreken en daarna met het College. 

De heer Dessens geeft aan dat in elk geval in week 46 een Collegevergadering moet worden gehouden, 

daar Staatstoezicht een hoog tempo nastreeft. 

De heer Dierikx zegt dat het behulpzaam zou zijn als hij in zijn gesprek met de Minister kan aangeven 

dat aanstaande maandag 12 november weer een Collegevergadering is gepland. 

Afgesproken wordt dat het Secretariaat voor die datum een vergadering zal beleggen. [NB: De 

vergadering is inmiddels gepland op 12 november om 16.00 uur] 

De Directeur deelt mede dat er consensus over is dat het verstandig is als NAM uitstel zal vragen voor 

het indienen van het winningsplan. Dit uitstel moet nog wel in juridische zin goed worden ‘afgehecht’. 

De heer Dierikx geeft aan dat deze uitkomst ook de voorkeursoptie was van het Ministerie. 
 

3.. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 18.40 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 505e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 13 december 2012. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 503e (extra telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 november 2012 om 16.00u. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 
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mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 
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o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. BODEMTRILLINGEN GRONINGEN 

(Schrijven Secretariaat M 5551 d.d. 12 november 2012) 

De Directeur deelt mede dat er sinds de vergadering van 5 november veel activiteit is geweest, en dat 

er tevens nog vele acties in uitvoering zijn. Hij zegt aan de hand van de toegezonden presentatie een 

toelichting te zullen geven op de schadeafhandeling naar aanleiding van de beving in augustus, de 

resultaten van het in week 45 plaatsgevonden overleg tussen experts en Staatstoezicht op de Mijnen, 

en de conclusies, stand van zaken en maatregelen. 

Slide: Schadeafhandeling 

Inmiddels zijn er ruim 2000 schademeldingen ontvangen. Mogelijk heeft de soepele opstelling van 

NAM geleid tot extra meldingen van met name de kleinere schades. De bottleneck in het 

afhandelingsproces zit op dit moment tussen het moment van het bezoek van de claimant door een 

taxateur en het aanleveren van het taxatierapport aan de claimant. De oorzaak hiervan is de 

beschikbaarheid van taxateurs en aannemers. NAM poogt het aantal taxateurs en aannemers uit te 

breiden. Al met al loopt de afhandeling goed, maar er zou meer snelheid in het proces moeten komen. 

De meerderheid van de taxaties wordt vrij snel geaccepteerd en afgehandeld: meestal is de acceptatie 

reeds gegeven vóórdat NAM contact opneemt. In enkele gevallen is extra onderzoek nodig. Het 

gemiddelde schadebedrag bedraagt tot nu toe circa € 4000. Exclusief een tweetal grotere schades, 

namelijk aan een zwembad (circa € 100.000) en een woning (enkele tienduizenden Euro’s), bedraagt 

het gemiddelde bedrag circa € 2500. Bij de betreffende woning was sprake van een tamelijk slechte 

staat van onderhoud. Desondanks pakt NAM deze schade op genereuze wijze aan. 

Slide: Groningen sociaal draagvlak 

Geconstateerd is dat NAM in het gebied waarin de schades zich hebben voorgedaan weinig 

projectactiviteiten 

heeft. Om die reden is de intensiteit van de communicatie met de bevolking aldaar ook 

laag geweest. De les is dat ook in gebieden met weinig project-activiteiten, maar wel ‘ongoing 

business’, actieve communicatie van belang is en NAM meer zichtbaar aanwezig moet zijn. Dit wordt 

gezien als ‘Social Investment’, met als thema’s leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. 

De heer Bokhoven vraagt wat NAM in een gebied met weinig activiteiten zou willen communiceren. 

De Directeur antwoordt dat NAM in overleg met dorpsverenigingen et cetera wil communiceren over 

het onderwerp aardbevingen, maar ook bereid is te investeren in voor deze gemeenschappen 

belangrijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op een dorpshuis waardoor de 

energielasten van die voorziening dalen. 



De heer Bokhoven merkt op dat er algemene ervaringstabellen zijn over welke schade is te verwachten 

afhankelijk van de kracht van een aardbeving. 

De Directeur antwoordt dat Deltares en TNO hieromtrent in 2009 een studie hebben uitgevoerd. Deze 

studie is nog redelijk actueel, maar er moet worden bekeken of die op basis van de recente schades 

moet worden aangepast. Hij merkt op dat de kracht van de beving binnen de verwachte range viel. 

De Voorzitter vraagt, naar aanleiding van het feit dat de afhandeling van de schades niet zo snel 

vordert als tevoren gedacht, of er nog additionele ideeën zijn om hierin versnelling aan te brengen. 

De Directeur antwoordt dat er is afgesproken dat schades die uiterlijk 1 oktober (de officiële 

sluitingsdatum) zijn aangemeld vóór kerstmis 2012 moeten zijn afgehandeld. Voor de na die datum 

ontvangen claims wordt persoonlijk contact opgenomen met de indiener, waarbij wordt besproken dat 

de afhandeling later zal geschieden. Hierdoor wordt voorkomen dat over het tempo van afhandeling 

van die meldingen onrealistische verwachtingen ontstaan. 

Slide: Technische workshop 8-9 november 2012 (SodM, KNMI, TNO, NAM, Shell, EBN, XoM) 

Staatstoezicht had een analyse uitgevoerd welke leidde tot de conclusie dat de voorheen vastgestelde 

maximum bevingskracht van 3,9 niet meer valide was, en dat er binnen een jaar 10% kans was op een 

beving met een kracht groter dan 3,9 (maximaal 4,6). Deze conclusie is reden geweest voor 

behoorlijke ongerustheid. Het bleek echter dat er onder experts van verschillende partijen geen 

consensus bestond over de conclusies van Staatstoezicht. Om die reden is een technische workshop 

gehouden op 8 en 9 november. Deze workshop is goed geslaagd, maar was niet gemakkelijk vanwege 

de heersende verschillen van mening. De slide bevat de gezamenlijke verklaring, bestaande uit 9 

punten. Punt 5 geeft het resultaat van de analyse van Staatstoezicht weer. Punt 6 geeft aan dat een 

dergelijke analyse niet eenvoudig is. Punt 7 beschrijft welke aanpak is afgesproken voor de nader uit 

te voeren analyse van de maximum bevingskracht, terwijl punt 8 stelt dat er geen uitspraken over de 

maximale bevingskracht gedaan moeten worden totdat het werk onder punt 7. is afgerond. 
 

Gebleken is dat na de workshop het hoofd van Staatstoezicht (de heer De Jong) en de Directeur van 

NAM verschillende terugkoppelingen hebben ontvangen. De heer De Jong stelt dat in de workshop de 

conclusies van Staatstoezicht niet zijn weersproken, en dat deze dus juist zijn. NAM stelt daarentegen 

dat de punten 7 en 8 juist aangeven dat verdere analyse nodig is en er geen uitspraken gedaan kunnen 

worden. 

Staatstoezicht heeft gemeld dat het in het afgelopen weekend een Monte Carlo simulatie heeft 

uitgevoerd en geeft aan dat daarmee zijn analyse compleet is. 

KNMI geeft aan dat de door haar uit te voeren studie pas medio december gereed zal zijn. 

Staatstoezicht geeft aan dat de materie weliswaar ingewikkeld is, maar tevens dat de situatie zorgelijk 

is en dat NAM traag reageert. 

NAM is het met Staatstoezicht eens ten aanzien van de complexiteit en zorgelijkheid, maar hecht er 

belang aan om in deze kwestie degelijk onderzoek te doen. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht het eens is met het programma van uit te voeren studies. De 

belangrijke studie van frequentie, magnitude en locatie van bevingen zal medio december gereed zijn. 

NAM voert parallel daaraan diverse andere studies uit. Het getal van 3,9 voor de maximum 

bevingskracht is bepaald op basis van de gegevens van alle Nederlandse gasvelden tezamen. Voor het 

Groningenveld zijn nu voldoende gegevens beschikbaar voor een separate bepaling van de maximum 

bevingskracht. NAM pleit ervoor om aparte berekeningen uit te voeren voor het Noordelijke en het 

Zuidelijke deel van het veld. 

De heer Dierikx merkt op dat punt 5 vermeldt dat er een 10 tot 15 procent kans is dat de maximum 

bevingskracht hoger is dan 3,9. 

De Voorzitter zegt te willen toelichten dat het KNMI destijds als te verwachten maximum 

bevingskracht het cijfer 3,7 heeft berekend. De uitkomst van een dergelijke berekening is echter een 

Gaussische kansverdeling, met in dit geval een verwachtingswaarde van 3,7 en een spreiding (sigma) 

van 0,2. Het getal 3,9 is bepaald door één maal de sigma op te tellen bij de verwachtingswaarde. De 

kans dat het werkelijke maximum hoger is dan 3,9 is echter nog steeds 10 tot 15 procent. De 

kansverdeling zegt evenwel niets over wanneer een dergelijke beving plaats zou kunnen vinden. 

De heer Dessens geeft aan dat in een dergelijke verdeling de kans dat het werkelijke maximum een 

hogere waarde heeft zeer snel afneemt naarmate die waarde hoger is. Als er 10% kans is op een 

bevingskracht groter dan 3,9, maar de kans op een maximum bevingskracht hoger dan 4,1 



bijvoorbeeld kleiner is dan 1% dan geeft dat het verhaal een heel ander karakter. 

De Directeur zegt op deze materie te zullen terugkomen. 

De heer Benschop merkt op dat de uit het expertoverleg resulterende formulering van punt 5 anders 

luidt dan wat in de Collegevergadering van 5 november j.l. werd aangehaald. Toen was namelijk 

sprake van een maximum bevingskracht van 4,6 en een 10% kans van optreden van een beving met 

zwaarte boven 3,9 binnen één jaar. Hij geeft aan dat deze wijziging overigens geen aanleiding is om 

het programma van aangezette activiteiten te wijzigen. 

De heer Bokhoven merkt op dat de studie van het KNMI dus een maximum bevingskracht groter dan 

3,9 niet heeft uitgesloten, maar de kans daarop erg laag heeft geacht. Het gaat er nu om hoe de 

kansverdeling er precies uitziet. 
 

De heer Dierikx zegt de indruk te hebben dat het KNMI wellicht de uit te voeren studie eerder zou 

kunnen afronden dan medio december. 

De Directeur antwoordt dat een Monte Carlo simulatie in enkele dagen kan worden uitgevoerd. Het 

KNMI geeft echter aan dat resultaat vóór medio december niet haalbaar is, ook vanwege 

prioriteitstelling. Het KNMI doet haar werk onafhankelijk, maar wordt daarbij aangestuurd door een 

commissie waarin onder andere TNO en Staatstoezicht zitting hebben. De Directeur zegt te hopen dat 

KNMI en Staatstoezicht op één lijn komen. 

De heer Dierikx zegt eventueel zelf met het KNMI contact op te kunnen nemen. 

De Directeur geeft aan dat NAM wellicht meer afstand tot het KNMI in acht moet nemen in verband 

met de onafhankelijke positie van dit instituut. 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden als de heer Dierikx met KNMI contact op zou 

nemen om versnelling van de studie te bepleiten. Hij voegt toe dat het KNMI in Nederland het primaat 

heeft ten aanzien van studies als deze, en dat het van belang is dat alle partijen – met respect voor 

ieders kennis – zich baseren op de conclusies van dit instituut, en ook respecteren dat een dergelijke 

studie de benodigde tijd moet worden gegeven en niet binnen 24 uur gereed kan zijn. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn. 

De Directeur geeft aan dat NAM diverse studies in gedachten heeft, en zich ook prepareert op 

uitkomsten voor de maximum bevingskracht die hoger zijn dan 3,9. Zo zal bijvoorbeeld moeten 

worden nagegaan welk type schades is te verwachten bij een beving met een kracht van 4,1. 

De heer Dessens merkt op dat kleine schades als gevolg van een beving belangrijk zijn maar dat het 

natuurlijk vooral gaat om de grootste schades. Voor de laatste aardbeving geldt dat die grote schades 

inmiddels wel in beeld zijn. 

De heer Dierikx vraagt of Staatstoezicht van plan is een rapportage aan het Ministerie te zenden. 

De Directeur zegt te vermoeden dat Staatstoezicht op basis van de lijst met 9 punten en de conclusies 

uit de expert-workshop zal gaan rapporteren. Hij zegt de heer De Jong te hebben voorgesteld om te 

wachten op de uitkomst van de studie van het KNMI en pas daarna te rapporteren, maar voegt toe dat 

hij niet in de positie is om Staatstoezicht sturing te geven. 

 

De heer Van Roost merkt op dat was afgesproken dat, als Staatstoezicht naar het Ministerie zou 

rapporteren, NAM dit eveneens zou doen, en vraagt of NAM de voorbereidingen daarvoor gereed 

heeft. 

De Directeur bevestigt dit, doch geeft aan dat de inzichten met de dag kunnen veranderen. 

De heer Benschop vraagt of, in het geval dat hedenavond een stuk van NAM beschikbaar zou moeten 

zijn, de nu besproken presentatie daartoe zou worden gebruikt. 

De Directeur bevestigt dit, doch herhaalt dat de inzichten snel kunnen wijzigen. 

Slide: Tijdslijn (1) 

De Directeur deelt mede dat NAM het indienen van het Winningsplan nu wil uitstellen met 12 

maanden in plaats van met een kortere termijn. De onder stap 1 genoemde punten zullen in de 

desbetreffende brief worden toegelicht. Ten aanzien van eventuele maatregelen geldt dat moet 

vaststaan dat deze ook een preventief effect hebben. De correlatie tussen maatregelen en effect moet 

dus helder zijn. 

Met betrekking tot de opsplitsing van het veld in een Noordelijk en Zuidelijk deel valt op dat de 

productietoename vooral heeft plaatsgevonden in het Zuidelijke deel, doch dat de bevingen zich met 

name voordoen in het Noordelijke deel. Met betrekking tot eventuele maatregelen gericht op 



drukegalisatie moet worden bekeken welke consequenties die hebben voor de totale 

productiecapaciteit van het veld. In de brief waarmee uitstel voor het indienen van het Winningsplan 

wordt gevraagd zal een en ander worden vermeld. 

De heer Benschop merkt op dat in december de resultaten van de KNMI-studie en de correlatieanalyse 

van NAM beschikbaar zullen zijn, en dat de uitkomsten daarvan in deze kwestie een 

belangrijk kristallisatiepunt vormen. Het is daarom wellicht verstandig om op dit moment te besluiten 

tot uitstel voor indienen van het Winningsplan, maar daaraan nog geen vaste termijn te koppelen. 

Tegen het einde van 2013 kan alle dan beschikbare informatie worden overzien en worden gebruikt in 

het volgende Winningsplan. 

De heer Dessens wijst er op dat bij stap 1 sprake is van eventuele directe maatregelen en merkt op dat 

aan elke maatregel bezwaren zijn gekoppeld. Maatregelen die weinig bezwaren oproepen kunnen snel 

worden genomen. 

De heer Dierikx geeft aan dat het zijn positie in deze kwestie zou vergemakkelijken als uit voorzorg 

zou worden overgegaan tot drukegalisatie. 

De Voorzitter zegt het belangrijk te vinden dat het KNMI het bestaande model actualiseert, en betoogt 

dat het KNMI daarvoor de aangewezen instantie is. Hij geeft aan dat literatuur over aardbevingen 

uitwijst dat pas bij magnitudes groter dan 6 sprake is van persoonlijk letsel. Het epicentrum van de 

beving in augustus lag op geringe diepte en veroorzaakte daardoor bij deze relatief lage magnitude 

meer schade. 

Hij betoogt dat het van belang is dat het KNMI daarover een helder rapport uitbrengt. 

De Directeur geeft aan dat de z.g. ‘hazard analysis’ op de lijst van op korte termijn uit te voeren 

studies staat. 

De heer Dessens brengt naar voren dat het KNMI over het verband tussen magnitude en schade 

eigenlijk direct uitspraken zou moeten kunnen doen, daar dit meer algemene kennis is. Hij betoogt dat 

een schadebeeld zonder persoonlijk letsel een geheel ander beeld geeft dan met persoonlijk letsel. 

Hij voegt toe dat het schadebeeld ook afhangt van de diepte waarop de beving plaatsvindt, doch dat 

het KNMI ook daarover uitspraken moet kunnen doen. 

De Directeur geeft aan dat ten aanzien van eventuele productielimieten Staatstoezicht heeft 

aangegeven dat het niet gaat om het instellen van een ‘plafond’ maar om het stabiel houden van het 

productieniveau en ook van de verhouding tussen zomer- en winterproductie. Hij acht het echter 

essentieel om het effect van eventueel te nemen maatregelen te begrijpen. 

De heer Bokhoven vraagt of Staatstoezicht content is met het programma van studies dat NAM 

uitvoert. Hij geeft daarbij aan dat hij signalen krijgt dat Staatstoezicht niet tevreden is met de inhoud 

en de voortgang. 

De Directeur zegt hierover gemengde signalen te ontvangen. NAM heeft zijn studieprogramma 

gedeeld met Staatstoezicht en men gaf aan zich daarin grosso modo te kunnen vinden. Hij zegt de 
 

indruk te hebben dat het verschil van mening betrekking heeft op de afweging tussen snelheid en 

zorgvuldigheid. Hiervan getuigt ook dat Staatstoezicht een simulatie uitvoert in enkele dagen terwijl 

NAM uitgaat van de tijd die KNMI daarvoor nodig heeft, en gedegenheid voorop stelt. 

De heer Bokhoven pleit ervoor om niet over te gaan tot ondoordachte acties. 

De Directeur zegt het daarmee eens te zijn, maar in dat verband wel zorgen te hebben over de 

opstelling van Staatstoezicht. 

De Voorzitter merkt op dat punt 8 van de uit de workshop resulterende lijst vermeldt dat er geen 

uitspraken zouden moeten worden gedaan totdat de resultaten van de KNMI-studie bekend zijn, en 

vraagt of NAM er niet zeker van is of Staatstoezicht deze afspraak gestand doet. Hij zegt het 

eigenaardig te vinden dat Staatstoezicht het er blijkens de lijst mee eens is dat het KNMI deze studie 

moet uitvoeren, maar deze vervolgens toch zelf doet. 

De heer Benschop vraagt de heer Dierikx of hij inmiddels met de Minister heeft gesproken, alsmede 

wat – alles overziende – op dit moment zijn gevoel is over de mogelijkheid om een en ander in een 

kader te leiden, dan wel of er kans is op ongewenste ontwikkelingen. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij op 6 november met de nieuwe Minister heeft gesproken en daarbij 

de mondeling tot hem gekomen bevindingen van Staatstoezicht heeft aangekaart. Aan de Minister is 

medegedeeld dat er die week intensief overleg tussen experts zou plaatsvinden en dat in de loop van 

deze week zou worden teruggekoppeld wat daarvan de uitkomst is. Te verwachten is dus dat de 



Minister zal vragen wat de huidige status is. 

Hij geeft aan dat de heer De Jong heeft gezegd niet met een schriftelijke rapportage te zullen komen 

totdat het advies van experts beschikbaar is. De heer De Jong lijkt nu te concluderen dat in de 

workshop de door Staatstoezicht uitgevoerde analyse niet is ontkracht, en dat Staatstoezicht daarom nu 

zijn advies kan opstellen. In de analyse van Staatstoezicht is sprake van een kans op zowel een 

verhoogde bevingsfrequentie als een verhoogde maximum bevingsmagnitude. 

De heer Dessens merkt op dat, in het geval dat de rapportage van Staatstoezicht de Minister bereikt, 

die zal vragen wat de gevolgen zijn ten aanzien van mogelijke schade. Staatstoezicht kan die vraag 

niet beantwoorden, dus zal ook daarvoor aan de orde zijn wat KNMI daarover uitspreekt. Hij voegt toe 

dat, als Staatstoezicht een correlatie tussen productie en bevingen met een time lag van 1 à 2 jaar zou 

rapporteren, het effect van eventuele voorgestelde maatregelen ook pas na een dergelijke termijn zou 

optreden. Hij benadrukt dat een advies aan het Ministerie wel zinvol van aard behoort te zijn. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn en beaamt dat het van belang is dat hij ook de gevolgen 

van bevingen van verschillende aard kent, alsook welke voorzorgsmaatregelen eventueel mogelijk 

zijn. 

De heer Benschop geeft aan dat NAM met het laatste onderwerp aan de slag is. Hij zegt het frustrerend 

te vinden dat Staatstoezicht zich niet conformeert aan de conclusies en afspraken uit de workshop. Er 

staat uitdrukkelijk vermeld dat KNMI de studie moet uitvoeren. Hij zegt begrip te hebben voor de 

bezorgdheid van Staatstoezicht, doch van mening te zijn dat deze dienst daar anders mee zou moeten 

omgaan. 

De Directeur zegt verbaasd te zijn over de bewering van Staatstoezicht dat zijn conclusies niet zijn 

ontkracht, daar enkele van hun stellingen tijdens de workshop alleen door hun eigen experts werden 

gesteund. Bij andere experts zijn de gevoelens over deze bewering van Staatstoezicht hoog opgelopen. 

Er is dus sprake van heel verschillende signalen. 
 

 

De heer Bokhoven vraagt of er sprake is van frustratie bij Staatstoezicht. 

De Directeur zegt de indruk te hebben dat dit inmiddels inderdaad zo is. 

De heer Dessens zegt van de heer De Groot (Ministerie van EZ) te hebben vernomen dat 

Staatstoezicht het gevoel heeft dat het al in een eerder stadium bij NAM aan de bel heeft getrokken en 

dat daar toen door NAM niet met de huidige intensiteit gevolg aan is gegeven. 

De Directeur zegt dit eveneens te hebben geconstateerd, doch betoogt dat dit niet mag betekenen dat 

het nu ingezette goede pad niet wordt doorgezet. Hij geeft nogmaals aan dat hij van Staatstoezicht over 

het studieplan als reactie heeft gekregen dat dit er goed uit ziet, en niet dat het sneller zou moeten. 

De heer Dessens merkt op dat eventuele ‘no regret’ maatregelen niet zo’n probleem zouden vormen, 

maar dat - voor maatregelen die flinke consequenties zouden hebben - bekend zou moeten zijn wat het 

effect is op frequentie en impact van bevingen. Dit zou zeker gelden voor een beperking van de 

productie met bijvoorbeeld 10% of meer. Als de gevolgen van de maatregel enorm zijn en het effect 

op frequentie of ernst van bevingen onbekend is dan staat dat niet tot elkaar in verhouding. 

De heer Benschop merkt op dat het behulpzaam zou zijn als de heer Dierikx de Minister zou 

informeren over de conclusie uit de workshop over de kans op een hogere bevingsmagnitude dan 3,9 

en over de studieresultaten die in december beschikbaar zullen komen. 

De heer Dessens suggereert dat de heer Dierikx aan het KNMI zou kunnen vragen of er een majeur 

verschil is qua schade of gevolgen tussen een beving met een kracht van 3,9 respectievelijk van 

bijvoorbeeld 4,2. Afhankelijk van het antwoord zou mogelijk aan de Minister kunnen worden 

voorgehouden dat eventuele maatregelen grote consequenties zouden kunnen hebben, en dat het effect 

daarvan op de bevingsrisico’s beperkt zijn. 

De heer Dessens voegt toe dat met de Minister ook zou kunnen worden gedeeld dat is afgesproken dat 

het KNMI de vereiste studie uitvoert, en dat dit dus aldus moet worden uitgevoerd. Hij zegt in dat 

verband geen vertrouwen te hebben in de resultaten van een analyse die door een medewerker van 

Staatstoezicht met behulp van een PC in een weekend is uitgevoerd. 

De heer Dierikx vraagt of er al contact is geweest tussen communicatiemedewerkers van het 

Ministerie en NAM. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is en dat NAM wacht op aanwijzing van een 

contactpersoon vanuit het Ministerie. 



De heer Dierikx zegt ervan uit te zijn gegaan dat dit binnen het Ministerie inmiddels al zou zijn 

geregeld. 

De heer Dessens benadrukt dat afstemming over de communicatie in deze kwestie tijdig moet worden 

geregeld. 

De heer Dierikx vat samen dat hij contact zal opnemen met het KNMI, dat hij Staatstoezicht zal 

vragen of het met een rapportage komt, en dat NAM in kort bestek in een tijdlijn zal aangeven wat zij 

gaat doen en wanneer besluiten kunnen worden genomen. Dit laatste is van belang als tegenwicht 

tegen een eventuele rapportage van Staatstoezicht. 
 

De Directeur zegt toe hedenavond het gevraagde document te zullen aanleveren. Dit zal met name 

gericht zijn op de acties die in de periode tot december worden uitgevoerd. Hij verzoekt eventuele 

negatieve signalen over de opstelling van NAM aan hem door te koppelen. 

De heer Dierikx zegt dit toe en geeft aan dat hem het beeld ter ore kwam dat NAM niet erg snel 

reageerde. 

De Directeur deelt mede dat de experts opmerken dat Staatstoezicht weliswaar slides heeft gedeeld 

maar geen rapportage. 

De heer Dierikx geeft aan dat hij de Minister zal mededelen dat de kwestie alle aandacht heeft, dat er 

een intensief programma van studies loopt en dat er maandag 19 november opnieuw contact is op het 

niveau van het College. 

De heer Bokhoven zegt te hebben vernomen dat de partijen tijdens de workshop veel informatie 

hebben laten zien en vraagt of die informatie niet kan worden gedeeld. 

De Directeur antwoordt dat hij de slides van NAM kan delen met alle aanwezigen bij de workshop. De 

rapportage van Staatstoezicht komt pas deze week beschikbaar. Dit laatste is ook een bron van 

frustratie bij de experts. 

De heer Dierikx concludeert dat de gemaakte afspraken een goede basis vormen voor de activiteiten in 

deze week. 

Afgesproken wordt dat het College opnieuw telefonisch zal vergaderen op 19 november om 14.00 uur. 

3. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 17.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 505e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 13 december 2012. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: 

Bericht en documenten van NAM n.a.v. de 503e vergadering van het College van Beheer Maatschap. 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 504e (extra telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 19 november 2012 om 14.00u. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (NAM) 

drs. R.W.J. van Hoogstraten (Shell) 

mevr. mr. Y. Peters (Ministerie EZ) 

Verhinderd: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. BODEMTRILLINGEN GRONINGEN 

(Schrijven Secretariaat M 5554 d.d. 19 november 2012) 

De Directeur geeft aan de hand van de presentatie in het schrijven een toelichting op de afhandeling 

van de schades na de beving in augustus en de nadien gestarte activiteiten. 

Slide: Schadeafhandeling 

De oplevering van taxatierapporten komt nu goed op gang. 

Slide: Eerste assessment van schade 
 

De schadegevallen waarvan de kosten naar verwachting hoger dan € 20.000 zullen uitvallen betreffen 

een zwembad, waarbij overigens ook kosten worden gemaakt ter preventie van herhaling, en oude 

kerken uit 1300 à 1400. Experts bekijken in die gevallen ook de bouwkundige constructie. 

Slide: Aardbevingen & gebouwschade 

Het verband tussen aardbevingen en gebouwschade is voor bevingen ten gevolge van de gaswinning 

anders dan bij aardbevingen met een natuurlijke oorzaak, omdat de oorsprong van bevingen ten 

gevolge van de gaswinning op een geringere diepte ligt. 

De heer Dessens vraagt of de getoonde informatie betrekking heeft op de Nederlandse situatie. 

De Directeur bevestigt dit. Hij geeft aan dat de huidige inzichten zijn gebaseerd op een maximum 

bevingskracht van 3,9 en dat deze inzichten dus zullen worden geactualiseerd op basis van de studies 

die in deze slide zijn aangegeven. 

De heer Bokhoven wijst er op dat de kansdichtheidsgrafiek laat zien dat de maximum bevingskracht 

hoger zou kunnen zijn dan 3,9. 

De Directeur bevestigt dit. Hij licht toe dat deze grafiek niet een kansverdeling geeft van in de praktijk 

optredende bevingsintensiteiten, maar een weergave is van de onzekerheid bij de bepaling van de 

maximum bevingskracht. Zoals de grafiek laat zien zou de werkelijke maximum bevingskracht ook 

met de inzichten van juli 2012 hoger kunnen zijn dan 3,9. De keuze voor het hanteren van het cijfer 

3,9 is erop gebaseerd dat de kans dat de werkelijke bevingskracht gelijk of lager is dan die waarde 

90% bedraagt. 

De heer Dessens merkt op dat de tabel laat zien dat bij een intensiteit van VII de gevolgen zich, 

afgezien van de schrikeffecten die zich voordoen, beperken tot het materiële domein. 

De Directeur antwoordt dat persoonlijk letsel nooit volledig valt uit te sluiten, zoals ook niet valt uit te 

sluiten dat iemand wordt getroffen door een afgebroken boomtak. 

De heer Dessens merkt op dat bij instorting van gebouwen zich altijd letsel kan voordoen. Bij een 



intensiteit van VIII wordt de kans op gevaar voor personen daarom groter. De grens tussen de 

categorieën VII en VIII is daarom een belangrijke. 

De Directeur antwoordt dat eerst moet worden bekeken of, als het cijfer van 3,9 zou moeten worden 

aangepast, de intensiteit aan de oppervlakte dan in categorie VIII terecht zou komen. Hij merkt op dat 

het gebied waarin de beving van augustus zich voordeed tamelijk dun bevolkt is, en dat de gevolgen in 

een stedelijke omgeving anders kunnen zijn. 

De Voorzitter deelt mede dat op de website van het KNMI een rapport is te vinden van een studie uit 

2003, waaruit een maximum bevingskracht hoger dan 3,9 naar voren lijkt te komen. Dit zou erop 

wijzen dat de ontwikkelingen tussen 2003 en medio 2012 geen aanleiding hebben gegeven tot 

verhoging van die waarde, maar wellicht eerder tot een lichte verlaging 

De Directeur antwoordt dat voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van dergelijke grafieken, en 

geeft aan dat de vorm van de grafiek ook breder of smaller kan zijn. Hij benadrukt dat de waarde van 

de maximum bevingskracht op zich niet alleszeggend is, daar vooral van belang is wat de bij die 

waarde behorende intensiteit aan de oppervlakte is en welke gebouwschade kan optreden. 

Slide: Afgelopen week 
 

De Directeur memoreert dat Staatstoezicht na de recente workshop zijn positie op papier heeft gezet. 

NAM heeft begrip voor de rol die Staatstoezicht heeft maar heeft er op gewezen dat in de workshop 

was afgesproken dat alvorens conclusies te trekken het KNMI een onderzoek zou uitvoeren. 

Staatstoezicht heeft nu besloten dat het de toetsing van zijn rapport door het KNMI zal afwachten. 

Over drie weken is er dus hopelijk een gezamenlijk standpunt van Staatstoezicht en KNMI. 

Mevrouw Peters merkt op dat het KNMI een toetsing uitvoert op het rapport van Staatstoezicht. 

Afhankelijk van de uitkomst daarvan bepaalt Staatstoezicht de inhoud van het advies aan het 

Ministerie. Er hoeft dus niet noodzakelijk sprake te zijn van een gezamenlijke conclusie. Verder is 

afgesproken dat er in de periode waarin deze toetsing plaatsvindt geen contact dient te zijn tussen 

NAM en het KNMI. 

De Directeur beaamt dit, maar merkt op dat een aantal studies door het KNMI worden uitgevoerd die 

voor NAM van belang zijn. 

Mevrouw Peters antwoordt dat contact over die studies dan via Staatstoezicht of het Ministerie zou 

moeten lopen. 

De heer Benschop zegt begrip te kunnen hebben voor de speciale positie van het KNMI met 

betrekking tot de toetsing van de bevindingen van Staatstoezicht, maar te willen aangeven dat het 

KNMI een kenniscentrum is waarvan ook NAM gebruik wil kunnen maken. Er zouden daarom geen 

vergaande conclusies moeten worden getrokken over de inschakeling van het KNMI door NAM. 

Mevrouw Peters geeft aan dat in de genoemde periode van 3 weken moet worden afgezien van 

contact, en wijst in dit verband op de soortgelijke discussie die wordt gevoerd over de positie van 

TNO. 

De Directeur betoogt dat de studies van NAM van belang zijn en urgentie hebben. Hij pleit ervoor om 

aan de hand van een overzicht van deze studies te bespreken waarover wel en waarover niet met het 

KNMI kan worden gesproken. 

Mevrouw Peters antwoordt dat contact eventueel via het Ministerie kan lopen, zodat de onafhankelijke 

positie van het KNMI niet in het geding komt. 

De heer Benschop betoogt dat de discussie over de rol van TNO bij onderzoek met betrekking tot 

schaliegaswinning van een andere aard is. Hij geeft aan dat het KNMI met betrekking tot 

aardbevingen specifieke kennis heeft. Hij zegt begrip te hebben voor de gevoeligheid van dit dossier, 

maar ook te willen aangeven dat niet alle studies gevoelig liggen. Hij zegt daarom terughoudend te 

zijn om een verzoek tot uitsluiten van direct contact tussen NAM en KNMI in te willigen. Voor de 

fase van de komende 3 weken is dit akkoord, maar het zou niet goed zijn om die situatie te 

veralgemeniseren. 

Mevrouw Peters geeft aan dat over dit punt met betrekking tot de periode na de komende 3 weken dus 

verder overleg zal moeten plaatsvinden. 

De Directeur concludeert dat NAM in de komende 3 weken in voorkomende gevallen via het 

Ministerie contact zal opnemen met het KNMI, en dat nog zal worden besproken hoe hiermee na die 

periode wordt omgegaan. Hij voegt toe dat Staatstoezicht wil dat het KNMI deelneemt in de 

klankbordgroep voor de door NAM uit te voeren studies. 



Mevrouw Peters antwoordt dat het goed is om dit laatste punt eveneens te bespreken. 

De Directeur concludeert dat er nu dus afspraken zijn om tot beter onderbouwde besluitvorming te 

komen, maar merkt op dat daarmee de problematiek nog niet van tafel is. 
 

De Directeur deelt mede dat onder andere LTO en de Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) 

in het NGO klankbord zullen plaatsnemen en dat na enige discussie ook andere land operators zijn 

aangehaakt bij het 1-loket initiatief. 

Slide: Technische studies komende weken 

Punt 1: De Directeur wijst er op dat NAM/Shell ook zelf onderzoek doen naar de kansverdeling van de 

maximale magnitude. 

Punt 3: De Directeur geeft aan dat NAM poogt correlaties tussen bevingen en productiegegevens te 

vinden. Staatstoezicht heeft eerder een correlatie met de productiesnelheid gevonden. Statistisch 

gezien is die correlatie niet significant, maar er is toch een hoge kans dat die correlatie juist is. Het ligt 

in de lijn der verwachtingen dat bij een hogere productiesnelheid de aardbevingsfrequentie toeneemt, 

maar het is de vraag of daarmee ook het totale aantal bevingen over de gehele depletieperiode 

toeneemt. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of een halvering van de productiesnelheid tot een 

verdubbeling van het bevingsinterval leidt. De Directeur merkt op dat de toename van de 

productiesnelheid met name in het Zuidelijke deel van het veld heeft plaatsgevonden, terwijl de 

bevingen zich met name in het Noordelijke deel voordoen. De resultaten van deze studie kunnen de 

basis zijn voor eventueel te nemen maatregelen. 

Punt 4: Het deels verleggen van productie van het Zuidelijke deel naar het Noordelijke deel zou de 

drukverschillen in het veld kunnen verminderen. Er moet echter worden voorkomen dat maatregelen 

worden genomen waarvan niet kan worden uitgelegd op welke wijze die een verlagend effect hebben 

op de bevingsrisico’s. 

Punt 5: Dit punt betreft ook de studies die worden gedaan ter onderbouwing van het uitstel van de 

actualisatie van het winningsplan. 

Mevrouw Peters vraagt of, gesteld dat het indienen van het nieuwe winningsplan wordt uitgesteld met 

1 jaar, en na dat jaar zou worden geconcludeerd dat er maatregelen moeten worden genomen, het niet 

een erg ongunstige bijkomstigheid is dat die maatregelen dan in de winterperiode vallen. 

De Directeur antwoordt dat die vraag eigenlijk door GasTerra zou moeten worden beantwoord. 

Uiteraard is het niet eenvoudig om in een koude periode de gasproductie te reduceren. Hij merkt op 

dat de door Staatstoezicht gevonden correlatie ‘traag’ van aard is. Dat betekent dat een kortdurende 

productiepiek mogelijk niet zo van belang zou zijn, en dat, als productiebeperking effectief lijkt te 

zijn, eerder zou moeten worden gekeken naar de productie over een heel jaar. GasTerra zou dan 

moeten bezien welke mogelijkheden er zijn om indien nodig de jaarproductie te reduceren. De 

Directeur voegt toe dat NAM overigens ook kijkt naar correlaties tussen bevingen en de productie per 

afzonderlijk seizoen. Hij merkt op dat een productievermindering van enkele bcm per jaar relatief 

gemakkelijk lijkt te kunnen worden ingepast. Een forse reductie zou echter zeer ingrijpende gevolgen 

hebben. Hij merkt echter op dat, als er een lineair verband zou zijn tussen productiesnelheid en 

bevingsfrequentie, 10% reductie van het productievolume tot een 10% groter tijdsinterval tussen 

bevingen zou leiden, wat niet van grote betekenis lijkt. Het is van belang dat het effect van een 

bepaalde maatregel voor NAM duidelijk is en kan worden uitgelegd aan de omgeving. Een 

complicerende factor daarbij is dat de uitkomsten van analyses ook met een bepaalde onzekerheid zijn 

omgeven. 
 

Slide: Aandachtspunten 

De Directeur benadrukt dat zowel snelheid als robuustheid van het studiewerk van belang zijn, en dat 

het een goede zaak is dat Staatstoezicht en KNMI nu samenwerken. Hij deelt mede dat het Ministerie 

inmiddels een persoon heeft aangewezen die op communicatiegebied zal afstemmen met NAM. 

Juristen zullen in de komende periode nagaan hoe het uitstel van de actualisatie van het winningsplan 

goed kan worden ingevuld, zodat eventuele daaraan verbonden risico’s worden vermeden. Het 

communicatiekanaal tussen NAM en Staatstoezicht blijft intussen open. 

Mevrouw Peters vraagt of er reeds actief wordt gekeken naar communicatiescenario’s. 

De Directeur bevestigt dit, maar geeft aan dat daarbij wel een handicap is dat nog niet duidelijk is wat 

er moet worden gecommuniceerd. 



De heer Dessens merkt op dat er qua communicatie twee taken zijn te onderscheiden: enerzijds het in 

aansluiting op beleidsmatige ontwikkelingen communiceren van informatie, en anderzijds het treffen 

van voorbereidingen op eventuele ongecontroleerde situaties. De laatstgenoemde taak kan uiteraard nu 

reeds worden opgepakt. 

De Directeur verzoekt mevrouw Peters om goed contact te houden met de voor communicatie 

verantwoordelijke persoon binnen het Ministerie, en contact met NAM op te nemen als aan de zijde 

van het Ministerie het gevoel leeft dat zaken op communicatiegebied niet goed lopen. 

De heer Dessens vraagt of de tweede door hem genoemde taak reeds op de hand is genomen. 

De Directeur bevestigt dit, maar geeft aan dat deze nog niet is afgerond. 

De heer Dessens geeft aan dat afronding in beweeglijke situaties als deze wellicht nooit mogelijk is, 

doch dat het van belang is dat men is voorbereid. 

De heer Van Roost vraagt of NAM begrijpt wat de intentie is van Staatstoezicht, onder andere met 

betrekking tot de communicatie tussen deze dienst en het Ministerie van EZ. 

De Directeur antwoordt dat Staatstoezicht naar NAM toe open en direct communiceert, doch dat hij 

geen kennis heeft over het functioneren van de communicatie tussen Staatstoezicht en het Ministerie. 

Staatstoezicht spreekt naar NAM duidelijk zijn zorg uit. Aan NAM-zijde is daardoor het tempo 

waarmee zaken worden opgepakt verhoogd. NAM en Staatstoezicht staan in goed contact met elkaar, 

en NAM stelt prijs op de steun van Staatstoezicht voor haar studieprogramma. 

Mevrouw Peters deelt mede dat Staatstoezicht heeft gemeld dat het nog geen advies aan het Ministerie 

zal richten. De insteek van Staatstoezicht is om te komen tot een gezamenlijk advies van Staatstoezicht 

en het KNMI, maar eventueel zullen beide instanties separaat rapporteren. 

De heer Dessens zegt het opvallend te vinden dat TNO niet naar voren komt als hierbij te betrekken 

onderzoeksinstituut. Hij betoogt dat kennis van de ondergrond in dit verband belangrijk is, en dat die 

- naast de kennis die NAM uiteraard heeft - bij uitstek bij TNO aanwezig is. 

Mevrouw Peters antwoordt dat de kennis van aardbevingen met name bij Staatstoezicht en het KNMI 

aanwezig is en minder bij TNO. Overigens is er goed contact met TNO, voor het geval dat hun kennis 

nodig blijkt. 

Mevrouw Peters vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot scenario’s voor 

rampenbestrijding. 
 

De Directeur antwoordt dat is gebleken dat NAM niet is toegerust op een beving die 2000 

schademeldingen oplevert. Het afhandelingsproces loopt daardoor trager dan wenselijk. Een situatie 

met gewonde personen als gevolg van een beving valt tot nu toe buiten NAM’s scenario’s. 

De heer Botter deelt mede dat NAM bezig is met het opstellen van ‘emergency response’ scenario’s. 

Slide: Tijdslijn 

De Directeur deelt mede dat deze slide niet is veranderd ten opzichte van die welke in de 503e 

vergadering is getoond. Op het moment van het verzoek tot uitstel van de actualisatie van het 

winningsplan moet er een afgestemd studieplan liggen. 

De Directeur geeft aan dat het College in de afgelopen periode wekelijks heeft vergaderd. Op dit 

moment zijn de ontwikkelingen in een iets rustiger vaarwater gekomen. De volgende reguliere 

Collegevergadering staat gepland voor 13 december a.s. De Directeur vraagt of het College er 

behoefte aan heeft om in de tussentijd nog een extra vergadering te hebben. 

Mevrouw Peters zegt dat daaraan vanuit het Ministerie geen behoefte is. 

De heer Dessens geeft aan dat qua inhoudelijke zaken het wachten is op de uitkomst van de toetsing 

door KNMI, zodat de vergadering van 13 december een goed moment lijkt om de status opnieuw te 

bespreken. 

De Directeur geeft aan dat NAM in de tussenliggende periode wel overleg voert op expertniveau. 

De heer Bokhoven geeft aan hiermee akkoord te zijn. 

De heer Bokhoven geeft aan dat de tijdslijn moet leiden tot indienen van het geactualiseerde 

winningsplan eind 2013 en merkt op die stap nog in deze slide zou moeten worden opgenomen. Hij 

vraagt of NAM er gedachten over heeft hoe het College het verloop kan volgen van de acties die in 

deze planning staan. 

De Directeur antwoordt dat NAM een overzichtslijst heeft van de uit te voeren studies, welke is 

gedeeld met Staatstoezicht. Aan de hand van die lijst wordt bekeken welke resultaten beschikbaar 

zullen zijn ten tijde van de opstelling van het geactualiseerde winningsplan. Hij stelt voor de 



voortgang op geregelde tijden te delen met de experts. Deze informatie kan overigens indien gewenst 

ook met het College worden gedeeld. 

De heer Bokhoven zegt aan te nemen dat de meeste studies een duidelijke begin- en einddatum 

hebben. 

De Directeur bevestigt dit en geeft als voorbeeld dat de studie over gebouwschades medio 2013 gereed 

zal zijn. Hij geeft echter als tegenvoorbeeld aan dat een betere systematiek van data-analyse, waarvoor 

momenteel sensoren worden geplaatst en vervolgens data moet worden verzameld, niet medio 2013 

gereed zal zijn. Hij vat samen dat dus een deel van de studies gereed zal zijn ten behoeve van de 

actualisatie van het winningsplan, en dat andere meer tijd vergen. Er is ook een kans dat bepaalde 

vervolgstudies zullen worden aangezet. 

De heer Van Roost stelt vast dat het College ermee kan instemmen dat de eerstvolgende vergadering 

zal plaatsvinden op 13 december. 

De heer Dessens merkt op dat het wel van belang is dat Staatstoezicht en het KNMI ervan op de 

hoogte zijn dat het College op die datum vergadert, zodat men zich daarop kan richten. 
 

Mevrouw Peters antwoordt dat zal moeten worden bekeken of het resultaat van de toetsing door het 

KNMI er tijdig is, doch zegt toe deze datum te zullen doorgeven. 

De Directeur zegt te hopen dat op 13 december een eenduidige conclusie beschikbaar is, ondanks dat 

het zeer moeilijke materie is. Het zal echter niet haalbaar zijn om op die datum ook eventuele 

maatregelen te kunnen invullen. 

De Voorzitter betoogt dat eventuele maatregelen adequaat moeten worden onderbouwd en 

proportioneel van aard zouden moeten zijn. 

3.. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 14.50 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 505e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 13 december 2012. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 505e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

13 december 2012 om 14.15 uur ten kantore van NAM te Assen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

drs. D.A. Benschop (Voorzitter, tevens gemachtigde 

namens ir. J.M. Van Roost) 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

De Regeringsvertegenwoordiger: 

drs. M.E.P. Dierikx 

dr. B.J. Botter (NAM) 

ir. J. de Haan (NAM) 

drs. A.P.N. Van Veldhoven (Esso 

Nederland) 

Verhinderd: 

ir. J.M. Van Roost 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Van Roost is verhinderd en hem via 

een schriftelijke volmacht heeft gemachtigd om namens hem op te treden in deze Collegevergadering. 

De heer Van Veldhoven overhandigt deze volmacht aan de Secretaris. Verder deelt de Voorzitter mede 

dat de heren Dessens en Dierikx door omstandigheden pas vanaf circa 15.00 uur aan de vergadering 

zullen kunnen deelnemen. Om die reden zal agendapunt 10 worden behandeld vóór agendapunt 9, en 

zullen voor de tevoren besproken agendapunten de besluiten na de binnenkomst van de heer Dessens 

worden geformaliseerd. 
 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Begroting Secretariaatskosten 2013 

------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5562 d.d. 05 december 2012) 

De heer Bokhoven merkt op dat de begroting is gebaseerd op een normaal vergaderschema. 

De begroting secretariaatskosten voor het jaar 2013, zoals toegezonden bij schrijven M5562 van het 

Secretariaat d.d. 5 december 2012, wordt door het College aanvaard. 

[Noot secretaris: Dit besluit is geformaliseerd zodra de heer Dessens in de vergadering aanwezig was.] 

 

2.2 Vergaderschema 2013 

--------------------------------- 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 499E GEHOUDEN OP 20 SEPTEMBER 

2012 EN DE 500E (EXTRA TELEFONISCHE), 501E (SCHRIFTELIJKE), 502E, 503, EN 504E 

(EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERINGEN GEHOUDEN OP 02, 05, 12, EN 19 

NOVEMBER 2012. 

De Voorzitter merkt naar aanleiding van de notulen van de 499e vergadering op dat na de vergadering 

namens NAM antwoorden op de in die vergadering gestelde vragen aan het College zijn toegezonden. 

De heer Bokhoven geeft aan dat er nog antwoorden open staan op vragen uit een eerdere vergadering. 

De eerste vraag betrof het toepassen van een volumegewogen gemiddelde prijs voor eigen gebruik gas. 

Hierop zou eind 2012 worden geantwoord daar in een eerder stadium nog geen sprake was van 

urgentie. Nu begint deze zaak echter wél dringend te worden. 



De Directeur zegt toe te zullen pogen vóór 25 december op deze kwestie te reageren. 

De heer Bokhoven geeft aan dat op de andere vraag, betreffende de stijging van HR en ICT-kosten, 

een summier antwoord is gegeven. Hij stelt voor dat deze vraag in een vergadering van de 

Budgetcommissie wordt afgehandeld. 

De notulen van de 499e, 500e (herziene versie d.d. 19-11-2012), 502e, 503e en 504e vergadering 

worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 501e (schriftelijke) vergadering. 

[Noot secretaris: Dit besluit is geformaliseerd zodra de heer Dessens in de vergadering aanwezig was.] 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten. 
 

5. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5560 d.d. 05 december 2012) 

De Directeur deelt mede dat de heer De Haan in zijn presentatie bij agendapunt 10 op enkele aspecten 

uit het schrijven zal ingaan. Hij voegt toe dat op 12 december een maximum uurproductie van 220 

mln. m3 uit het Groningenveld en 50 mln. m3 uit UGS Norg is geleverd, zodat het totaal ruim boven 

het bestelbrief-niveau lag. 

De Voorzitter vraagt of deze piekproductie weergerelateerd was. 

De heer De Haan bevestigt dit, doch voegt toe dat kennelijk ook de omvang van de marktvraag een rol 

speelde. 

De heer Bokhoven merkt op dat de tabel op pagina 6 van het schrijven cijfers bevat die lichtelijk 

afwijken van die welke in de financiële rapportage over het derde kwartaal zijn opgenomen. 

De Directeur zegt toe de oorzaak hiervan te zullen nagaan. 

De Directeur wijst op de informatie over het succesvol fraccen van de Kielwindeweer-1 put. Hij 

memoreert dat de start van de fraccing campagne een jaar werd uitgesteld, teneinde eerst met allerlei 

betrokken instanties overleg te voeren. Van alle zijden is positief gereageerd op de fraccing plannen 

van NAM. De campagne is dus zowel technisch als qua interactie met de omgeving heel goed 

verlopen. 

De heer Botter voegt toe dat in Lauwerzijl iets meer debat heeft plaatsgevonden, doch dat de afloop 

daarvan eveneens succesvol was. 

De heer Benschop vraagt of NAM naar de omgeving ook bericht geeft over de beëindiging van deze 

campagne. 

De heer De Haan antwoordt dat NAM de omgeving voortdurend informeert via haar website. Hij 

voegt toe dat mevrouw Van Mastrigt, tot voor kort burgemeester van Hoogezand en inmiddels 

gedeputeerde in de Provinciale Staten als opvolgster van mevrouw Mansveld, op 14 december een 

bezoek aan NAM aflegt. Bij die gelegenheid zal NAM haar informeren over de uitgevoerde 

campagne. 

6. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

 

De Directeur licht naar aanleiding van de informatie in het schrijven toe dat de overgang naar de 

nieuwe werkwijze voor de capaciteitsplanning op soepele wijze verloopt. 

De Voorzitter zegt dit te herkennen en wijst er op dat in het Businessplan van GasTerra hetzelfde 

positieve beeld naar voren komt. 

De Directeur voegt toe dat in de nieuwe werkwijze een betere afstemming tussen NAM en GasTerra 

mogelijk zal zijn, onder andere ten aanzien van de planning van stops voor onderhoud en projecten. 

De Voorzitter zegt naar aanleiding van de informatie op pagina 4 dat hij het een goede zaak vindt dat 

de markt voor L-gas in kaart is gebracht en de inzet van kwaliteitsconversie met stikstof is 

geminimaliseerd. Hierdoor is ten aanzien van het Groningenveld een goed productieniveau 

gerealiseerd. Ook het constructieve overleg van GasTerra met GTS heeft hieraan bijgedragen. 

De heer Bokhoven vraagt of NAM ook overleg heeft met GTS. 

De heer De Haan bevestigt dit, en geeft aan dat dit vooral technische kwesties betreft, zoals 

compressoren, kwik in gas en andere technische zaken met betrekking tot de gaslevering. De overige 

zaken worden door GasTerra met GTS besproken. GTS en NAM hebben wel eens een 

compressorbundel uitgewisseld, en GTS beschikt over een reserve compressormotor die ook door 

NAM kan worden ingezet. 



De Directeur merkt op dat de lengte van de ACC-vergaderingen een indicator is voor de kwaliteit van 

het capaciteitsplanningsproces, en geeft aan dat de laatste vergadering mede door een goede 

voorbereiding van de toch niet eenvoudige materie slechts 15 minuten duurde. 

De heer Van Veldhoven geeft aan dat ook in het Businessplan van GasTerra flinke vooruitgang is 

gemaakt ten aanzien van de planning van capaciteit. 

Het College neemt voor het overige kennis van het schrijven. 

 

7. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET DERDE KWARTAAL VAN 2012 

 

Voorzitter wijst op de door de heer Bokhoven bij agendapunt 5 gestelde vraag. 

De heer Bokhoven merkt op dat het Norg expansieproject van start is gegaan en dat het lastig is om uit 

deze rapportage het budget en de voortgang van dit project over meerdere jaren gezien te destilleren. 

De afwijkingen ten opzichte van het WP&B zijn wél zichtbaar. 

De heer De Haan antwoordt dat NAM op maandbasis over dit project rapporteert. 

De Directeur merkt op dat de door de heer De Haan bedoelde rapportage een separate is, en dat het 

goed zou zijn om dergelijke info over Capex-projecten in de kwartaalrapportage toe te voegen. 

De Voorzitter suggereert dat hiertoe het project-dashboard voor dit project zou kunnen worden 

bijgesloten. 

De Directeur vraagt de heer De Haan of hij in zijn presentatie nog op de voortgang van het 

expansieproject zal terugkomen. 

De heer De Haan antwoordt dat dit niet het geval is. Hij deelt mede dat de latest estimate momenteel 

€ 3 mln. boven budget ligt maar spreekt de verwachting uit dat de uiteindelijke realisatie binnen 

budget zal uitkomen. 

De Directeur vraagt of dat geldt voor alle deelprojecten tezamen. 

De heer De Haan antwoordt dat alleen het ‘metering’-project buiten dit geheel valt, en geeft aan dat dit 

project binnen budget wordt opgeleverd. 

De heer Bokhoven vraagt of het project betreffende de Leaning Well in Norg binnen budget blijft. 
 

De heer De Haan bevestigt dit. 

De Directeur geeft aan dat NAM er hard aan heeft gewerkt om de leerervaringen uit het 

Schoonebeekproject 

met betrekking tot kostenbeheersing in volgende projecten toe te passen. 

De Directeur merkt op dat de incidentfrequentie (TRCF) voor het Groningensysteem sinds kort ‘0’ is, 

wat inhoudt dat er een jaar lang geen medische behandeling nodig is geweest, en feliciteert de heer De 

Haan met dit resultaat. 

De Voorzitter sluit zich hier bij aan en merkt op dat deze prestatie mede bijzonder is omdat er ook veel 

projectactiviteiten hebben plaatsgevonden. 

De Voorzitter stelt vast dat het College goedkeuring kan hechten aan de financiële rapportage. 

(926) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5559 d.d. 30 november 2012 toegezonden 

advies van de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het derde 

kwartaal van 2012 conform schrijven secretariaat M5557 d.d. 27 november 2012. 

[Noot secretaris: Dit besluit is geformaliseerd zodra de heer Dessens in de vergadering aanwezig was.] 

8. WERKPROGRAMMA EN BUDGET 2013 

(Schrijven Secretariaat M5558 d.d. 27 november 2012 en M5559 d.d. 30 november 2012) 

De heer Bokhoven merkt op dat in 2013 veel uitgaven zijn voorzien. 

De heer De Haan bevestigt dit en wijst er op dat het investeringsprogramma van circa € 1 mrd daar een 

belangrijke rol in speelt. Ook in de jaren na 2013 zijn nog flinke uitgaven gepland. Hij voegt toe dat 

ook de Opex-kosten stijgen, vanwege de hogere productie en een toenemend elektriciteitsverbruik. Dit 

verbruik is inmiddels gestegen tot boven 1 MWh per mln. m3. De heer De Haan merkt op dat NAM 

overigens zelf het gas levert voor productie van de benodigde elektriciteit en op deze 

omzettingstransactie momenteel per saldo winst maakt. 

De Voorzitter stelt vast dat het College goedkeuring kan hechten aan het werkprogramma en budget. 

(927) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5559 d.d. 30 november 2012 toegezonden 

advies van de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan het werkprogramma en budget 2013 

conform schrijven secretariaat M5558 d.d. 27 november 2012. 



[Noot secretaris: Dit besluit is geformaliseerd zodra de heer Dessens in de vergadering aanwezig was.] 

9. BODEMTRILLINGEN GRONINGEN 

De Directeur geeft aan de hand van een presentatie (zie bijlage 1) een toelichting op de afhandeling 

van de schades na de beving in augustus en de nadien gestarte activiteiten. 

Slide: Huizinga earthquake August 2012 

Er komen bij NAM nog steeds nieuwe claims binnen. De raming van het totale schadebedrag ad € 16 

mln. is nog weinig exact. Het werkelijke bedrag zal naar verwachting tussen € 12 mln. en € 20 mln. 

liggen. Twee grote schades betreffen zwembaden, waarvan inmiddels is gebleken dat van één 

zwembad in Middelstum de betonconstructies niet deugdelijk was. Dit zwembad worden door NAM 

grondig gerepareerd, waarbij de extra kosten boven de feitelijke schade als schenking worden 

aangemerkt. Hiermee wordt ook voorkomen dat zich bij een volgende beving weer dezelfde schade 

voordoet. Het andere zwembad is door de stichting die eigenaar is al gerepareerd en hier zal NAM 

assiteren bij de aanschaf van zonnepanelen om de energiekosten voor de stichting omlaag te helpen 

brengen. Dit zijn twee voorbeelden van de coulance die NAM in sommige gevallen betracht als 

onderdeel van Social Investment in het getroffen aardbevingsgebied. Dat wil niet zeggen dat NAM 

alles accepteert: er is ook een claim ingediend betreffende een scheefstaand hek. Raadpleging van 

Google Street View wees echter uit dat dit hek in 2010 reeds even scheef stond en daardoor heeft 

NAM deze claim afgewezen. 

Slide: Claims 

De heer De Haan merkt op dat het aantal gevallen waarbij dieper bouwkundig onderzoek noodzakelijk 

is tot nu toe enorm meevalt. 

De Directeur zegt er geen goed gevoel bij te hebben dat tot heden nog maar circa 200 van de ruim 

2000 claims administratief en financieel zijn afgehandeld. De bottleneck ligt bij het verkrijgen van 

offertes van aannemers. 

Slide: Earthquake risk assessment 

Staatstoezicht op de Mijnen heeft de vraag opgeworpen of het juist is om uit te gaan van de data van 

alle door gaswinning in Noord Nederland geïnduceerde bevingen. Als alleen wordt gekeken naar de 

data die betrekking hebben op bevingen in relatie tot het Groningenveld dan blijkt dat de grafiek van 

de waarschijnlijkheidsverdeling aan de rechterzijde een vlak verloop heeft. 

De heer De Haan licht toe dat er in relatie tot het Groningenveld tot nu toe 180 bevingen zijn geweest. 

Het KNMI heeft in het verleden gemeend dat het, vanwege dit relatief lage aantal, statistisch niet 

verantwoord is om uit de gegevens van die bevingen harde conclusies te trekken. Er is onvoldoende 

resolutie. Daarom is de onzekerheid groter en kan niet goed worden aangegeven waar het maximum 

ligt. Daarom zijn tot nu toe de gegevens van bevingen gerelateerd aan de kleinere gasvelden altijd 

meebeschouwd. 

De heer De Haan geeft aan dat er voor duidelijke communicatie hierover moet worden gestreefd naar 

een verklaring die voor een breed publiek geschikt is, mogelijk in de stijl dat de kans op een beving 

met een kracht groter dan X in de komende Y jaar Z procent is. 

De Directeur bevestigt dat de vertaling van de gegevens naar een heldere verklaring van belang is. 

NAM is daarover met Staatstoezicht in overleg, maar dit heeft nog niet geleid tot een resultaat. 

De heer Bokhoven merkt op dat in de afgelopen periode statistische analyses zijn uitgevoerd en vraagt 

wat fysieke analyses uitwijzen. 

De Directeur antwoordt dat NAM bezig is met fysieke analyses maar dat daarvan nog geen uitkomsten 

beschikbaar zijn. 

De heer Dierikx zegt het van belang te vinden dat naast de analyse van Staatstoezicht nu ook die van 

Shell beschikbaar is. 

De Voorzitter geeft aan dat er op basis van deze analyses sprake is van grotere onzekerheid over de 

werkelijke maximum bevingskracht, en dat het de vraag is hoe de uitkomsten van de analyse moeten 

worden geduid qua risico en consequenties in de vorm van schade. De situatie in de ondergrond is 

uiteraard ongewijzigd, maar de wijze van analyseren is nu anders en levert een nieuw beeld op. 

De heer Dessens merkt op dat het 2e grafiekje suggereert dat de kans op een groter maximum niet 

afneemt met de waarde van dat maximum. 

De Directeur licht toe dat een krachtigere beving aan het oppervlak tot grotere versnellingen leidt en 

tevens in een groter gebied wordt gevoeld. 

De Voorzitter wijst er op dat TNO de vertaling zal maken van de beweging aan het oppervlak naar 



schade aan gebouwen. 

De heer De Haan voegt toe dat er ook een studie wordt gedaan naar de relatie tussen de bevingskracht 

en de bewegingen aan het oppervlak. In die relatie speelt de structuur van de bodem ook een rol. 

Slide: Staatstoezicht op de Mijnen/NAM workshop December 10th 

Consensus tussen Staatstoezicht en NAM over de resultaten is van belang, opdat beleidsmakers zich 

op die resultaten kunnen baseren. Tussen Staatstoezicht en KNMI lijkt nu nagenoeg overeenstemming 

bereikt. 

De heer Dierikx geeft aan dat hem eenzelfde signaal heeft bereikt. 

De Voorzitter wijst er op dat NAM nu ook volop bezig is met het bestuderen van mogelijke 

maatregelen. 

De Directeur licht toe dat het plausibel is dat snellere depletie de bevingsfrequentie verhoogt, doch dat 

NAM geen correlatie ziet tussen de depletiesnelheid en het totaal over de depletieperiode te 

verwachten aantal bevingen, dan wel de maximum bevingskracht. Staatstoezicht ziet dergelijke 

correlaties wèl. 

De Voorzitter merkt op dat Staatstoezicht de analyse van die correlaties tot heden niet heeft gedeeld, 

ondanks dat daar wel om is gevraagd. 

De heer Dierikx vraagt wat daarvan de reden is. 

De heer De Haan antwoordt dat dit verband houdt met de door het KNMI uit te voeren review; na die 

review zou Staatstoezicht de resultaten wèl met NAM willen delen. 

De Voorzitter brengt naar voren dat NAM deze analyses van Staatstoezicht dus nog niet heeft kunnen 

bekijken en verifiëren. 

De Directeur vult aan dat ook de rapportage van Shell nog wordt onderworpen aan een review. 

De Directeur deelt mede dat Staatstoezicht ook stelt dat er minder bevingen optreden als er met een 

vlakker profiel zou worden geproduceerd. NAM stelt daar tegenover dat de fluctuaties in de productie 

plaatsvinden in het Zuidelijke deel van het veld en de bevingen in het Noordelijke deel. De in het 

Zuidelijke deel optredende drukfluctuaties verplaatsen zich met een tijdvertraging van meer dan 10 

jaar naar het Noordelijke deel. Een correlatie tussen productiefluctuaties en bevingen wordt daarom 

niet plausibel geacht. NAM wacht nog op informatie van Staatstoezicht teneinde de analyse van deze 

instantie inzake die correlatie te kunnen beoordelen. 

Slide: Legal considerations & exposures. 

De heer Dierikx vraagt wat de relatie is van het onderwerp bevingen met de Structuurvisie Ondergrond 

(STRONG), en wijst er op dat die visie nog niet gereed is. 

De Directeur zegt toe dit te zullen nagaan. Hij licht toe dat het hier vermelde betrekking heeft op de 

stelling van de Groninger Bodem Beweging dat ook waardevermindering van woningen ten gevolge 

van het heersende aardbevingsrisico zou moeten worden vergoed. Vast staat dat waardevermindering 

weliswaar moeilijk meetbaar is, daar de waarde van woningen ook door andere oorzaken daalt, maar 

in potentie een groot financieel belang vormt. 

Slide: Earthquake risk management : work in progress 

De Directeur merkt op dat ervoor moet worden gewaakt dat een actie, die overigens nog niet is 

uitgewerkt of goedgekeurd, om bouwkundige constructies te verbeteren niet tot extra ongerustheid 

leidt. Hij licht verder toe dat ‘Pressure maintenance‘ inhoudt dat de stik op peil wordt 

gehouden door injectie van bijvoorbeeld water. 

De heer Bokhoven vraagt of het bodemdalingsfonds wordt gebruikt voor vergoeding van de 

opgetreden schades. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is. 

Slide: Measures to address vulnerable buildings 

De Directeur zegt op verzoek van het College toe om in de tabellen een kolom ‘sociale 

aanvaardbaarheid’ toe te voegen. 

Slides: Measures to reduce earthquake magnitude/frequency 

De heer Dessens betoogt dat een ++ waardering voor maatregel B1 in strijd lijkt met de vaststelling 

dat het effect van deze maatregel nog speculatief is. 

De Directeur licht met betrekking tot maatregel B3 toe dat injecties veel tijd en geld kosten. 

Bovendien gaat bij injectie van water een deel van het gas verloren omdat dit oplost in het water. 

De heer Dierikx stelt voor deze injecties naar medium uit te splitsen en uit te werken in aparte 

kolomrijen. 



Slide: Possible measures to address vulnerable buildings (A) 

De heer Bokhoven stelt voor om ook bij de blauw gekleurde ovalen een tijdsindicatie op te nemen. 

Tevens geeft hij aan dat er ook een tijdsperiode zit tussen het uitvoeren van een maatregel 

(bijvoorbeeld B1) en het effect van die maatregel. 

De heer Dessens wijst bij dit laatste op de tijdvertraging van circa 1 jaar welke Staatstoezicht noemt. 

Slide: Wording to describe earthquake risk 

De heer Bokhoven merkt met betrekking tot de tweede door Staatstoezicht aangegeven gedachte op 

dat het niet nodig is om deze stelling achterwege te laten. De bevolking is best in staat om bij 
 

communicatie over de te verwachten aantallen bevingen te onderkennen dat er verschil is tussen grote 

en kleine bevingen. 

Slide: Next steps 

Het College is het er mee eens dat het van eminent belang is het aardbevingsrisico zorgvuldig te 

duiden; een extra vergadering in januari 2013 lijkt daarom zeer zeker op zijn plaats. 

-------------- 

De heer Dierikx zegt over de presentatie verder geen opmerkingen te hebben. Hij geeft aan dat hij erop 

heeft aangestuurd dat Staatstoezicht en KNMI consensus bereiken. Dit punt komt momenteel in zicht. 

Een advies van Staatstoezicht aan het Ministerie zonder dat er ook een advies is over te nemen 

maatregelen is echter niet behulpzaam. Staatstoezicht heeft echter een eigen verantwoordelijkheid om 

te bepalen wat en wanneer zij rapporteert. 

De heer Dierikx zegt verheugd te zijn dat er nu ook technische input is vanuit Shell. 

De heer Dessens benadrukt dat, gelet op de grote belangen die in het geding zijn, ervoor moet worden 

gewaakt dat instanties als Staatstoezicht en het KNMI waarachtige consensus bereiken en dat die 

consensus niet het resultaat zou moeten zijn van een compromis dat onder druk tot stand komt. 

Tot slot merkt hij op dat NAM ten aanzien van maatregelen ter voorkoming van schade aan gebouwen 

al een casus heeft op basis van de beving van augustus j.l. De uit die beving opgedane kennis kan 

worden benut om maatregelen voor te bereiden. 

De heer De Haan antwoordt dat over dit punt op 18 december een gesprek plaatsvindt met TNO. 

De heer Dierikx merkt op dat toezeggingen over preventieve verbetering van bouwkundige 

constructies bij voorkeur dienen te worden gepresenteerd als maatregel in het kader van een potentieel 

hogere maximum bevingskracht. 

De heer Bokhoven geeft aan dat de voorstellen voor communicatie op de slide ‘Next steps’ hem 

aanspreken. Hij suggereert om een informatiecentrum voor de bevolking in te richten over 

aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Verder wijst hij er op dat zich in Limburg veel gevallen 

van mijnschade hebben voorgedaan en dat daarbij is gebleken dat het goed informeren van de 

bevolking het acceptatieniveau verhoogt. 

De heer Dessens voegt toe dat de snelheid waarmee mijnschades werden gerepareerd erg hoog was. 

De Voorzitter vat samen dat duidelijk is dat partijen nu in een andere situatie verkeren dan 2 maanden 

geleden werd gedacht, toen alleen de mondelinge informatie van Staatstoezicht beschikbaar was. 

De huidige situatie is dat er veel studies zijn aangezet, waarvan een aantal nog moet worden afgerond. 

Shell en ExxonMobil zijn hierbij betrokken, en de resultaten worden nog beoordeeld door externe 

experts. Met de informatie van dit moment is een ander beeld ontstaan, gekenmerkt door meer 

onzekerheid over de kracht van bevingen en de mogelijke schade. Het lijkt dienstig om qua preventie 

van schades grotere stappen te zetten. Hoe de acceptatie van de nieuwe situatie uitpakt zal moeten 

worden bezien. Dit geldt ook voor de relatie tussen NAM en haar omgeving. 

De Voorzitter geeft aan dat het cruciaal is dat Staatstoezicht, KNMI en Shell/NAM en externe experts 

consensus bereiken over de aanwezige risico’s en daaromtrent tot een heldere formulering komen die 

goed communiceerbaar is. Het is belangrijk dat dit in één keer goed gaat en er geen verwarring wordt 

geschapen. 

Verder betoogt hij dat mogelijk te nemen maatregelen goed moeten worden doordacht, zodat bekend is 

wat de impact ervan is en of ze acceptabel zijn. Voor het screenen van potentiele maatregelen is nog 

enige tijd nodig. Ook over deze maatregelen is consensus vereist. De Voorzitter zegt van mening te 

zijn dat Staatstoezicht hierover te gemakkelijk conclusies trekt op basis van de beschikbare informatie. 

De kennis op dit vlak zit juist eerder op andere plaatsen, met name bij NAM. Hij zegt ervan uit te gaan 

dat het Ministerie die mening deelt. 



De Voorzitter vat verder samen dat in de tabellen een kolom ‘sociale acceptatie’ zal worden 

toegevoegd, dat in de schema’s met de ovalen extra tijdsindicaties zullen worden toegevoegd, en dat 

de termijn waarop een maatregel effect heeft ook zal worden aangegeven. 

Hij geeft aan dat er wellicht ‘no regret’ maatregelen tussen zitten die zonder meer kunnen worden 

uitgevoerd, maar meer ingrijpende zaken zouden op een positieve bewijsvoering moeten zijn 

gebaseerd. In dat verband geeft hij aan dat het herroepen van genomen maatregelen een negatieve 

uitwerking kan hebben. De kwaliteit van te nemen maatregelen is dus van het grootste belang. 

Hij licht toe dat voor een aantal zaken nog verdere studies noodzakelijk zijn, doch dat deze studies zijn 

aangezet en in de planning zijn opgenomen. 

De Voorzitter vraagt de heer Dierikx of hij, ook als er van Staatstoezicht binnenkort een advies wordt 

ontvangen, naar de Minister kan aangeven dat er een intensief traject met de betrokken partijen is 

ingezet dat serieus en met grote voortvarendheid wordt opgepakt. Hij vraagt of in dat geval de 

Minister de Tweede Kamer zou dienen te informeren. 

De heer Dierikx antwoordt dat de Minister een ontvangen rapportage niet weken kan laten liggen. Hij 

voegt toe dat KNMI en Staatstoezicht niet de expertisehouders zijn ten aanzien van eventueel te nemen 

maatregelen. Bovendien is NAM verantwoordelijk voor te nemen maatregelen. Hij geeft nogmaals aan 

dat het zinvol is om maatregelen inzake het preventief verbeteren van constructies te koppelen aan de 

nieuwe informatie over de maximum bevingskracht, en dat overige maatregelen eerst verder worden 

bestudeerd. 

De heer Dessens merkt op dat de Minister zal begrijpen dat het effect van nu genomen maatregelen, 

niet op heel korte termijn optreedt en dat er geen sprake is van grote urgentie. 

De heer Dierikx antwoordt dat het effect mogelijk wel over 1 à 1,5 jaar optreedt en zegt ervan uit te 

gaan dat de Minister dit in zijn oordeelsvorming zal betrekken. 

De heer Dierikx zegt te verwachten dat Staatstoezicht tevoren met hem zal communiceren over het aan 

de Minister te richten advies. Hij zegt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen uitleggen dat 

er door betrokken partijen een goede aanpak is gevolgd. 

De Voorzitter merkt op dat Staatstoezicht de perceptie had dat NAM deze kwestie niet serieus nam, en 

dat hij ervan uitgaat dat dit beeld nu wegebt. Hij benadrukt nogmaals dat het vastgestelde risico goed 

moet worden geformuleerd, op een wijze waarover betrokkenen consensus hebben. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht met NAM mogelijke maatregelen heeft besproken en dat de 

verschillen van inzicht op dit vlak bekend zijn. Zowel Staatstoezicht als NAM zouden een probleem 

hebben als er zowel qua formulering van het bevingsrisico als ten aanzien van te nemen maatregelen 

geen eensluidende stellingen worden gecommuniceerd. 

De heer Dessens merkt op dat Staatstoezicht door haar insteek heeft bereikt dat er op grote schaal 

acties zijn aangezet. 

De Voorzitter antwoordt dat deze kwestie binnen Shell en ExxonMobil enorm serieus wordt genomen, 

en dat dit niet is op basis van een probleem met de regulator maar vanuit de handhaving van de 

‘License To Operate’ en de zorg voor de omgeving. Inmiddels is er veel vooruitgang geboekt. Zo zijn 

er verschillende correlatieanalyses uitgevoerd. Over enkele weken zal de kennis over de risico’s en 

maatregelen opnieuw een stap verder zijn gebracht. 

De Directeur deelt mede dat er op volle toeren wordt gewerkt aan communicatieplannen inzake deze 

kwestie. Hij beaamt dat publicatie kort voor de feestdagen ongewenst is. Verder geeft hij aan dat 

ongecontroleerde publiciteit tamelijk negatieve effecten kan hebben, en ook zou kunnen doorwerken 

naar het debat over de winning van schaliegas. 

De Voorzitter verzoekt NAM om de in de vergadering getoonde slides nog vandaag aan de leden van 

het College te doen toekomen. 

De heer Botter zegt dit toe. 

10. PRESENTATIE ASSET GRONINGEN 2013 (zie bijlage 2) 

De heer De Haan brengt in herinnering dat hij in zijn presentatie van een jaar geleden aandacht 

besteedde aan het onderwerp ‘bodemtrillingen’. Dit onderwerp staat momenteel zeer in de 

belangstelling. 

Hij voegt toe dat de kwestie met betrekking tot hinder door laagfrequent geluid in de gemeente 

Zuidhorn nog steeds niet is afgesloten. De burgemeester van Zuidhorn steunt in deze kwestie de visie 

van NAM en wijst er op dat ook treinen en windmolens bronnen van laagfrequent geluid kunnen zijn. 

Op dit moment is deze kwestie kennelijk bij Provinciale Staten van Friesland op de agenda gekomen 



en het is niet ondenkbaar dat ook de nationale politiek erbij wordt betrokken. 

Slide: HSE statistics end-October 2012. 

De heer De Haan deelt mede dat op 3 februari 2011 het laatste ongeval met verzuim plaatsvond, toen 

een persoon een enkelbreuk opliep op de locatie Norg. De TRCF-indicator heeft wel eens eerder op 

‘0’ gestaan, maar dit is al weer geruime tijd geleden. Gehoopt wordt dat het huidige programma van 

cursussen en coaching de cultuur heeft gevestigd om de huidige performance vast te houden. 

De heer Bokhoven vraagt of NAM heeft geanalyseerd wat de oorzaak was van de mindere prestaties in 

het verleden. 

De heer De Haan antwoordt dat de huidige cultuur een belangrijke bijdrage vormt, alsook de 

persoonlijke betrokkenheid van veel mensen. Als voorbeeld geeft hij aan dat hij zelf coach is voor 12 

voorlieden en met hen regelmatig bespreekt op welke wijze zij hun rol ten aanzien van 

ongevallenpreventie vervullen. Hij merkt op dat het in het verleden de gewoonte was om een incident 

te wijten aan verkeerd gedrag van personen of onveilige status van equipment. Er werd echter niet 

ingegaan op de vraag wat de achterliggende oorzaken van betreffende gedrag waren. 

NAM heeft nu een programma waarin elke voorman een iPad krijgt waarop NAM een applicatie heeft 

geïnstalleerd. Het doel hiervan is om de communicatie over veiligheid sterk te verbeteren. De voorman 

kan een opmerking of bevinding via deze applicatie invoeren en alle andere voorlieden ontvangen dan 

direct een melding. Gebleken is dat men hierdoor meer opmerkzaam wordt. De voorlieden gebruiken 

de voor hen relevante informatie vervolgens om daarover te communiceren met hun medewerkers. Dit 

is een succesvolle aanpak. Voorheen werden meldingen eerst ingevoerd in een database, waarna 

daaruit bepaalde thema’s werden gedestilleerd die in sessies werden besproken. Die aanpak werkte 

veel minder direct. Er zijn in totaal 200 iPads uitgereikt en inmiddels 50.000 ‘hits’ gerealiseerd. Er is 

wel enige discussie geweest met de OR over deze aanpak, daar NAM het gebruik van deze iPads 

monitort. 

Verder bleek dat een deel van de doelgroep nog niet erg bekend was met het gebruik van dergelijke 

IT-middelen. Ook taalbarrières speelden soms een rol. 

De Voorzitter vraagt hoe NAM de huidige performance denkt te kunnen continueren. 

De heer De Haan antwoordt dat daarvoor steeds nieuwe acties nodig zijn. Er wordt momenteel ingezet 

op opfriscursussen en een intensievere opzet van het coaching-programma. 

Slide: 2012 Production Forecast: LE 49,4 mln. m3. 

De heer De Haan wijst er op dat de in de maand december te realiseren productie nog van wezenlijk 

belang is voor de hoogte van het jaartotaal 2012 en dat daarom de LE mogelijk te optimistisch is. 

Slide: Second stage compressor development 

Schaapbulten zal als pilot dienen voor een opstelling waarbij aan beide as-einden van de elektromotor 

een compressortrap zal worden gekoppeld. Dit concept is wel eerder toegepast, maar niet in 

combinatie met magnetische lagers. Een zeer goede kwaliteitsbewaking in technisch opzicht heeft er 

toe geleid dat de tot nu toe uitgevoerde tests feilloos verliepen. In oktober zal de eerste unit in bedrijf 

gaan op Schaapbulten. De leerervaringen van dat project zullen worden benut om in volgprojecten de 

benodigde stopduur te verkorten van 100 naar 60 dagen, opdat productiederving zo veel mogelijk 

wordt voorkomen. Op dit moment verloopt het project nog binnen budget. 

Vanaf 2015 zullen op dezelfde wijze alle GLT-clusters worden gemodificeerd. Met betrekking tot de 

bestaande motoren speelt nog de problematiek rond de ‘sleeves’ die op plaatsen tot problemen hebben 

geleid. Het uitwisselen van deze sleeves wordt in de ombouwprojecten meegenomen. 

Mocht overigens in verband met de aardbevingsproblematiek een andere productiewijze voor het 

Groningenveld worden vastgesteld, dan zou dat de planning van deze projecten kunnen beïnvloeden. 

Slide: Norg Underground Gas Storage expansion 

Het project moet daadwerkelijk op 1 oktober 2017 gereed zijn omdat er bij latere oplevering 

onvoldoende capaciteit is op het Groningenveld om de UGS te vullen. 

De upgrade van het meetsysteem is klaar. Nu wordt een ‘after action’ review gehouden om de 

leerervaringen vast te leggen. Het project is niet gemakkelijk geweest en er is veel overwerk verricht 

om het op tijd af te ronden. Dit lag voornamelijk aan het late moment van de budgetgoedkeuring. 

Slide: NorgroN Pipeline - Status 

Voor de fabricage van de pijpen is een onverwacht laag tarief gerealiseerd. Deze pijpen worden 

gefabriceerd in China in een fabriek die geheel door Shell op kwaliteit is beoordeeld en in orde 

bevonden. 



De heer Dierikx vraagt of het verschepen van de pijpen tegen lage kosten kan geschieden. 

De heer De Haan bevestigt dit. 

Slide: Norg expansion program 

De heer De Haan deelt mede dat het vermelde ‘Minor Investment proposal’ inmiddels door EBN is 

goedgekeurd. Hij geeft aan dat NAM er naar streeft om de FID zo laat mogelijk te nemen, teneinde de 

onzekerheid rond het project te minimaliseren. Om die reden is het noodzakelijk om vóór de FID al 

‘long lead’- items te bestellen. 

Met het op deze slide onder ‘Highlights’ vermelde ‘GTS’ wordt bedoeld het bemeteringsproject. Het 

uit dit project voortkomende leerproces is niet altijd prettig, maar wel leerzaam. 

Met het op deze slide onder ‘Highlights’ vermelde ‘LW’ wordt bedoeld de ‘Leaning Well’. Deze put 

produceert wel gas maar is waarschijnlijk 1 week later dan gepland volledig nomineerbaar. 

Slide: Norg expansion - timing 

Het uit de Leaning Well geproduceerde H-gas wordt gemengd in de L-gasstroom. In de 

injectieperiodes in de zomer wordt gepoogd om L-gas naar het Noordelijke deel van het veld te sturen. 

In 2014 vinden echter constructiewerkzaamheden plaats die het beschikbare werkvolume beperken. 

De nominaties in de periode 2014 en 2015 zijn daarom afhankelijk van het verloop van de stops voor 

de projectactiviteiten. De op 1 oktober 2017 beschikbaar te hebben capaciteit en werkvolume worden 

wel gegarandeerd. 

De termijn van 8 weken voor goedkeuring van de FID is tamelijk strak. 

De heer Dessens vraagt waarom NAM op een zo laat mogelijk moment een besluit wil nemen. 

De heer De Haan antwoordt dat daarmee de onzekerheid rond een besluit wordt geminimaliseerd. 

Presentatie ‘Mercury in sales gas NAM’ 

Slide: Background (Facts) 

Het is een bekend fenomeen dat aardgas vloeibaar kwik bevat. In een oude pijplijn (Scheemda – 

Midwolda) bleek het kwik niet zoals verwacht te zijn doorgedrongen in het metaal maar te zijn 

neergeslagen op de ‘scale’ van de pijp. Het kwik is daardoor wel gemakkelijker verwijderbaar. Deze 

bevinding heeft echter geleid tot onzekerheid over hoeveel kwik er is geadsorbeerd in het netwerk van 

Gasunie. 

Slide: Mercury Management System (MMS) ‘11/’12 

De aanwezigheid van een bepaalde concentratie kwik in geproduceerd gas werd in het verleden min of 

meer geaccepteerd maar na de splitsing van Gasunie is er nadrukkelijker naar gekeken. NAM en GTS 

hebben hiertoe een samenwerking opgezet in de vorm van een Mercury Management System, die nu 

tot resultaten heeft geleid. 

De heer De Haan merkt op dat de contractuele situatie op dit punt niet duidelijk is: het TLC-contract 

bevat geen specificatie voor het kwikgehalte. 

Slide: MMS Results 2012 

Uit de literatuur zijn diverse grenswaarden voor kwik in de lucht bekend. Limieten voor kwik in 

aardgas zijn er niet of nauwelijks. Er is nu geconstateerd dat de concentraties in het GTS leiding 

netwerk hoger zijn dan verwacht. 

De Directeur vult aan dat het uiteindelijk gaat om de kwikconcentratie die bij verbranding van gas kan 

optreden in de ruimte waarin de eindverbruiker zich bevindt. 

De heer De Haan merkt op dat mercaptaan, dat aan aardgas wordt toegevoegd, met kwik reageert 

waardoor een deel van het kwik neerslaat als kwiksulfide. 

De heer Dierikx vraagt wat er bij verbranding van aardgas met het kwik gebeurt. 

De Directeur antwoordt dat niet bekend is wat er met het aanwezige kwik gebeurt. 

De heer De Haan zegt dat het van belang is om het meetprogramma te continueren. 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat dan kan worden bezien of de concentraties in het 

transportnet toenemen. 

Slide: Business Case calls for action 

Daar de kans aanwezig is dat de eindverbruikers met hogere concentraties worden geconfronteerd 

zouden in de winningsinstallaties maatregelen kunnen worden genomen. Hiermee zou een bedrag van 

€ 100 à 200 mln. gemoeid kunnen zijn. NAM is ook bezorgd over mogelijke reputatieschade. Ook 

GTS voelt zich ongemakkelijk met deze situatie en verzoekt NAM om acties te nemen om verdere 

injectie van kwik in het leidingnet te voorkomen. 

NAM heeft samen met GTS het eerder genoemde Mercury Management Systeem opgezet, met als 



doel om mogelijke problemen bij de eindverbruiker in kaart te brengen. Daarnaast wil NAM haar 

verantwoordelijkheid nemen door een studie te starten betreffende een mogelijk 

kwikverwijderingsproject. Dit houdt in dat mogelijke concepten worden onderzocht. De heer De Haan 

zegt het College te willen vragen deze aanpak te steunen, daar NAM in deze kwestie kwetsbaar lijkt. 

De heer Bokhoven zegt hetgeen de heer De Haan voorstelt een goede aanpak te vinden en verzoekt 

hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Eventueel zouden de aanwezige opties dan in de volgende 

vergadering kunnen worden besproken. 

De heer Bokhoven vraagt of de kwestie ook in Nogepa-verband wordt besproken, zodat ook offshore 

leidingen in het onderzoek kunnen worden betrokken. 

De Directeur vraagt of kleine velden al zijn voorzien van kwikfilters. 

De heer Bokhoven zegt daar niet zeker van te zijn. 

De Directeur zegt bekend te zijn met een historisch geval waarin gas als grondstof voor 

maagzuurtabletten is gebruikt en om die reden werd gezuiverd van kwik. 

Slide: Proposed short term actions 

De heer De Haan deelt mede dat NAM als maatregel voor de korte termijn een test zal starten met 

dieper koelen van het gas, zodat daaruit meer vloeistof en daarmee ook meer kwik wordt afgescheiden. 

De andere acties zijn gericht op de langere termijn. 

De heer Dessens vraagt of er een publiciteitsrisico is, alsmede of er een toezichthouder of andere 

organisatie bij is betrokken. 

De Directeur oppert dat het zinvol is om voorbereidingen te treffen voor communicatie inzake deze 

problematiek. 

De heer De Haan antwoordt dat daartoe acties zijn aangezet. 

De Voorzitter benadrukt dat vooralsnog de kring van hierbij betrokken personen beperkt zou moeten 

worden gehouden. Hij vat samen dat er geen sprake is van acuut gevaar, dat er geen normen worden 

overschreden, en dat NAM in deze kwestie acteert vanuit ‘prudent operatorship’. Hij stelt vervolgens 

vast dat het College de aanpak van NAM steunt. 

11. RONDVRAAG 

De Directeur memoreert dat op 2 november de 500e vergadering van het College van Beheer 

Maatschap heeft plaatsgevonden, langs telefonische weg. 

De Directeur stelt het op prijs de deelnemers aan deze eerste fysieke vergadering sinds die datum een 

aandenken aan deze 500e vergadering te overhandigen. Het betreft in een glazen stolpje gevatte 

absorptiekorrels uit UGS Norg. 

Bij monde van de Voorzitter zegt het College dank voor deze aardige attentie. 

12. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 17.05 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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ir. J.D. Bokhoven 
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ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Concept brief aan Minister inzake Groningen aardbevingen 

(Schrijven Secretariaat M5573 d.d. 03 januari 2013) 

Status schademeldingen 

De Directeur reikt een overzicht uit van de stand van zaken rond de schademeldingen naar aanleiding 

van de beving in Loppersum (Zie bijlage 1 bij de notulen). 

Hij licht toe dat een advertentie van NAM in een lokaal dagblad en een recent geopende website over 

aardbevingen door gaswinning uit het Groningen-gasveld hebben geresulteerd in 200 nieuwe 

schademeldingen. Met de afhandeling van de meldingen wordt goede voortgang gemaakt, en het 

aantal aangevraagde contra-taxaties is laag. 

De Voorzitter merkt op dat het aantal van 22 nazorggevallen laag is. 

De Directeur antwoordt dat voor NAM het aantal administratief en financieel afgehandelde meldingen, 

dat nu op 315 staat, de belangrijkste graadmeter is. 

De Voorzitter vraagt of de inschakeling van aannemers een probleem vormt. 

De Directeur antwoordt dat NAM het aantal geselecteerde aannemers heeft vergroot. 

De Voorzitter vraagt of alleen door NAM gekozen aannemers in aanmerking komen. 

De Directeur antwoordt dat het ook mogelijk is dat een door een claimant zelf voorgestelde aannemer 

wordt ingeschakeld. 

Concept brief aan Minister 

De Directeur licht toe dat in de 505e Collegevergadering de lijst van potentiële maatregelen is 

doorgenomen en is afgesproken om die maatregelen verder te toetsen. Enkele dagen na die 

vergadering heeft Staatstoezicht aan NAM een concept doen toekomen van de brief die het aan de 

Minister wil richten, met het verzoek om hierop een reactie te geven. Door Staatstoezicht is verzocht 

om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Deze brief is ook gedeeld met de betrokken experts 

van de Gasgebouwpartijen , inclusief de expert van het Ministerie van EZ. 

NAM is voornemens om ook zelf een brief aan de Minister te richten. Het is niet de bedoeling om 

daarmee een ‘welles-nietes’ situatie te creëren, maar NAM acht het van belang om haar positie bekend 

te maken. 

NAM is het in behoorlijke mate eens met de inhoud van de conceptbrief van Staatstoezicht maar niet 

volledig. Inmiddels heeft NAM een concept opgesteld van een reactie (naar Staatstoezicht) op het van 

Staatstoezicht ontvangen concept. In week 2 zullen Staatstoezicht en NAM overleg plegen met als 

doel om zo veel mogelijk overeenstemming te verkrijgen. 

De brief van NAM aan de Minister zal pas worden verstuurd na het overleg met Staatstoezicht. Ook 

zullen de in deze Collegevergadering gemaakte opmerkingen worden verwerkt, alsook de 

opmerkingen van de experts. 

De heer Dessens vraagt of NAM haar brief aan de Minister ongeveer op hetzelfde moment zal sturen 

als waarop Staatstoezicht dat doet. 

De Directeur bevestigt dit en voegt toe dat NAM het concept van haar brief tevoren aan Staatstoezicht 

wil voorleggen. 

De Voorzitter merkt op dat de brief van NAM aan de Minister ook een reactie is op een verzoek van 

de Minister naar aanleiding van de aardbeving in augustus, en niet zozeer een reactie op de brief van 

Staatstoezicht aan de Minister. 

De heer Bokhoven merkt op dat NAM formeel gesproken de brief van Staatstoezicht aan de Minister 

niet kent en daar dus ook niet op kan reageren. 

De heer Dierikx geeft aan dat de Minister waarschijnlijk, na kennis te hebben genomen van het advies 

van Staatstoezicht, NAM zal vragen wat NAM’s standpunt is. 

De Directeur antwoordt dat NAM in dat geval een brief als deze aan de Minister zal zenden. 

De heer Benschop voegt toe dat NAM dan op specifieke punten kan ingaan. 

De heer Dierikx merkt op dat er nog sprake is van verschil van inzicht tussen Staatstoezicht en NAM, 



en geeft aan dat Staatstoezicht in haar advies zou kunnen aangeven op welke punten NAM een andere 

mening heeft. Hij voegt toe dat het denkbaar is dat hij vervolgens de Minister adviseert om over deze 

meningsverschillen een second opinion te vragen aan een externe instelling. Die procedure is ook 

gevolgd bij het Bergermeerproject. 

De Voorzitter zegt in de veronderstelling te verkeren dat de Minister na de beving in Loppersum 

vragen aan NAM heeft gesteld. 

De heer Dierikx bevestigt dit doch geeft aan dat dit nu een andere casus is. 

De Directeur zegt een brief van NAM te beschouwen als een stap in het geheel van de nu lopende 

discussies, en geeft aan dat NAM gereed zal zijn om vragen van de Minister te beantwoorden. 

De heer Dierikx zegt er een voorkeur voor te hebben dat eerst Staatstoezicht een brief aan de Minister 

richt, dat de Minister vervolgens vragen stelt aan NAM en dat pas daarna NAM een brief zendt. 

Hij zegt ervan uit te gaan dat in het advies van Staatstoezicht acties zullen zijn vermeld waar NAM 

achter staat en die NAM kan aanzetten. Voor die zaken zou het Ministerie alleen een bestuurlijke 

reactie hoeven te geven. 

De Voorzitter zegt niet te hopen dat NAM in een reactieve positie komt te verkeren doordat zij pas in 

tweede instantie aan bod komt. Hij voegt toe dat hij er vertrouwen in heeft dat het Ministerie deze 

kwestie op rationele wijze zal behandelen. 

De heer Dessens merkt op dat zou moeten worden voorkomen dat Staatstoezicht aan de Minister zaken 

adviseert waar NAM niet achter staat, zonder dat het NAM-standpunt op dat moment beschikbaar is. 

De heer Dierikx zegt ervan uit te gaan dat Staatstoezicht in haar advies de punten zal aangeven waar 

NAM niet achter staat. 

De heer Benschop geeft aan dat het ideale scenario is dat er algehele overeenstemming is over de 

risico’s en de te nemen maatregelen. Het terugval-alternatief is dat Staatstoezicht in haar advies 

duidelijk maakt op welke punten NAM een ander standpunt heeft. Vervolgens kunnen daarover aan 

NAM vragen worden gesteld en kan eventueel een second opinion worden ingeroepen. Zaken 

waarover partijen het eens zijn kunnen direct in uitvoering worden gebracht. 

De Voorzitter benadrukt dat moet worden voorkomen dat Staatstoezicht de woordvoerder wordt van 

NAM. 

De heer Dessens zegt zich te kunnen vinden in de door de heer Dierikx voorgestelde procedure, doch 

merkt op dat bijvoorbeeld vermelding van een maximum bevingskracht van 5 in de brief van 

Staatstoezicht een zodanige uitwerking kan hebben dat een snelle reactie van NAM vereist is. 

NAM zou er dus voor moeten zorgen dat er een brief gereed is, die indien nodig snel kan worden 

verstuurd. 

De Directeur beaamt dat het van belang is om te weten hoe het proces gaat lopen, want NAM 

verwacht rond deze kwestie veel publiciteit, met name in het gebied rond Loppersum. 

De Voorzitter vraagt of Staatstoezicht een gesprek heeft gehad met de Minister. 

De heer Dierikx bevestigt dat er op 21 december een gesprek heeft plaatsgevonden. Daarbij is aan 

Staatstoezicht gevraagd om in deze kwestie een zorgvuldig proces te hanteren. 

De Voorzitter vraagt wat de rol is van het KNMI in het verdere proces. 

De heer Dierikx antwoordt dat de inhoud van het advies van Staatstoezicht geheel wordt 

onderschreven door het KNMI. 

De Voorzitter vraagt of het NAM duidelijk is wat het standpunt van het KNMI is. 

De Directeur antwoordt begrepen te hebben dat het KNMI het eens is met de inhoud van de 

conceptbrief van Staatstoezicht, maar dat dit mogelijk niet geldt voor de inhoud van alle technische 

achtergrondinformatie. 

De heer Dessens merkt op dat het KNMI aangeeft dat een maximum bevingskracht groter dan 5 niet 

aannemelijk is, wat lijkt te impliceren dat een bevingskracht tot 5 wèl aannemelijk is. 

Dit punt zou goed moeten worden bekeken. 

De Directeur zegt er behoefte aan te hebben om een aantal dilemma’s met het College te bespreken. 

Eén daarvan is de vraag of en wanneer NAM een brief aan de Minister dient te sturen. Die vraag is in 

het voorgaande reeds behandeld. 

Een volgend punt is de voorzorgsmaatregel betreffende het informeren van de bevolking. In de 

conceptbrief is als formulering opgenomen dat de overheid de voorlichting doet en NAM daarbij 

assisteert. 

De heer Dierikx zegt er geen voorstander van te zijn om die taak bij de overheid te leggen en geeft aan 



van mening te zijn dat die verantwoordelijkheid bij NAM ligt. 

De Directeur antwoordt dat NAM met deze formulering wilde voorkomen dat de overheid zich 

gepasseerd zou kunnen voelen. 

De heer Bokhoven merkt op dat het Groningenveld de oorzaak is van de bevingen, zodat het logisch is 

dat NAM hierin het voortouw neemt en de bevolking daarover informeert. 

De heer Dessens bepleit dat NAM daarover ook de overheid informeert c.q. daarbij betrekt. 

De formulering van deze maatregel zou dus zodanig moeten worden gekozen dat NAM in elk geval 

haar verantwoordelijkheid neemt. 

De Voorzitter vraagt hoe NAM het contact met de overheid, inclusief de lokale overheden, over dit 

punt coördineert. 

De Directeur antwoordt dat NAM een goed beeld heeft hoe dit kan worden georganiseerd. 

De Directeur deelt mede dat onder de bij punt 3 op pagina 3 vermelde ‘earthquake response 

procedures’ alleen wordt verstaan het proces van afhandeling van schades, en dus geen reddingsacties 

et cetera. 

De heer Dierikx stelt voor om de brief in te delen in drie secties: één welke de maatregelen beschrijft 

die voorafgaand aan een volgende beving worden genomen, één welke de maatregelen weergeeft die 

direct aansluitend op een beving aan de orde zijn, en een sectie die de maatregelen weergeeft voor de 

periode na de beving. Hiermee zou een logischer opbouw worden verkregen. 

De Directeur zegt als volgend punt te willen bespreken het advies van Staatstoezicht om over te gaan 

naar een vlakker productieprofiel. De technische discussie hierover is nog gaande. Wellicht zouden in 

dit kader maatregelen kunnen worden genomen. Overigens draagt het reeds vlakke productieprofiel 

van het Noordelijke deel van het veld daar reeds aan bij. Hij vraagt welke meningen hierover bij het 

College leven. 

De heer Bokhoven zegt meer in algemene zin, dus niet specifiek op dit ene punt, te willen aanbevelen 

dat NAM ‘reservoir management’ gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van aardbevingsrisico’s 

als extra randvoorwaarde gaat hanteren bij het produceren van het Groningenveld. 

Hij geeft hierbij als voorbeeld de gasopslag Bergermeer, waar er zo veel mogelijk voor wordt gezorgd 

dat de drukken aan beide zijden van een breuk gelijk worden gehouden. Het Groningenveld is wel veel 

complexer maar er kan wel worden bekeken of een dergelijke werkwijze mogelijk is. 

Zo zou wellicht bij uitval van een cluster niet zoals te doen gebruikelijk een naastliggend cluster 

moeten worden opgeregeld, maar zou daar de productie juist eveneens moeten worden verlaagd. 

Er zou dus in veel actievere zin kunnen worden beschreven wat NAM qua reservoir management gaat 

doen. 

De Directeur antwoordt dat de tekst van de 2e alinea op pagina 4 doelt op hetgeen de heer Bokhoven 

inbracht. Hij bevestigt dat het Groningenveld veel complexer is dan het Bergermeerveld en geeft aan 

dat moet worden voorkomen dat er onterechte verwachtingen worden gewekt over het effect van 

aanpassing van het reservoir management. 

De heer Benschop stelt voor om deze actie – het managen van de ondergrondse situatie - te benoemen 

als maatregel nummer 8, waarbij NAM niet nu behoeft toe te zeggen welke maatregelen worden 

getroffen maar wel op dit punt een actieve aanpak vermeldt. Hij voegt toe dat een dergelijke actie ook 

een logische afgeleide is van de in de lijst van maatregelen genoemde studies. 

De heer Bokhoven vraagt of alle partijen het erover eens zijn dat ondergrondse breuken de oorzaak 

zijn van de bevingen. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is: Staatstoezicht stelt dat met name compactie de 

oorzaak is. 

De heer Benschop geeft aan dat NAM de stellingname van Staatstoezicht serieus moet nemen en ook 

de perceptie moet vermijden dat zij dat niet doet. 

De heer Dessens vraagt of NAM de relatie met compactie ontkent. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is en geeft aan dat er consensus is dat compactie een 

belangrijke rol speelt. Wel zijn er nog vragen over over de rol van productiesnelheid. 

De heer Dessens vat samen dat NAM diepgaander moet bestuderen welke processen zich in de 

ondergrond afspelen en welke maatregelen qua reservoir management daarop invloed zouden hebben. 

De Directeur antwoordt dat NAM die aanpak heeft beschreven in de 2e alinea van pagina 4. 

De heer Benschop herhaalt dat deze aanpak dus zal worden opgenomen in de lijst van maatregelen. 

De Directeur brengt in dit verband naar voren dat NAM niet uitspreekt dat zij het volledig oneens is 



met Staatstoezicht. Ook NAM ziet de relatie tussen de hoeveelheid productie en de hoeveelheid 

bevingen, maar ziet geen bewijs voor een impact op de maximum bevingskracht of op het totale aantal 

bevingen. 

Hij geeft aan dat Staatstoezicht niet stelt dat het die correlatie wèl ziet, maar uitspreekt dat er modellen 

kunnen worden opgesteld waaruit die correlatie wèl naar voren komt. 

De heer Bokhoven merkt op dat een saillant punt in deze discussie is dat, gesteld dat de werkelijke 

maximum bevingskracht inderdaad 5 is, en tevens gesteld dat dit maximum wèl wordt beïnvloed door 

de productiesnelheid, continuering van de huidige productiesnelheid het risico oplevert dat er bij 

toekomstige bevingen sprake kan zijn van persoonlijk letsel of zelfs dodelijke slachtoffers. 

De heer Benschop antwoordt dat de preventie van dat risico primair is opgenomen in het pakket van 

bovengrondse maatregelen. Hij geeft verder aan dat, als er inderdaad een correlatie blijkt te zijn tussen 

productiesnelheid en het optreden van bevingen met een dergelijke kracht, er daarover een discussie 

zal moeten plaatshebben. Er zouden echter geen maatregelen ten aanzien van de productiesnelheid 

moeten worden genomen als daarvoor geen onderbouwing is. 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat dit het belang onderstreept van het toevoegen van de 

beoogde aanpak als 8e punt in de lijst van maatregelen. 

De Directeur antwoordt dat dit hem duidelijk is. 

De Directeur wijst op de informatie in de voorlaatste alinea op pagina 4 over eventuele 

productiebeperking en geeft aan dat NAM het gevoel heeft dat haar wellicht maatregelen worden 

opgelegd terwijl er geen wetenschappelijke basis is voor de bewering dat dit een preventief effect 

heeft. Hij geeft ook aan dat niet duidelijk is wat in dit verband behoort tot de taken van NAM 

respectievelijk tot die van de overheid. 

De heer Dierikx merkt op dat uit het concept advies van Staatstoezicht valt op te maken dat alleen een 

zeer significante vermindering van de productie effect zou hebben. Als partijen het daarover eens zijn 

dan is productieverlaging geen realistische optie. Wat mogelijk wèl effect zou kunnen hebben is het 

overgaan naar een vlakker productieprofiel. 

De heer Bokhoven vraagt de heer Dierikx of hij doelt op een effect op het aantal bevingen of op de 

maximum bevingskracht, en wijst erop dat Staatstoezicht ook een correlatie aangeeft tussen 

productieverlaging en maximum bevingskracht. 

De heer Dierikx antwoordt dat Staatstoezicht aangeeft dat het risico kleiner wordt maar niet dat dit 

wordt geëlimineerd. 

De heer Benschop merkt op dat het voor een locale bewoner weinig uitmaakt of een kans op een 

bepaalde gebeurtenis 20% of 40% is en betoogt dat het van belang is dat gebouwen 

aardbevingsbestendig zijn. 

De heer Dierikx zegt het met die visie eens te zijn. Hij zegt de op dat punt door NAM voorgestelde 

aanpak via een vragenlijst echter onvoldoende te vinden. Hij geeft aan dat het van belang is dat 

Staatstoezicht en NAM het proberen eens te worden dat een kleine productiebeperking geen effect 

heeft. 

De heer Dessens voegt toe dat bij een grote productiebeperking de proportionaliteit in het geding zou 

zijn. 

De Directeur geeft aan dat is gebleken dat Staatstoezicht en NAM het op veel punten met elkaar eens 

zijn, hoewel er ook nog diverse punten zijn waarvoor dat niet geldt. 

De heer Dierikx geeft aan dat overgaan naar een vlakker productieprofiel er op zou neer komen dat 

pieken in de productie komen te vervallen. Dit zou voor de eerste keer aan de orde zijn in de winter 

2013/2014, zodat het verantwoord is om die maatregel eerst in 2013 te bestuderen. 

De Directeur antwoordt dat het niet mogelijk is om vóór de winter 2013/2014 extra putten te boren, 

daar een dergelijk traject 2 jaar vergt. Hij voegt toe dat NAM wel alle andere in de concept brief 

genoemde maatregelen aanzet. 

De heer Dierikx geeft aan dat NAM dan moet bezien welke acties NAM kan aanzetten die op termijn 

vlakker produceren van het Groningenveld mogelijk maken. 

De Directeur antwoordt dat de uitbreiding van UGS Norg daarop is gericht. 

De heer Benschop voegt toe dat sowieso het perspectief is dat het Groningenveld vlak gaat 

produceren. Dit wordt vanaf 2017 gefaciliteerd door UGS Norg. In het komende jaar kan worden 

bekeken wat in de periode tot 2017 nog aanvullend kan worden gedaan. 
 



De heer Dessens merkt op dat behalve technische maatregelen ook maatregelen in de commerciële 

sfeer aan de zijde van GasTerra denkbaar zijn. 

De heer Benschop antwoordt dat dit dan betrekking zou hebben op het Businessplan voor 2014, zodat 

er nog de nodige tijd is om dit voor te bereiden. 

De Directeur merkt op dat, als vlakker produceren preventief zou werken, dit vooral in het Noordelijke 

deel zou moeten worden toegepast. Hij geeft aan dat dit echter reeds de praktijk is en blijkbaar geen 

preventieve werking heeft. In de omgeving van Loppersum is meer compactie dan in het Zuidelijke 

deel van het veld. In het Zuidelijke deel is sprake van een ander gesteente, dat harder is. 

De heer Benschop wijst op het bestaan van een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid en een 

Kabinetsreactie daarop, alsmede op het lopende Programma van de overheid inzake Risico’s en 

verantwoordelijkheden, dat een interessant kader geeft voor overheidsmaatregelen ten aanzien van het 

voorkomen of beperken van risico’s. Hij zegt de indruk te hebben dat de nu door NAM voorgestelde 

aanpak redelijk in lijn is met dat kader. 

De Voorzitter merkt op dat een andere invalshoek is dat er een EU-richtlijn bestaat die voorschrijft dat 

bouwwerken bestand moeten zijn tegen mogelijke aardbevingen. 

De Directeur merkt in dat verband op dat preventieve reparatie van gebouwen grote sommen geld kan 

kosten. Op dit moment is daarvan overigens nog geen raming opgesteld. 

De heer Dierikx zegt te verwachten dat de Minister ten aanzien van het preventief versterken van 

gebouwen geen aanpak zal voorstaan zoals met de door NAM voorgestelde vragenlijsten, en zal 

verlangen dat NAM op dit vlak reeds vóór de zomer van 2013 maximale inspanningen zal hebben 

gepleegd. 

De heer Dessens geeft aan dat maatregel 7 dus actiever zal moeten worden geformuleerd doch merkt 

op dat, alvorens aan de slag te gaan, toch eerst een inventarisatie zal moeten plaatsvinden. 

De heer Benschop stelt vast dat in de afgelopen periode de inzichten over de aanwezige risico’s zijn 

gewijzigd. Daarom worden voor de korte termijn maatregelen aangezet die de consequenties van 

bevingen beperken en wordt ten behoeve van eventuele andere maatregelen een uitgebreid 

studieprogramma opgestart, waarin ook de eerder besproken ‘reservoir management’ aanpak wordt 

meegenomen. 

De Voorzitter deelt mede dat de uitvoering van maatregelen inzake mijnschade in de provincie 

Limburg tientallen jaren in beslag hebben genomen. 

De heer Dierikx antwoordt dat destijds niet bekend was dat de frequentie van mogelijk forse bevingen 

zo hoog zou zijn. Om die reden is het van belang dat vanuit voorzorg het maximale wordt gedaan. 

De Directeur geeft aan dat het wel belangrijk is om te weten van welke bevingskracht moet worden 

uitgegaan. 

De heer Dierikx antwoordt dat zou moeten worden uitgegaan van een maximum bevingskracht van 5. 

De heer Dessens geeft aan dat een beving met kracht 5 in verband met de logaritmische schaal een 

factor 10 zwaarder is dan een beving met kracht 4, en zegt er twijfels over te hebben of dit een 

realistisch uitgangspunt is. Hij geeft aan dat het noemen van een dergelijke maximum bevingskracht 

een grote impact zou hebben. 
 

De heer Bokhoven merkt op dat een dergelijke beving op dit moment blijkbaar niet valt uit te sluiten. 

De heer Dessens geeft aan dat het daarom van belang is om te weten of het KNMI een maximum 

bevingskracht van 5 onderschrijft. 

De heer Bokhoven merkt op dat het er ook om gaat of het qua maatregelen verschil maakt of van een 

kracht van 4 of van 5 wordt uitgegaan, en vraagt of deze maatregelen eventueel in verschillende 

stappen kunnen worden opgedeeld. 

De Directeur antwoordt dat de maximale uitwijking op grondniveau flink verschilt in beide scenario’s, 

maar dat ook de radius waarbinnen de beving effect heeft bij een kracht van 5 groter is dan bij een 

kracht van 4. 

De heer Bokhoven geeft aan dat dan ook de stad Groningen in het impactgebied komt te liggen. 

De Directeur zegt bereid te zijn om ten aanzien van de te hanteren maximum bevingskracht nader 

onderzoek te doen, doch geeft aan dat er op dit moment geen bovengrens kan worden vastgesteld. 

De heer Dierikx geeft aan dat het gebruikelijk is dat wordt gestart vanuit het ergst denkbare scenario, 

en dat voor dat scenario wordt bepaald welke kosten zouden moeten worden gemaakt. 



De heer Dessens antwoordt dat een dergelijk scenario dan wel voorstelbaar zou moeten zijn en betoogt 

dat dit in deze kwestie niet het geval is. 

De Directeur geeft aan dat er tot voor kort een duidelijke aftopping was bij een bevingsmaximum van 

3,9 en dat de nieuwe analyses geen duidelijk maximum aangeven. Hij zegt toe dit punt nader te zullen 

onderzoeken. 

De Directeur concludeert dat wordt gevraagd om sneller tot actie over te gaan ten aanzien van de 

preventieve versterking van gebouwen, waarbij eventueel in verschillende stappen wordt gewerkt. 

De heer Benschop suggereert dat ook zou kunnen worden gekozen voor een gebiedsgewijze aanpak, 

waarbij als eerste voor de omgeving Loppersum de voor een kracht van 5 benodigde maatregelen 

worden genomen, waarbij wordt geaccepteerd dat achteraf kan blijken dat deze maatregelen deels 

onnodig waren. Met de aanpak van de steden Groningen en Delfzijl zou dan nog even kunnen worden 

gewacht. 

De Directeur zegt dit een goede suggestie te vinden, mede omdat voor de omgeving van Loppersum al 

meer kennis aanwezig is over waar de bouwkundige risico’s liggen. Hij voegt toe dat bij de aanpak 

ook onderscheid wordt gemaakt tussen ruimtes waarin doorgaans personen aanwezig zijn en ruimtes 

waarvoor dit niet geldt. 

De Voorzitter vat samen dat het College er mee instemt dat de brief van NAM aan de Minister uit zal 

gaan kort nadat Staatstoezicht haar advies aan de Minister heeft gezonden en dat dit bij voorkeur zal 

geschieden op verzoek van de Minister. 

De heer Dessens geeft nogmaals aan dat moet worden opgepast voor een situatie waarin NAM geen 

reactie geeft op bepaalde ontwikkelingen. 

De Voorzitter zegt van mening te zijn dat de Engelstalige tekst van het NAM-commentaar op het 

rapport van Staatstoezicht nog een kwaliteitsslag behoeft. 

De Directeur zegt dit punt te zullen oppakken. 

De heer Dierikx zegt open te staan voor suggesties ten aanzien van instellingen die zouden kunnen 

worden gevraagd een second opinion te leveren. 
 

3. STAND VAN ZAKEN STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN DISCUSSIES 

De Voorzitter stelt vast dat dit onderwerp inmiddels afdoende is besproken onder agendapunt 2. 

4. VOORBEREIDINGEN COMMUNICATIE 

De Directeur deelt mede dat in het kader van voorbereidende werkzaamheden onder andere de eerder 

genoemde website is gelanceerd. Als communicatiestappen worden onderscheiden: 

1. Informeren van de Burgemeester van Loppersum 

2. Het officiële (hoofd) communicatiemoment 

3. Het vervolgtraject qua communicatie 

De heer Dessens merkt op dat de reactie van de Burgemeester van Loppersum heel anders kan 

uitvallen dan die van de Minister in het politiek bestuurlijke circuit. Hij geeft aan dat het belangrijk is 

dat NAM goed nadenkt over de aanpak van de communicatie in de tweede helft van januari. 

De Directeur antwoordt dat NAM in dit opzicht het liefst gezamenlijk met Staatstoezicht wil 

optrekken, ook over de zaken waarover beide partijen het niet eens zijn. Daarbij moet ook worden 

bekeken of het KNMI een rol heeft in de communicatie. 

De heer Dierikx beveelt aan om hetgeen de heer Dessens naar voren bracht mee te nemen in de 

communicatie-aanpak. Hij geeft aan dat publieksvoorlichting duidelijk een zaak is voor NAM. Verder 

zegt hij te verwachten dat deze kwestie rond medio januari op enigerlei wijze in de publiciteit zal 

komen. Hij concludeert dat er op 11 januari een communicatieplan gereed moet liggen. 

De heer Benschop betoogt dat het van belang is dat niet het beeld wordt gecreëerd dat het risico 

opeens groter is geworden. Hij voegt toe dat het goed zou zijn als het College rond de datum van 11 

januari opnieuw een vergadering belegt. 

Afgesproken wordt dat het College een telefonische vergadering zal houden op 11 januari om 13.30 

uur. 

5. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

6. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 16.30 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 



gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Overzicht status Schademeldingen 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 507e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 11 januari 2013 om 13.30u. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

mr. Y. Peters (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Concept brief aan Minister inzake Groningen aardbevingen 

(Schrijven Secretariaat M5575 d.d. 11 januari 2013) 

De Voorzitter stelt voor om eerst agendapunt 2.2 te behandelen, daar het concept schrijven aan de 

Minister een uitwerking is van hetgeen onder punt 2.2. wordt besproken. 

2.2 Groningen aardbevingen 

(Schrijven Secretariaat M5576 d.d. 11 januari 2013) 

De Directeur deelt mede dat de frequentie van interactie en engagement tussen NAM en andere 

partijen over dit onderwerp nog steeds hoog is. Zo is er 11 januari een gesprek geweest met de heer 

Dierikx op het Ministerie van EZ, is er op ook een contact geweest tussen de communicatieadviseurs 

en is NAM present in een commissievergadering van de gemeenteraad van Loppersum op maandag 14 
 

januari. Deze laatste bijeenkomst is al geruime tijd geleden gepland. Op 15 en 16 januari staat het 

debat in de Tweede Kamer over de begroting van Economische Zaken gepland. Hij geeft vervolgens 

aan de hand van het schrijven een toelichting op de situatie, en merkt op dat het schrijven de status van 

10 januari weergeeft. 

Slide: Schademeldingen – status 10 januari 2013 

De Directeur licht toe dat de progressie bij de afhandeling van de schademeldingen nu op circa 50 

stuks per week ligt. Het afhandelingsproces loopt nu goed en leidt in het algemeen tot tevredenheid bij 

de indieners van de melding. Wel bestaat er zorg over dat het aantal meldingen niet afneemt. Terwijl 

eerder werd gedacht dat wel ongeveer alle meldingen binnen zouden zijn trad rond de jaarwisseling 

weer een toename op, zodat het aantal in behandeling zijnde claims nog niet afneemt. Overigens 

moedigt NAM het indienen van claims aan omdat het streeft naar tevredenheid over de afhandeling 

van de gevolgen van de beving, daar dit mede het draagvlak voor NAM’s activiteiten bepaalt. 

Slide: Evaluatie 1e 320 taxatierapporten 

Aan TNO is gevraagd om na te gaan of het schadebeeld na de beving van augustus 2012 klopt met de 

verwachtingen op basis van eerdere rapporten. TNO concludeert dat dit het geval is, wat dus een 

geruststellende uitkomst is. 

Slide: Seismologische boodschap 

De Directeur deelt mede dat NAM op 14 januari overleg heeft ten kantore van Staatstoezicht, waarbij 

ook het KNMI aanwezig zal zijn. Doelstelling van dit overleg is om de technische inzichten en 

modellen te delen. Hij geeft aan dat de heer De Jong van Staatstoezicht en hijzelf aan dit overleg 

zullen deelnemen. Ook zal worden besproken wat de ‘Seismologische boodschap’ is en wie deze het 

beste kan verwoorden. Het doel is om het hierbij eens te worden over de woordkeuze. Vragen in dat 

verband zijn: moet het ‘oude’ maximum van 3,9 worden genoemd? Moet er een nieuw getal worden 



genoemd, en zo ja welk? NAM neigt ernaar om geen getal voor de maximum bevingskracht te 

noemen, daar de uitkomsten van uit te voeren studies wellicht weer tot andere getallen voor de 

maximum bevingskracht leiden. 

De heer Bokhoven merkt op dat, ook als er geen getal wordt genoemd, door derden kan worden 

gevraagd hoe veel de maximum bevingskracht ongeveer kan bedragen. Men kan daarbij ook vragen 

om te reageren op concrete waardes, zoals bijvoorbeeld 8. 

De Directeur antwoordt dat een getal op zich weinig zegt en geeft aan dat het NAM’s voorkeur is om 

als antwoord te geven dat persoonlijk letsel door geïnduceerde bevingen nagenoeg valt uit te sluiten. 

Op basis van het technische materiaal is het niet mogelijk om een maximum waarde te noemen. Wel 

zou de boodschap worden gebracht dat wordt aangenomen dat de maximum bevingskracht hoger is 

dan 3,9. 

De heer Benschop zegt de suggestie interessant te vinden die werd aangeleverd door mevrouw Peters, 

namelijk om te zoeken naar woordelijke formulering van het risico. Hij geeft aan dat NAM er zeker 

van kan zijn dat vragen naar concrete waardes, zoals genoemd door de heer Bokhoven, zullen worden 

gesteld. Daarom is het van belang om woordelijk te formuleren op welke wijze het risico begrensd is. 

De Directeur merkt op dat Staatstoezicht in dat verband het getal ‘5‘ zou willen noemen. Wat het 

KNMI in dit verband van plan is zal NAM op 14 januari vernemen. 
 

De heer Dessens geeft aan dat de meeste mensen niet kunnen duiden wat een bevingskracht van 3,9 

betekent, behalve dat men het gevoel zal hebben dat de schade van een dergelijke beving beperkt zal 

zijn. Het noemen van een bevingskracht van 5, welke vanwege de logaritmische schaal circa 10 maal 

sterker is dan een van 3,9 zal echter veel verontrusting opleveren. Anderzijds zal het niet noemen van 

een maximum waarde, waarbij wordt aangegeven dat een kracht van ‘5’ tot de mogelijkheden behoort, 

ook tot veel ongerustheid leiden. 

De Directeur geeft aan dat de reacties op dit punt hem helder zijn, maar geen onderbouwing te hebben 

voor het noemen van een lagere grenswaarde zoals bijvoorbeeld 4,5. Hij deelt mede dat het KNMI nu 

een nieuwe schaal (de momentmagnitudeschaal) hanteert, en dat de beving in Loppersum op die schaal 

een kracht had van 3,6. 

Slide: Proces & Communicatie conceptueel, voor discussie 

De Directeur geeft aan dat deze slide NAM’s voorkeursscenario weergeeft. De beste volgorde lijkt te 

zijn dat als eerste het KNMI informatie naar buiten brengt, waarna NAM en Staatstoezicht beide een 

brief aan de Minister richten, eventueel in aanvulling op elkaar. Beide brieven dienen qua inhoud 

maximaal overeen te stemmen. 

Inhoudelijk is er nog verschil van inzicht ten aanzien van de invloed van een vlakkere of lagere 

productie. Die kwestie moet eveneens op 14 januari nog worden besproken. NAM’s stelling is dat het 

hanteren van een vlak productieprofiel over het gehele jaar geen zin heeft, daar het Noordelijke deel 

van het veld reeds met een vlak profiel wordt geproduceerd, en de drukvariaties in het Zuidelijke deel 

geen effect hebben op de drukken in het Noordelijke deel. Ten aanzien van verlagen van de productie 

zijn NAM en Staatstoezicht het eens dat een lager productietempo ook een lagere bevingsfrequentie 

oplevert. Een vraagteken is of lagere productie ook de maximum magnitude kan reduceren. Volgens 

NAM zijn daarvoor geen aanwijzingen. Staatstoezicht zegt hiervoor wel aanwijzingen te hebben, maar 

heeft daarvoor geen echte onderbouwing. NAM zou op dit punt dus kunnen communiceren dat er geen 

aanwijzingen zijn, en dat er bij een afweging van voor- en nadelen er geen sprake is van een bewezen 

voordeel is en alleen het nadeel resteert van een sterk effect op de gasmarkt. 

Staatstoezicht zal mogelijk op dit punt adviseren om toch uit voorzorg de productie te verlagen. 

Het is dan aan het Ministerie om op dit punt conclusies te trekken. 

Het doel van het overleg op 14 januari is om de meningsverschillen maximaal weg te werken. 

Vervolgens kan het Ministerie constateren dat er veel overeenkomsten zitten in de verschillende 

brieven, en de behoefte uiten om ten aanzien van de resterende verschillen een second opinion in te 

roepen. 

De Directeur merkt op dat er ook een ander scenario denkbaar is. In dat scenario treedt eveneens het 

KNMI als eerste naar buiten, waarna aan NAM vragen worden gesteld. NAM zal dan in haar 

antwoorden toegeven dat het risicobeeld inderdaad is gewijzigd. 

Nog een ander scenario is, dat er bij de begrotingsbehandeling op 15 en 16 januari vanuit de Kamer 

wordt gevraagd hoe het staat met de acties naar aanleiding van de beving in Loppersum. 



De heer Dierikx geeft aan dat dit een reëel scenario is, ook omdat NAM op 14 januari deelneemt aan 

de vergadering in Loppersum. 
 

Het dilemma in dat geval is of de Minister moet antwoorden dat er onderzoeken lopen waarover 

binnenkort wordt gerapporteerd, dan wel dat er inmiddels meer bekend is. In samenwerking met de 

communicatie-experts zal dus een antwoord op een dergelijke vraag moeten worden voorbereid. 

Het gaat niet aan dat de Minister antwoordt dat er nog geen informatie is als er bijvoorbeeld een week 

daarna een rapportage verschijnt. 

De heer Dessens brengt naar voren dat de Minister kan zeggen dat er een bijeenkomst is geweest en 

dat hij het KNMI heeft gevraagd om te rapporteren en NAM om daarop te reageren. Hij zou wel 

kunnen zeggen dat het KNMI-rapport aanleiding geeft tot zorgen. De heer Dessens merkt op dat een 

dergelijk punt bij een begrotingsbehandeling niet tot in detail zal worden besproken. 

De heer Dierikx beaamt dit laatste, maar benadrukt dat het van belang is dat de Minister zijn 

informatieplicht nakomt. Hij concludeert dat het dus mogelijk is dat zich de komende week 

ontwikkelingen voordoen en dat hij zich dus zal moeten beraden op een eventuele reactie van de 

Minister. 

De Directeur geeft aan dat op 10 januari nog overleg heeft plaatsgevonden tussen de 

communicatieexperts 

van het Ministerie en van NAM. In dat overleg richtte men zich nog op een 

communicatiemoment rond 21 januari, wanneer Staatssecretaris Mansveld een bezoek brengt aan de 

regio. Hij erkent dat er een risico is dat de noodzaak om te communiceren zich al eerder voordoet. 

Hij geeft verder aan dat er in het overleg tussen Staatstoezicht en NAM flinke stappen zijn gemaakt 

om nader tot elkaar te komen, en merkt in dat verband op dat al te veel consensus mogelijk ook een 

verkeerde uitwerking zou kunnen hebben in de beeldvorming. 

De heer Bokhoven wijst op het onder punt 1 op de slide vermelde over het Bergermeerveld en geeft 

aan dat duidelijk moet worden gemaakt dat de nieuwe inzichten geen implicaties hebben voor andere 

velden dan het Groningenveld. 

De Directeur antwoordt dat hij heeft begrepen dat deze punten over Bergermeer en andere velden in 

het KNMI-rapport zullen worden vermeld. Dat zou dus voldoende waarborg moeten bieden. 

De heer Bokhoven zegt dit van belang te vinden en geeft aan dat zijn opmerking eigenlijk was gericht 

aan de heer Dierikx. 

De heer Dierikx beaamt dat ervoor moet worden gewaakt dat deze discussie niet wordt verbreed naar 

andere velden. 

De heer Benschop zegt de door de Directeur genoemde scenario’s niet gelijkwaardig te vinden, en met 

name het tweede genoemde scenario inferieur te vinden. Hij zegt te hopen dat op 14 januari maximale 

consensus wordt bereikt tussen Staatstoezicht en NAM en merkt daarbij op dat goede afstemming 

tussen de verschillende partijen een positieve uitwerking zal hebben. 

De heer Dierikx geeft aan dat goed moet worden gezorgd voor gelijktijdig en integraal naar buiten 

komen van informatie en deelt mede dat hij daar op stuurt. 

De heer Benschop zegt het interessant te vinden dat op de door NAM opgezette website de te 

communiceren boodschap eigenlijk al staat vermeld, namelijk dat sterkte en frequentie van bevingen 

niet zijn te voorspellen. Hij bepleit dat er qua communicatie goed wordt ingespeeld op de 

buitenwereld, met name de bevolking in de omgeving van Loppersum, en dat wordt aangesloten bij de 

informatie op de website. 

De Voorzitter merkt op dat in het aangegeven proces een risico lijkt te zitten dat Staatstoezicht een 

arbiterrol krijgt tussen NAM en het KNMI. 

De heer Dierikx zegt zich ervoor in te zullen zetten om dat te voorkomen. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht zich constructief opstelt en niet uit lijkt te zijn op een 

dergelijke rol. 

Slide: Doelstelling NAM 

De Directeur licht toe dat LtO staat voor ‘License to Operate’, wat in deze context gelijk staat aan 

draagvlak. Ten aanzien van het veiligstellen van de lange termijn productie van het Groningen gasveld 

geeft hij aan dat uiteraard is bedoeld dat dit op een verantwoorde manier geschiedt. 

De Voorzitter merkt op dat de term ‘License to Operate’ sterk doet denken aan de voor NAM’s 

activiteiten vereiste vergunningen, en dat beter de term ‘draagvlak’ kan worden gebruikt. 



De Directeur beaamt dit en geeft aan dat deze informatieset nog een commentaarronde zal doorlopen. 

De Directeur vat vervolgens samen wat de echte kernboodschappen zijn: 

- de kijk op het risico is veranderd; er kan niet langer worden gegarandeerd dat de maximum 

bevingskracht 3,9 is 

- NAM beseft dat dit bezorgdheid en gevoelens van angst teweeg brengt bij de bevolking en 

heeft daar begrip voor 

- deze zaken zijn aanleiding tot een pakket van extra maatregelen 

- NAM acht dit pakket nog niet voldoende en doet verder onderzoek naar hoe de risico’s verder 

kunnen worden gereduceerd, bijvoorbeeld door aanpassing van het reservoir management 

De Voorzitter merkt ten aanzien van de seismologische boodschap op dat de tekst aanleiding geeft tot 

de gedachte dat de maximum bevingskracht hoger komt te liggen, terwijl de boodschap eigenlijk 

alleen was dat de onzekerheid bij de bepaling van het maximum groter is geworden. 

De Directeur antwoordt dat nog wordt nagedacht over deze formulering. 

De heer Benschop merkt op dat niet kan worden gesuggereerd dat in de nieuwe inzichten de maximum 

bevingskracht lager is geworden. 

De Directeur vult aan dat het ankerpunt van de 3,9 er niet meer is, dus dat er geen sprake is van een 

grotere onzekerheidsmarge rond 3,9; de kans is ruwweg fiftyfifty dat het maximum hoger ligt dan 3,9. 

De heer Dierikx geeft te kennen dat de door de Directeur geformuleerde kernboodschappen hem 

aanspreken, en formuleert de aanpak als volgt: 

- het delen van de emoties met de bevolking 

- het noemen van de op korte termijn te nemen maatregelen en het effect daarvan 

- het goed onderzoeken hoe door maatregelen die effect hebben op de ondergrondse situatie nog 

verdere risicobeperking kan worden bereikt 

Hij geeft verder aan dat de kans bestaat dat het Ministerie een second opinion zal inschakelen. Verder 

zegt hij te verwachten dat de Minister zal verzoeken om alle beschikbare informatie maximaal open te 

stellen op de website van NAM en zal openstaan voor adviezen. 

De Directeur zegt ten aanzien van de communicatie nog de argumentatie rond een eventuele beperking 

van de productie met het College te willen bespreken. Hij merkt op dat de impact daarvan op de 

gasmarkt en de Staatsinkomsten elementen zijn van een brede maatschappelijke afweging. NAM vindt 

het echter niet gepast om te communiceren over het element Staatsinkomsten en neemt als 

uitgangspunt dat deze afweging het beste aan de Minister kan worden overgelaten. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft aan dat overigens naast de Minister van Economische Zaken ook 

die van Financiën daarbij een rol speelt, daar er sprake kan zijn van een enorme impact op de 

Staatshuishouding. 

De heer Benschop merkt op dat NAM vanuit haar eigen verantwoordelijkheid wèl kan zeggen dat zij 

deze aspecten op het netvlies heeft. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Benschop geeft aan dat NAM kan melden dat de uitgevoerde analyses geen aanleiding geven 

tot het instellen van een productiebeperking. 

De Directeur antwoordt dat, als een expert van Staatstoezicht uitspreekt dat een productiebeperking 

misschien toch risicoverlagend werkt en daarom uit voorzorg zou moeten worden ingesteld, de 

genoemde tegenargumenten in de afweging zouden moeten worden betrokken. 

De heer Benschop betoogt dat NAM haar positie verzwakt als zij de impact op de Staatsbaten in haar 

argumentatie gebruikt, en stelt voor dat NAM zich ten aanzien van een eventuele productiebeperking 

op het standpunt stelt dat verder onderzoek zal worden uitgevoerd naar een mogelijk nut daarvan. 

De Voorzitter zegt in de brief aan de Minister een verwijzing te missen naar de impact van een 

productiebeperking op de Europese Gasmarkt. 

De heer Benschop zegt zich af te vragen of een dergelijke referentie de argumentatie sterker zou 

maken, en zegt het gevoel te hebben dat eerder het omgekeerde het geval is. 

De heer Dierikx geeft aan dat vanuit het Ministerie de denklijn zou zijn dat er, vanwege het feit dat 

deskundigen het niet eens zijn, geen aanleiding is tot het instellen van een productiebeperking doch dat 

wel verder moet worden onderzocht of maatregelen in de productiesfeer de risico’s kunnen beperken. 

De Directeur vraagt of het zinvol is dat NAM het Ministerie informeert over de uitkomsten van het 

overleg met de Raadscommissie in Loppersum op 14 januari. 

De heer Dierikx antwoordt dat het overleg tussen de communicatieadviseurs van het Ministerie en 



NAM nu goed functioneert en zegt graag te zien dat die informatie wordt gedeeld met de 

communicatieadviseur van het Ministerie en geeft aan dat dit contact indien nodig kan worden 

opgeschaald naar het beleidsniveau. Hij zegt zich af te vragen wat een goed moment zou zijn voor een 

volgende Collegevergadering over dit onderwerp, en suggereert dat – tenzij zich tussentijds 

ontwikkelingen voordoen - 18 januari een geschikt moment zou zijn. 

De heer Dierikx verlaat op dit moment de vergadering. 

Slide: Communicatieplan 

De Directeur geeft een toelichting op het 5-stappenplan. 

De bij stap 2 genoemde ‘key stakeholders’ zijn in elk geval de Burgemeester van Loppersum en de 

Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen. Deze zullen worden gebeld vóórdat er met 

informatie naar buiten wordt getreden. 

Met betrekking tot stap 3 moet nog worden bepaald welke partij als eerste naar buiten treedt. Dit zal in 

goed overleg kunnen worden afgesproken. Bij de communicatie vanuit NAM zal de nadruk liggen op 

de regionale belanghebbenden. 

De heer Dessens merkt op dat de bijeenkomst in Loppersum op 14 januari een natuurlijk moment is 

waarop zich bepaalde ontwikkelingen zouden kunnen voordoen. Als die ontwikkelingen 

oncontroleerbare vormen aannemen dan kan de situatie ontstaan dat niet de woordvoerders de 

communicatie verzorgen maar dat er een persconferentie nodig is waarbij vertegenwoordigers van het 

management van NAM, inclusief de Directeur, nadrukkelijk naar voren treden. Hij bepleit dat NAM 

zich op een dergelijke situatie voorbereidt en in detail bepaalt welke formuleringen zouden moeten 

worden gekozen om te voorkomen dat ongewenste beeldvorming ontstaat. 

De Directeur antwoordt dat NAM dit beseft en bezig is met mediatrainingen, waarbij ook afspraken 

worden gemaakt over de te kiezen bewoordingen. 

De heer Dessens wijst er op dat het bij het herhaald gesteld krijgen van dezelfde vraag de natuurlijke 

neiging is om steeds een ietwat andersluidend antwoord te geven, waardoor de eenduidigheid in de 

communicatie verloren kan gaan. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat NAM dit goed zal oppakken. 

De Directeur merkt in dit verband op dat intern NAM is besproken dat niet de woordvoerders maar de 

heren De Haan en Jansen de commissievergadering in Loppersum zullen bijwonen, gelet op de kans 

op escalatie. 

De Directeur licht toe dat de overige slides weergeven wat op dit moment de inzichten zijn qua aanpak 

van de communicatie. Hij merkt op dat aan de formulering van de kernboodschappen nog flink wordt 

geschaafd. Hierbij wordt ook Professor Helsloot van de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken. 

De heer Dessens merkt op dat het van belang is dat de kernboodschappen vast komen te staan, en 

verzoekt om deze – bijvoorbeeld in de vorm van een vijftal bullets – toegezonden te krijgen zodra deze 

gereed zijn. Verder geeft hij aan dat ‘reservoir management’ niet direct een helder begrip is. 

De Voorzitter vraagt wanneer de kernboodschappen gereed moeten zijn. 

De Directeur antwoordt dat deze op heel korte termijn moeten worden afgerond, mede gelet op 

mogelijke ontwikkelingen als gevolg van de bijeenkomst in Loppersum op 14 januari en de 

begrotingsbehandeling op 15 en 16 januari. 

De Voorzitter zegt te verwachten dat de tekst van de brief aan de Minister nog wijzigt, afhankelijk van 

de uitkomst van het overleg met Staatstoezicht op 14 januari, en geeft aan dat 18 januari een logische 

datum is om de inhoud van deze brief definitief vast te stellen 

De Directeur antwoordt dat deze wellicht toch eerder gereed zal moeten zijn. 

De heer Dessens merkt op dat NAM’s brief niet zal worden verstuurd voordat het KNMI zijn 

rapportage heeft gepubliceerd. 

De Directeur antwoordt dat, als zich geen bijzondere ontwikkelingen voordoen, maandag 21 januari 

een goed moment is om naar buiten te treden. Mocht dit wèl het geval zijn dan zal het eerder worden. 

De Directeur merkt op dat eventuele maatregelen op het vlak van reservoir management nu zijn 

opgenomen in de brief. Hij geeft aan dat nog wordt nagedacht of eerst NAM of eerst Staatstoezicht 

een brief aan de Minister zou moeten richten. NAM heeft er een voorkeur voor dat zij zelf als eerste 

een brief stuurt, maar het belangrijkste is dat NAM en Staatstoezicht het eens zijn en elkaar aanvullen. 

De heer Dessens merkt op dat de beving in Loppersum het vertrekpunt is voor de rapportage van het 

KNMI, wat inhoudt dat de discussie wat meer het terrein is van NAM en de Noordelijke regio dan van 

Staatstoezicht. 

De Voorzitter zegt niet graag te zien dat Staatstoezicht met aanbevelingen komt over beperken van de 



productie. 

De Directeur antwoordt dat het KNMI geen aanbevelingen zal doen over aanpassing van de productie. 

De Voorzitter constateert dat het KNMI-rapport dus input is voor zowel de brief van Staatstoezicht als 

die van NAM. 

De heer Bokhoven merkt op dat in de tweede regel van de brief het tussen haakjes geplaatste “het 

loslaten van” beter kan worden weggelaten. Verder adviseert hij om de in de tweede alinea aangeduide 

partijen met name te noemen. 

De Directeur zegt dank voor deze suggesties en geeft aan dat hij de partijen die deel uitmaken van het 

College van Beheer Maatschap beschouwt als de betrokken partijen. 

Mevrouw Peters stelt dat achterwege laten van een clausulering van het hogere bevingsrisico het voor 

de Minister wel erg lastig maakt om tot een afweging te komen. Het Ministerie wil om die reden dat 

de rapportages een clausulering bevatten. 

De heer Dessens zegt van de Directeur te hebben begrepen dat hiervoor niet een getalswaarde maar 

een formulering zou worden gehanteerd. 

Mevrouw Peters zegt het daarmee eens te zijn, doch geeft aan dat zowel Staatstoezicht als het KNMI 

daar niet veel voor voelen. 

De heer Dessens memoreert dat de heer Dierikx heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om een 

nieuwe waarde voor de maximale bevingskracht te noemen en geeft aan dat het daarom van belang is 

dat Staatstoezicht en het KNMI de Minister helpen bij zijn poging om de onrust in te dammen. 

Mevrouw Peters antwoordt dat deze instanties beducht zijn voor het maken van fouten, naar 

aanleiding van hetgeen is gebeurd in Italië na de aardbeving in L’Aquila. 

De heer Dessens geeft aan dat het behulpzaam zou zijn als het Ministerie naar Staatstoezicht en het 

KNMI uitspreekt op welke wijze de clausulering zou moeten worden vormgegeven. 

Mevrouw Peters geeft aan dat dit een belangrijk punt is voor het overleg tussen Staatstoezicht, het 

KNMI en NAM op 14 januari. 

De Directeur antwoordt dat NAM niet de autoriteit heeft om Staatstoezicht en het KNMI in een 

bepaalde richting te sturen. 

Mevrouw Peters antwoordt dat NAM wel haar mening kan geven. 

De heer Dessens beaamt dit, doch geeft aan dat het vervolgens de vraag is of Staatstoezicht en het 

KNMI het daarmee eens zijn. 

De Directeur licht toe dat NAM vermeldt dat het tot nu gehanteerde maximum van tafel is en daarbij 

niet aangeeft dat er een nieuw maximum is vastgesteld. Ook vermeldt NAM dat het reduceren van de 

productie geen invloed heeft op de hoogte van de maximum bevingskracht. NAM stelt niet dat er geen 

sprake zal zijn van schade. 

De heer Dessens betoogt dat er een zodanige formulering van het risico moet worden gevonden dat 

Staatstoezicht en het KNMI die formulering niet onderuit halen. 

De Directeur zegt te streven naar overeenstemming tussen NAM, Staatstoezicht en het KNMI. 

De heer Dessens antwoordt dat dit inderdaad de voorkeursoptie is. 

De heer Benschop brengt naar voren dat een journalist de vraag kan stellen of NAM kan uitsluiten dat 

het maximum (bijvoorbeeld) ’10’ is. Hij voegt toe dat NAM op een andere wijze zou communiceren 

als het de indruk zou hebben dat het maximum inderdaad 10 zou kunnen zijn. Hij geeft aan dat moet 

worden gezocht naar een kwalitatieve formulering. 

De heer Dessens beaamt dat NAM, Staatstoezicht en het KNMI samen een formulering moeten zien te 

vinden waarin niet een bepaald bevingsmaximum wordt genoemd maar meer de kans en het effect van 

zwaardere bevingen worden omschreven.De Directeur vraagt wat de aanpak moet zijn als NAM, 

Staatstoezicht en het KNMI hier niet samen uitkomen. 

De heer Dessens zegt aan te nemen dat er in dat geval een formulering kan worden gevonden die door 

Staatstoezicht en het KNMI niet onderuit wordt gehaald. 

De heer Bokhoven verlaat op dit moment de vergadering. 

Mevrouw Peters merkt op dat het niet noemen van een maximum neerkomt op een open einde. In het 

concept van de brief van Staatstoezicht staat dat het KNMI in zijn rapportage stelt dat het niet 

aannemelijk is dat het maximum hoger ligt dan 5. 

De heer Dessens stelt voor dat wordt gepoogd om geen getal te noemen maar een formulering te 

zoeken die de effecten van een mogelijke beving weergeeft. Hij zegt van mening te zijn dat het 

Ministerie Staatstoezicht en het KNMI zou moeten aanmoedigen om daarin mee te gaan. Als tweede 



optie geldt dan een formulering die door Staatstoezicht en het KNMI niet onderuit wordt gehaald. 

De Directeur zegt niet te kunnen beloven dat NAM een voorstel kan doen voor een dergelijke 

formulering conform de door de heer Dessens genoemde eerste optie, daar NAM’s brief geheel is 

gebaseerd op de data uit het verrichte onderzoek. 

De Voorzitter zegt er een voorkeur voor te hebben dat Staatstoezicht en het KNMI met een dergelijke 

formulering komen, hetgeen ook logisch is daar dit hun expertise betreft. 

De Directeur voegt toe dat het enige dat hij kan uitspreken is dat het maximum groter kan zijn dan 3,9, 

met een sterk afnemende kans op hogere maxima. 

De Voorzitter merkt op dat ook de relatietabel tussen bevingskracht en schade een rol speelt. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat daarvoor niet de op Wikipedia te vinden tabellen gelden 

omdat die van toepassing zijn op bevingen op een veel grotere diepte. 

De heer Dessens vraagt mevrouw Peters of zij de door het College geprefereerde insteek zal bespreken 

met Staatstoezicht en het KNMI. 

Mevrouw Peters bevestigt dit. 

De heer Benschop oppert dat op basis van het door het KNMI genoemde getal ‘5’ in combinatie met 

de van toepassing zijnde schadetabellen en de afnemende kans op zware bevingen toch een 

formulering zou moeten kunnen worden gevonden. 

Mevrouw Peters beaamt dit en zegt niet te begrijpen waarom deze partijen hier moeite mee hebben. 

De heer Dessens zegt te vermoeden dat zij elk risico willen uitsluiten, en herhaalt dat er een goede 

formulering moet kunnen worden samengesteld. 

Mevrouw Peters zegt zich hiervoor te zullen inzetten en dat hierover eventueel ook overleg tussen de 

heer Dierikx en de heer Haak van het KNMI kan plaatsvinden. 

De Directeur zegt eveneens op dit punt aan de slag te zullen gaan. 

De heer Benschop bepleit dat NAM in het contact met Staatstoezicht ook verzoekt om uitdrukkingen 

als ‘calamiteus’ en beweringen in de trant van “insluiten van kleine velden” te vermijden. 

De Directeur zegt toe dit aan te zullen kaarten, met als motivering dat de Minister wel ruimte moet 

worden gelaten voor een goede afweging, doch zegt hierbij wel voorzichtig te werk te zullen gaan. 

Hij oppert dat mevrouw Peters meer in de positie is om op dergelijke zaken invloed uit te oefenen. 

De Voorzitter merkt op dat ook NAM’s brief op woordkeuzes zou moeten worden gescreend, onder 

andere ten aanzien van het gebruik van het woord ‘dreiging’. 

De Voorzitter constateert dat met de gevoerde discussie zowel agendapunt 2.1 als 2.2 zijn behandeld, 

en stelt vast dat er een afspraak is gemaakt voor een volgende telefonische vergadering op 18 januari. 

[Noot secretaris: Deze afspraak is inmiddels gewijzigd naar 17 januari van 15.00 tot 16.00 uur.] 

3. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 15.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 507e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013 

De Voorzitter, De Secretaris,+ 
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Notulen van de 508e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 17 januari 2013 om 15.00uur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

dr. J.T.C. Kool (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Concept brief aan Minister inzake Groningen aardbevingen 

 

De Voorzitter stelt voor om eerst agendapunt 3 te behandelen, daar het concept schrijven aan de 

Minister een uitwerking is van hetgeen onder punt 3 wordt besproken. 

3. STAND VAN ZAKEN DISCUSSIES GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Directeur deelt mede dat nog steeds schademeldingen binnenkomen en dat de status qua 

afhandeling nu ook in grafiekvorm inzichtelijk is gemaakt. 

De heer Dessens vraagt of de nu nog binnenkomende meldingen serieus van aard zijn, dan wel een 

meer opportunistisch karakter hebben. 

De Directeur antwoordt dat deze late meldingen kleine schades betreffen en mogelijk inderdaad 

enigszins opportunistisch van aard zijn. 

De heer Botter vult aan dat er ook een aantal gevallen heropend zijn in verband met aanvullende 

schademeldingen. 

De Directeur doet vervolgens verslag van de overlegsessies van Staatstoezicht, NAM en het KNMI op 

14 januari. 

In een eerste sessie heeft Staatstoezicht haar technische conclusies op tafel gelegd en heeft NAM 

daarop gereageerd. Er bleek hierover een behoorlijke mate van alignment te bestaan. Ook werd 

duidelijk dat dit ook geldt voor de basis voor de beslissingen over te nemen maatregelen. De 

conclusies uit deze sessie staan in een door NAM opgestelde fact sheet. Samengevat komen deze neer 

op het volgende: 

- Er heeft in augustus 2012 een beving plaatsgevonden, en deze heeft meer schademeldingen 

opgeleverd dan verwacht. Dit was aanleiding tot nader onderzoek. 

- Het nadere onderzoek heeft uitgewezen dat de tot nu toe gehanteerde maximum bevingskracht van 

3,9 niet is te handhaven voor het Groningenveld. 

- Ten aanzien van de vraag wat wèl de maximum bevingskracht is heeft het KNMI de beste 

inzichten. Alle wereldwijd door gaswinning geïnduceerde aardbevingen zijn bekend. Een 

complicerende factor is dat sommige daarvan plaatsvonden in een gebied waarin ook tektonische 

spanningen aanwezig zijn. Het KNMI spreekt uit dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat zich 

bevingen met een kracht groter dan 5 zullen voordoen, en dat nader onderzoek waarschijnlijk een 

maximumwaarde lager dan 5 zal opleveren. 

- NAM vroeg zich ook af hoe de formulering van de maximum bevingskracht zou moeten worden 

gekozen. De discussie daarover loopt nog, ook ten aanzien van de vraag of er een 

maximumwaarde in de verschillende te verzenden brieven zou moeten worden opgenomen. Te 



verwachten is dat de vraag, wat het nieuwe bevingsmaximum is, bij de publieke communicatie 

meteen zal opkomen. 

- Ten aanzien van de kans op optreden van een beving sterker dan 3,9 is op statistische wijze 

bepaald dat er meer dan 50% kans is (Berekend is 60 à 70%) dat zich in de komende 50 jaar een 

beving krachtiger dan 3,9 voordoet. 

- Er moet dus rekening worden gehouden met bevingen krachtiger dan 3,9. De gevolgen van een 

beving met een kracht tussen 3,9 en 5 vallen in het ergste geval in de schadeklasse VII en bestaan 

uit structurele schade aan gebouwen, met als gevolg dat complete muren moeten worden 

vervangen. Er is echter geen gevaar voor instorting van gebouwen. Wel is er sprake van enig 

gevaar doordat bijvoorbeeld dakpannen van het dak kunnen vallen. Hiertegen kunnen echter 

preventief maatregelen worden genomen. 

- Over bovengenoemde punten bestaat overeenstemming. Geen overeenstemming is er over 

maatregelen in de productiesfeer. Partijen zijn het erover eens dat de frequentie van bevingen 

afhankelijk is van de productiesnelheid en dat de productiesnelheid géén invloed heeft op de 

maximum bevingskracht. Over invloed van de productiesnelheid op de maximum bevingskracht is 

door Staatstoezicht weliswaar een theorie opgezet maar hiervoor is onvoldoende onderbouwing. 

Vervolgens is in een tweede sessie verder gesproken over te nemen maatregelen. 

De maatregelen die NAM voorstelt zijn onder andere: 

- Continueren van het reeds aangezette programma. 

- Informeren van de bevolking over de risico’s. 

- Aan de hand van de beving in Loppersum nagaan waar de bouwkundige risico’s zitten. Er is reeds 

vastgesteld dat het opgetreden schadebeeld past bij de sterkte van die beving. 

- Uitvoeren van aanvullende metingen en installeren van additionele versnellingsmeters. 

- Inzicht opbouwen omtrent de kans op - en schade van - sterkere bevingen. 

- Ontwikkelen van een gebouwenschade scenario, aan de hand van relevante Europese codes. 

- Nagaan wat bij sterkere bevingen de kwetsbare plekken zijn, te beginnen in de omgeving van 

Loppersum en daarna – ook afhankelijk van beschikbaar gekomen gegevens – ook daarbuiten. 

- Overleg met de Veiligheidsregio over Emergency Response scenario’s 

- Het sneller reageren op ontstane schades. 

Gesproken is over het overgaan op een vlakkere en/of lagere productie uit het Groningenveld. 

NAM ziet niet het nut van een vlak productieprofiel. Mocht er echter toch een positief effect zijn dan 

geldt dat het Noordelijke deel van het veld reeds met een vlak profiel wordt geproduceerd en dat de 

drukfluctuaties in het Zuidelijke deel geen effect hebben op de druk in het Noordelijke deel. De facto 

wordt met de huidige productiestrategie dus reeds voldaan aan het advies van Staatstoezicht om over 

te gaan naar een vlak profiel, gesteld dat dit nuttig zou zijn. 

Met betrekking tot een eventuele vermindering van de productie is NAM’s visie, dat het belangrijkste 

punt is of het veld kan worden geproduceerd. De snelheid waarmee dat gebeurt is van minder belang. 

Of er kan worden geproduceerd hangt af van de kracht van een mogelijke beving en de risico’s van 

een dergelijke beving. 

Overeengekomen is dat NAM zal uitleggen wat het effect is van verlaging van de productie. 

Staatstoezicht zal haar eigen visie op dit punt aan de Minister richten. 

De Directeur merkt op dat het optreden van bevingen een stochastisch proces is en dat verlaging van 

de productie ook gepaard kan gaan met een verhoging van de bevingsfrequentie op de korte termijn. 

De heer Kool vraagt of een vermindering van de productie met 20% leidt tot vermindering van de 

bevingsfrequentie met hetzelfde percentage. 

De Directeur bevestigt dit en licht toe dat het effect overeenkomt met het vertraagd afspelen van een 

film. Hij licht verder toe dat productievermindering dus effect heeft op het gemiddelde aantal bevingen 

per jaar. 

De heer Kool vraagt of dit er op neerkomt dat het aantal bevingen per hoeveelheid bcm’s constant is. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat niemand dat betwijfelt. 

De heer Benschop voegt toe dat dit ook impliceert dat over de resterende productieperiode het totale 

aantal bevingen vast staat. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht zegt dat er een kans is dat een productieverlaging tot een 

lager bevingsmaximum leidt. Deze bewering wordt echter niet door bewijs ondersteund. 

De heer Dierikx merkt op dat het oorspronkelijk de opvatting was dat een geringe productieverlaging 



weinig effect had en dat het de keuze was tussen gewoon continueren van de huidige productie of 

volledig stoppen. Hij vraagt of dit nog steeds zo is. 

De Directeur antwoordt dat 5% productieverlaging resulteert in een 5% groter interval tussen 

opeenvolgende bevingen. Elke beving is uiteraard bezwaarlijk, maar het vergroten van het interval van 

bijvoorbeeld eens per jaar naar eens per 385 dagen is geen significante verbetering. 

De heer Dessens voegt toe dat moet worden beseft dat in dat geval de totale periode waarover nog 

bevingen plaatsvinden met 5% toeneemt, zodat alleen sprake is van een uitruil van bevingen van de nu 

voorziene productieperiode naar het stukje dat aan het eind van die productieperiode wordt 

toegevoegd. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat het perspectief voor de bewoners dus niet verandert. Hij 

geeft aan dat met Staatstoezicht is besproken dat dit verband op heldere wijze moet worden uitgelegd. 

De heer Dierikx zegt in te schatten dat Staatstoezicht toch een productievermindering zal adviseren. 

De Directeur zegt hierover geen informatie te hebben. 

De heer Dessens merkt op dat een productievermindering alleen effect heeft op het interval tussen 

bevingen en niet op de bevingsmagnitude. 

De heer Kool merkt op dat optreden van bevingen is te vergelijken met het trekken van ballen uit een 

bak. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dierikx geeft aan dat de frequentie zou kunnen wijzigen van eens per jaar naar eens per 10 

jaar. 

De heer Dessens merkt op dat dit geen realistische weergave is. 

De Voorzitter geeft aan dat bij een 20% productievermindering de eerstvolgende 10 bevingen boven 

een bepaalde magnitude bijvoorbeeld niet in 10 maar in 12 jaar optreden. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht voorstelt dat eerst NAM een brief aan Staatstoezicht richt, 

zodat zij daarop haar brief aan de Minister kan baseren. Staatstoezicht is positief gestemd over de met 

NAM geboekte vooruitgang en zou voornemens zijn dit ook in de brief aan de Minister te vermelden. 

De Directeur zegt dit een goede aanpak te vinden, doch ook graag een kopie van NAM’s brief 

rechtstreeks aan de Minister te willen sturen, mede vanwege de relatie met de correspondentie over het 

uitstel van de actualisatie van het winningsplan. 

De heer Dierikx zegt bij voorkeur geen separate brief van NAM te willen ontvangen, omdat het 

Ministerie daarop zou moeten reageren, en geeft aan de brief van NAM als onderdeel te willen zien 

van het advies van Staatstoezicht, zodat dit advies het gehele pakket vormt. Hij merkt op dat ook het 

KNMI zijn advies aan Staatstoezicht richt. 

De Directeur zegt daarin mee te kunnen gaan maar, gelet op het feit dat de door Staatstoezicht 

opgestelde samenvatting van het overleg op 14 januari geheel anders luidde dan die van NAM, te 

willen dat NAM’s brief in dat geval ongewijzigd als bijlage bij het advies van Staatstoezicht wordt 

gevoegd. 

De heer Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht heeft aangegeven de brief van NAM integraal te zullen 

opnemen. 

De Directeur zegt dat hij de indruk had dat Staatstoezicht aan een zwakkere formulering dacht ten 

aanzien van het element productiebeperking. 

De heer Dierikx zegt te verwachten dat Staatstoezicht kort na het weekend van 19/20 januari een 

advies aan de Minister zal zenden en dat hij heeft aangegeven dit advies tevoren te willen zien. 

De Directeur geeft aan dat van NAM’s brief ook een concept naar Staatstoezicht is gezonden. 

De Directeur vat samen dat er dus flinke stappen vooruit zijn gemaakt, waarbij de sfeer uitstekend 

was, maar dat het afhechten van de laatste puntjes nog lastig is. 

De heer Benschop zegt ervan uit te gaan dat de tijd wordt genomen om dit goed af te ronden, om het 

risico te voorkomen dat er verschillende boodschappen worden gecommuniceerd. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat NAM en Staatstoezicht het daarover eens zijn. Hij voegt toe 

dat ook de communicatieadviseurs bezig zijn met het formuleren van de boodschappen en het 

alignment over de maatregelen die NAM voorstelt. 

De heer Dessens betoogt dat er twee zaken van belang zijn, namelijk de kennis van wat de werkelijke 

maximale bevingskracht is en wat de daarbij behorende effecten zijn, en de vaststelling dat wijziging 

van de productiesnelheid geen effect heeft op de maximum bevingskracht. Als tevens de schadeimpact 

van de krachtigst mogelijke beving is ingeperkt dan is de gevaarlijkste angel uit de discussie 



gehaald. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn doch zegt zich af te vragen of er gaat worden 

gecommuniceerd over een nieuwe maximumwaarde. Hij merkt op dat, als bijvoorbeeld de waarde ‘5’ 

wordt genoemd, iedereen zich op dat getal zal richten en voegt toe dat het daarom beter lijkt om alleen 

aan te geven dat het nieuwe maximum hoger is dan 3,9 en dat er over de nieuwe waarde nog geen 

zekerheid is te geven. 

De heer Dessens zegt zich af te vragen of dit inderdaad zo is. Hij betoogt dat het een goede zaak is als 

een maximum bevingskracht kan worden genoemd en de maximale te verwachten schade kan worden 

aangegeven, omdat anders gemakkelijk scenario’s met hogere bevingsmaxima - waarbij wèl sprake is 

van instorting van gebouwen - de ronde gaan doen. Een concreet getal hoeft echter niet te worden 

genoemd, maar wel het maximaal te verwachten schadebeeld. 

De Directeur zegt dat dit aansluit bij NAM’s intentie. 

De heer Dessens vraagt de heer Dierikx of het reëel is om te verwachten dat men zich niet gaat richten 

op een maximum magnitude van 5, en zegt de indruk te hebben dat dit onvermijdelijk is. 

De heer Dierikx zegt het hiermee eens te zijn maar geeft aan dat het de vraag is op welk moment dit 

gebeurt. Bij voorkeur zouden eerst voor verschillende bevingsmaxima de kosten van preventieve 

bouwkundige maatregelen moeten worden geraamd. 

De Directeur zegt begrip te hebben voor zowel het standpunt van de heer Dessens als dat van de heer 

Dierikx en zegt voornemens te zijn qua preventieve bouwkundige maatregelen aan te willen sluiten bij 

de Europese code. Hij geeft aan dat het evident is dat investeringen ter preventie van dodelijke 

slachtoffers noodzakelijk zijn, maar dat het de vraag is of bouwwerken preventief moeten worden 

herbouwd opdat er bij een beving geen schade ontstaat. NAM heeft op dit moment nog geen compleet 

overzicht van deze materie, en er zijn daarbij nog veel lastige punten aan de orde. Hij zegt het wel 

logisch te vinden dat wordt uitgegaan van een maximum van 5. 

De heer Dierikx zegt nog niet te weten of het KNMI in zijn rapportage een maximumwaarde zal gaan 

noemen. 

De Directeur stelt voor om af te wachten wat het KNMI zal rapporteren. 

De heer Kool vraagt wat tot nu toe de stelling was van het KNMI. 

De Directeur antwoordt dat het KNMI aangaf dat het onwaarschijnlijk is dat zich bevingen zullen 

voordien met een kracht groter dan 5 en dat nadere studies mogelijk een nog lagere waarde als 

uitkomst zullen hebben. Deze stelling is gebaseerd op een wereldwijd overzicht van geïnduceerde 

aardbevingen. Hij merkt daarbij op dat er zich in Frankrijk een beving met kracht 5,7 heeft voorgedaan 

en dat die weliswaar werd getriggerd door gasproductie maar dat daar tevens tektonische spanningen 

aanwezig waren. 

De Directeur deelt mede dat met de commissie van de gemeenteraad van Loppersum een goede 

dialoog is gevoerd, waaruit wel nog een aantal issues zijn overgebleven. 

De Groningen Bodem Beweging (GBB) uit zorgen over een breder wordend palet aan zaken, 

waaronder ook bodemdaling. Ook is in deze discussie de optie naar voren gebracht om de productie 

geheel in te sluiten. Samenvattend kan worden gesteld dat er nog veel zorgen heersen maar dat NAM 

hier wel op een goede manier uit denkt te kunnen komen. Het dossier blijkt ontzettend te leven. Ook 

heerst het gevoel dat de plaatselijke bevolking als gevolg van de beving veel rompslomp en ellende 

doormaakt terwijl niemand zich daar echt voor interesseert. De beving was bijvoorbeeld niet 

opgenomen in het nieuwsoverzicht 2012. 

De heer Dierikx deelt mede dat er bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken met 

geen woord is gerept over de aardbevingsrisico’s in Groningen. 

De heer Benschop zegt de berichtgeving over het overleg met de Raadscommissie wel in de interne 

Shell nieuwsvoorziening te hebben gezien. Hij vraagt hoe naar buiten treden in of kort na het weekend 

van 19/20 januari zal worden ervaren, gelet op het feit dat de benodigde fact sheets nog niet gereed 

zijn. Hij oppert dat wellicht beter nog wat tijd kan worden genomen. 

De Directeur geeft aan dat NAM in Loppersum niet de indruk heeft gewekt dat het dossier is gesloten, 

in tegendeel: alles is open gehouden. Hij geeft aan dat veel langer wachten ook geen goede zaak is. 

De heer Benschop merkt op dat het de Burgemeester van Loppersum zou bevreemden als er in week 3 

nieuwe informatie naar buiten zou komen. 

De Directeur antwoordt dat NAM sowieso deze Burgemeester direct van te voren zal informeren. 

De heer Dierikx geeft aan dat het ernaar uitziet dat Staatstoezicht dinsdag 22 januari een advies aan de 



Minister zal richten. De Minister zal dan in diezelfde week de Tweede Kamer moeten informeren. 

De heer Benschop vraagt of het moment van informeren van de Tweede Kamer tevens het moment is 

dat er naar buiten zal worden gecommuniceerd. 

De heer Dierikx bevestigt dit, doch merkt op dat hierover nog wel met het KNMI moet worden 

afgestemd. 

De Directeur geeft aan dat er contact is geweest met de communicatie-afdeling van het KNMI. 

De heer Benschop vraagt of het moment dat het KNMI een rapportage zendt aan Staatstoezicht los 

staat van het moment waarop het KNMI naar buiten zal communiceren. 

De Directeur bevestigt dit. Hij merkt op dat op 28 januari Staatssecretaris Mansveld het KNMI 

bezoekt. Verder zegt hij te hebben begrepen dat Minister Kamp op 29 januari het Noorden van 

Nederland bezoekt en dat op 29 of 30 januari toevallig ook Minister President Rutte in het Noorden 

aanwezig is. 

De heer Dierikx geeft aan dat alles overziend de kans zeer groot is dat in week 4 naar buiten wordt 

getreden. 

De Directeur merkt op dat dit een goed scenario zou zijn, waarin de heren Kamp en Rutte op goede 

wijze kunnen ingaan op de ontwikkelingen. 
 

De Directeur vat samen dat er tussen de betrokken partijen sprake is van convergentie, doch dat de 

einduitkomst nog niet zeker is. Hij vraagt of het College commitment geeft voor het verzenden van de 

bij punt 2.1 geagendeerde brief, mits er overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van de fact 

sheet. 

De Voorzitter zegt het zeer belangrijk te vinden dat NAM regie houdt over haar eigen communicatie 

naar de Minister, en zegt te hopen dat Staatstoezicht geen eigen formulering gaat maken van NAM’s 

standpunten. Verder vraagt hij of het noodzakelijk is om in de brief de optie van het volledig insluiten 

van het veld te vermelden, gezien het feit dat er overeenstemming over is dat die maatregel niet zal 

worden genomen. Een dergelijke tekst kan namelijk een eigen leven gaan leiden. 

De heer Dierikx vraagt de Voorzitter of hij met insluiten bedoelt dat de productie naar ‘0’ wordt 

teruggebracht. 

De Voorzitter bevestigt dit en geeft aan dat, als Staatstoezicht die maatregel niet adviseert, NAM er 

ook geen tekst over hoeft op te nemen. 

De Directeur merkt op dat in de publieke discussie sowieso de optie van volledige insluiting zal 

worden ingebracht, en geeft aan dat NAM het belangrijk vindt om transparant te zijn. Hij geeft aan dat 

hetgeen in de brief staat vermeld juist is en een belangrijk feit vormt. 

De heer Dessens merkt op dat op pagina 4 van de conceptbrief in de 4e alinea op goede wijze de optie 

van gedeeltelijk beperken van de productie wordt beschreven, maar dat daarbij het criterium 

‘proportionaliteit’ niet wordt genoemd. Hij wijst er op dat een productiebeperking flinke gevolgen 

heeft en slechts een klein effect heeft op de frequentie van bevingen en geen effect op de maximum 

bevingskracht. 

De Directeur constateert dat het verband tussen maatregel en effect blijkbaar in deze alinea nog niet 

voldoende duidelijk is gemaakt. 

De heer Kool merkt in dit verband op dat duidelijk moet worden gemaakt dat bij een 

productieverlaging van 20% het aantal bevingen per jaar bijvoorbeeld niet van 30 naar 10 gaat, maar 

van 30 naar 24. 

De heer Dierikx suggereert om, zoals eerder besproken, het effect aan te geven in het verschil in aantal 

jaren waarin zich de eerstvolgende x bevingen voordoen. 

De Directeur antwoordt dat de term ‘geen proportionele maatregel’ door de communicatieadviseurs 

niet verkieslijk werd bevonden. Daarom is gekozen voor gebruik van het woord ‘evenwichtig’. 

Hij zegt toe in deze paragraaf informatie over het effect op het aantal bevingen per jaar te zullen 

toevoegen. 

De Directeur vraagt wat de conclusie van het College is over het weglaten van de theoretische optie 

van insluiten van het veld. 

De heer Dessens antwoordt dat deze alinea kan vervallen omdat het afwijzen van die optie de logische 

consequentie is van het afwijzen van een gedeeltelijke productiebeperking. 

De heer Dierikx zegt het juist nuttig te vinden dat deze alinea er in staat, omdat die duidelijk maakt dat 

deze optie de facto geen optie is. 



De heer Benschop zegt het daarmee eens te zijn. Hij concludeert dat insluiten van het veld geen optie 

is, dat verlaging van de productie het probleem niet oplost en dat het zaak is om zich te richten op het 

beperken van de impact van bevingen. Hij stelt daarom voor om deze alinea te handhaven. 

De Voorzitter merkt op dat het, in de alinea betreffende gedeeltelijke productiebeperking, een goede 

toevoeging zou zijn als zou worden gesteld dat dit geen substantiële vermindering van het 

aardbevingsrisico zou opleveren. 

De Directeur zegt toe te zullen bezien of hij die formulering kan toepassen. 

De Voorzitter bepleit om bij het geven van een voorbeeld betreffende een gedeeltelijke 

productiebeperking niet te werken met percentages van 20 of 30% maar bij voorkeur met 10% of 

minder. 

De Voorzitter stelt voor dat het College besluit om de door NAM opgestelde concept brief te steunen, 

ervan uitgaande dat NAM verder het proces van behandeling van deze brief zo veel mogelijk stuurt. 

De Directeur zegt over dit proces geen volledige controle te hebben, doch geeft aan dat er met 

Staatstoezicht goede alignment is, ook over het proces en de te communiceren boodschappen. 

De Voorzitter betoogt dat NAM direct in actie moet komen als Staatstoezicht NAM’s positie in eigen 

bewoordingen zou weergeven. 

De heer Dessens merkt op dat de redenering over het effect van een vlakker productieprofiel sterk is 

gebaseerd op huidige verschillen tussen het Noordelijke en het Zuidelijke deel van het Groningenveld, 

en vraagt of deze redenering niet meer opgaat als zich in het Zuidelijke deel een beving zou voordoen. 

Hij constateert dat de redenering sterk is toegesneden op het feit dat zich in het Noorden wèl krachtige 

bevingen voordoen en in het Zuiden niet. 

De Directeur antwoordt dat genoemde verschillen inderdaad een rol spelen. In het Noordelijke deel 

treedt meer compactie op. Als zich ook in het Zuidelijke deel meer compactie zou voordoen dan zou 

de redenering opnieuw moeten worden bekeken. 

De heer Dessens geeft aan dat het riskant is om de redenering te baseren op casuïstiek, en zegt deze 

opmerking te maken omdat hij in een van de documenten zag vermeld dat ook het Zuidoostelijke deel 

van het veld aardbevingsgevoelig is. 

De Directeur merkt in dit verband op dat sowieso niet duidelijk is of met een vlak profiel produceren 

een positief effect heeft. Hij constateert dat dit laatste op zorgvuldige wijze in de brief moet worden 

opgenomen, en zegt de heer Dessens dank voor zijn input op dit punt. 

De heer Bokhoven vraagt of NAM informatie gaat delen over de wijze waarop de communicatie gaat 

plaatsvinden. 

De Directeur antwoordt dat hierover in week 2 overleg heeft plaatsgevonden en dat op 17 januari de 

communicatieadviseurs van NAM, KNMI en het Ministerie opnieuw een overleg hebben. 

De heer Dessens zegt een eerdere opmerking te willen herhalen dat het al snel verkeerd kan uitpakken 

als de door verschillende partijen gecommuniceerde boodschappen niet volstrekt eensluidend zijn, en 

betoogt dat deze boodschappen goed moeten worden vastgelegd. 

De Directeur antwoordt dat hem dit helder is. 

De Voorzitter dankt de deelnemers aan de vergadering voor hun inbreng en stelt aan de orde wanneer 

een volgende Collegevergadering zou moeten worden gepland. 

De Directeur zegt toe de definitieve brief van NAM ook ter informatie aan het College te zullen 

sturen. Hij vraagt aan de heer Dierikx of het zinvol lijkt om vóór het moment van naar buiten treden 

nog een Collegevergadering te houden. 

De heer Dierikx zegt het nuttig te vinden om vóór dat moment, dat waarschijnlijk op vrijdag 25 januari 

zal vallen, in het College te delen wat de eerste lijn van communiceren is. 

De heer Dessens stelt voor dat het College dan op 24 januari vergadert. 

De heer Dierikx zegt zich daarin te kunnen vinden. 

De Directeur merkt op dat, als het communicatiemoment wordt vervroegd, ook de Collegevergadering 

naar voren moet worden gehaald. 

(928) Het College stemt in met het verzenden van de brief conform schrijven M5579 d.d. 17 januari 

2013 

aan Staatstoezicht op de Mijnen, met in acht name van de in deze Collegevergadering 

overeengekomen aanpassingen, ervan uitgaande dat Staatstoezicht deze brief integraal zal opnemen in 

het door haar aan de Minister te richten advies. 

De Voorzitter constateert dat met de gevoerde discussie ook agendapunt 2.1 is behandeld, en stelt vast 



dat er een afspraak is gemaakt voor een volgende telefonische vergadering op 24 januari van 09.30 tot 

10.30 uur. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 16.15 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 509e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 24 januari 2013 om 09.30u. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 KNMI rapport Huizinge aardbeving 

--------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5582 d.d. 23 januari 2013) 

De inhoud van dit schrijven is mede besproken bij agendapunt 3. 

2.2 Brief NAM d.d. 21 januari 2013 aan Staatstoezicht op de Mijnen inzake actualisatie 

seismologische inzichten 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5583 d.d. 23 januari 2013) 

De inhoud van dit schrijven is mede besproken bij agendapunt 3. 

2.3 Advies Staatstoezicht op de Mijnen d.d. 22 januari 2013 inzake aardbevingen in 
 

de provincie Groningen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5584 d.d. 23 januari 2013) 

De inhoud van dit schrijven is mede besproken bij agendapunt 3. 

2.4 Concept brief NAM aan de Minister van Economische Zaken inzake actualisatie 

seismologische inzichten Groningen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De inhoud van dit schrijven is mede besproken bij agendapunt 3. 

3. STAND VAN ZAKEN DISCUSSIES GRONINGEN AARDBEVINGEN 

(Communicatiestrategie & kernboodschappen, schrijven Secretariaat M5586 d.d. 23 januari 2013) 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de geagendeerde stukken. 

De Directeur deelt mede dat in de afgelopen dagen veel kwesties hun beslag hebben gekregen, getuige 

het feit dat er nu een aantal brieven definitief zijn geworden. Als eerste is het KNMI-rapport finaal 

geworden. Vervolgens heeft NAM een brief aan Staatstoezicht op de Mijnen gericht en daarna heeft 

Staatstoezicht haar advies aan de Minister gezonden. 

Er is nog flink gewerkt om maximale consensus tussen Staatstoezicht en NAM te bereiken, en dit is 

redelijk goed gelukt. Staatstoezicht heeft veel van de door  

NAM aangedragen inzichten overgenomen. 

Vanwege de mate van overeenstemming is NAM enigszins verbaasd over de eindconclusies die 

Staatstoezicht trekt. 

NAM heeft ook contact gehad met het Ministerie over het proactief aanzetten van diverse maatregelen. 

Samengevat is uit dit contact gebleken dat de Minister erop zal aansturen dat de maatregelen met 

betrekking tot voorlichting en preventieve versterking van gebouwen worden aangezet en dat studies 

worden uitgevoerd over hoe met ‘ondergrondse’ maatregelen het risico kan worden verkleind. 



Centraal in de discussie staat of het verantwoord is om de productie uit het Groningenveld te 

continueren. Over dat punt is lang en diep nagedacht. Op grond van het feit dat de optredende impact 

valt in de categorieën VI en VII is NAM van mening dat voortzetting verantwoord is. De in die 

categorieën optredende schades zijn wel serieus van aard: het kan nodig zijn om na een beving 

complete muren te vervangen. Daarom is overeenstemming over voortzetting van de productie geen 

simpele kwestie, en ligt bij de Minister de afweging van deze schade-impact tegenover de nationale 

belangen. 

Het verschil van inzicht tussen Staatstoezicht en NAM is gelegen in de stelling van Staatstoezicht dat 

de productie zoveel als mogelijk is zou moeten worden teruggebracht. Staatstoezicht vindt het 

aanwezige risico fors en gaat ervan uit dat productievermindering leidt tot een daling van het risico. 
 

NAM’s standpunt is dat vermindering van de productie de bevingen slechts uitspreidt over een langere 

periode. 

Staatstoezicht erkent dit laatste maar oppert dat, indien er in de komende jaren maatregelen worden 

gevonden die het risico verkleinen, er door het uitstellen van bevingen naar een later moment per saldo 

toch een positief effect qua vermindering van het totale risico wordt bereikt. 

De Directeur zegt te hebben begrepen dat de Minister op het standpunt staat dat er niet moet worden 

overgegaan tot reduceren van de productie. Hij geeft aan dat de betrokken partijen nu bezig zijn met 

overleg over de aanpak van de communicatie. 

De heer Dierikx deelt mede dat aan de door de Minister aan de Tweede Kamer te richten brief nog 

steeds wordt gewerkt. Op dit moment is de essentie van deze brief dat de Minister na een inleidende 

paragraaf zal ingaan op de twee aanbevelingen van de Inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de 

Mijnen. 

De Minister zal in de brief volledig meegaan met de aanbeveling om bovengrondse maatregelen uit te 

voeren. Vanuit het Ministerie wordt het noodzakelijk gevonden dat de Minister in de brief kan 

aangeven dat er een geldbedrag wordt gereserveerd voor het bekostigen van deze maatregelen. 

Hierover is overleg gevoerd met NAM, wat heeft geleid tot de vraag aan NAM om een bedrag van 

€ 100 mln. te reserveren. Beseft wordt dat de werkelijke kosten hoger of lager kunnen uitvallen, maar 

het noemen van een dergelijk bedrag kan in deze kwestie een heel krachtig signaal zijn. De heer 

Dierikx zegt graag in deze vergadering te vernemen dat NAM deze reservering kan bevestigen. 

De Minister zal verder aangeven dat hij, alles gehoord hebbende over ondergrondse maatregelen en de 

op dit moment nog heersende onzekerheden, niet zal meegaan in het advies van Staatstoezicht om de 

productie van het Groningenveld te reduceren en zal aangeven dat eerst meer onderzoek moet 

plaatsvinden. 

De heer Dierikx geeft aan dat wordt gevraagd of in de brief van NAM aan de Minister een 

tijdsbepaling kan worden toegevoegd, zodat helder is op welk moment duidelijk zal zijn of er 

eventueel toch maatregelen nodig zijn. In elk geval zal die duidelijkheid er moeten zijn vóór het 

moment van indienen van het geactualiseerde winningsplan, eind 2013. 

Hij deelt mede dat in het begin van de brief aan de Tweede Kamer zal worden aangegeven op welke 

punten er consensus is tussen NAM en Staatstoezicht en op welke punten niet, en merkt op dat telkens 

blijkt dat uitleg daarover nogal ingewikkeld is. Om die reden verzoekt hij NAM om op dat punt een 

heldere uitleg te verschaffen. 

De heer Benschop vraagt of in de brief naast de inhoud ook het verdere procesverloop aan de orde zal 

komen. 

De heer Dierikx bevestigt dit en geeft aan dat deze brief uiterlijk vandaag, 24 januari, gereed moet 

zijn. Tevoren zal met Staatstoezicht en NAM nauw contact worden gehouden over de inhoud, om te 

voorkomen dat er discussie over feitelijkheden ontstaat. Vervolgens zal Minister Kamp ter 

voorbereiding van de Ministerraad met enkele andere Ministers en de Minister-president contact 
 

opnemen en zal Minister Kamp op 25 januari in de Ministerraad mededelen dat hij voornemens is om 

op vrijdag eind van de dag een brief aan de Tweede Kamer te zenden, en daarvoor instemming vragen. 

Het is nog niet zeker of de Ministerraad zal instemmen, maar vanuit het Ministerie zal erop worden 

aangedrongen dat het advies van Staatstoezicht, dat er sinds 22 januari ligt, publiek bekend zal moeten 

worden gemaakt. Dit is des te meer prangend omdat de Minister-president op 28 en 29 januari 

Groningen zal bezoeken. 



De Voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de concept inhoud van de brief of over 

het verdere proces. 

De heer Dessens zegt het verstandig te vinden dat middels het noemen van een bedrag een krachtig 

signaal wordt afgegeven. Hij betoogt dat er weliswaar overeenstemming over is dat de maximum 

bevingskracht niet hoger zal zijn dan 5 maar dat er in de correspondentie nog onvoldoende aandacht is 

voor het feit dat er alleen materiele schade aan de orde zal zijn. Hij vraagt of de impact van een 

dergelijke beving vergelijkbaar is met die bij Roermond in 1992. 

De Voorzitter zegt sympathie te hebben voor hetgeen de heer Dessens betoogt. Hij geeft echter aan dat 

de effecten van de beving in Roermond niet vergelijkbaar zijn met die van bevingen in Groningen, 

daar in Groningen de bevingen op geringere diepte ontstaan. 

De heer Dierikx geeft aan dat het van belang is om mogelijke ongerustheid in te perken en niet te 

vergroten. 

De heer Dessens antwoordt dat het toch, los van de vergelijking met de beving in Roermond, goed is 

om aan te geven dat de impact categorieën VI en VII alleen schades betreffen en geen instortingen. 

De heer Bokhoven merkt op dat de beving in Roermond een kracht had van 5,8 en dat door een 

vergelijking daarmee de ernst enigszins wordt overdreven. 

De heer Bokhoven vraagt of duidelijk is in welke vorm de te treffen voorziening wordt gegoten, en of 

bijvoorbeeld aan een fondsvorm wordt gedacht. 

De heer Dierikx geeft aan dat het voor hem met name van belang is dat de Minister kan melden dat 

NAM een voorziening heeft getroffen. 

De Directeur antwoordt dat NAM de voorziening op de balans zal zetten en dat er geen direct 

kaseffect zal optreden. De vraag is wel hoe deze voorziening zal worden beheerd, en of daar een 

onafhankelijke commissie bij zal worden betrokken, zoals bij de Commissie Bodemdaling. 

De heer Benschop zegt bij voorkeur niet de fondsvorm te willen hanteren. 

De Directeur sluit zich daar bij aan. 

De Voorzitter zegt er in dit verband van uit te gaan dat NAM door de wijze van schadeafhandeling na 

de beving in Loppersum meer vertrouwen heeft opgebouwd. 

De Directeur bevestigt dit, doch deelt mede dat de Groninger Bodem Beweging op het standpunt staat 

dat NAM niet als onafhankelijke partij kan worden beschouwd. 

De heer Dierikx zegt van mening te zijn dat NAM door de inspanningen op communicatiegebied sinds 

de beving in Loppersum een betere uitgangspositie op het vlak van geloofwaardigheid heeft 

opgebouwd, en overigens al jarenlang prima acteert ten aanzien voorlichting. Hij zegt graag van de 

voorlichtingsmogelijkheden en de website van NAM gebruik te maken daar hij zelf niet op korte 

termijn een vraagbaak over dit onderwerp kan optuigen. 

De Directeur merkt op dat ook de Provincie Groningen qua communicatie met NAM samenwerkt. 
 

De heer Bokhoven vraagt of het behulpzaam zou zijn als EBN in dat kader een rol zou spelen. 

De heer Dierikx antwoordt dat het van belang is NAM in de lead blijft, zodat NAM’s betrouwbaarheid 

niet in het geding wordt gebracht. 

De heer Dessens stelt voor de discussie over het beheer van de voorziening af te ronden. 

De Directeur antwoordt dat daarover op dit moment nog geen besluit hoeft te worden genomen. 

De Voorzitter beaamt dit, maar geeft aan dat dit bij de bespreking in de Tweede Kamer wel een 

discussiepunt zou kunnen zijn. 

De Directeur geeft aan dat NAM met verschillende oplossingen zou kunnen werken en dat deze elk 

hun voor- en nadelen hebben. 

De Voorzitter stelt voor dat de mogelijke varianten worden geïnventariseerd en dat vervolgens wordt 

bezien welke oplossing moet worden gekozen. 

De Directeur antwoordt dat dit geldt voor de wijze waarop de voorziening wordt beheerd, maar geeft 

aan dat de inschakeling van taxateurs et cetera een activiteit van NAM zal moeten blijven. 

De heer Dessens beaamt dat. 

De Directeur geeft aan dat de snelheid waarmee NAM aan de slag gaat de belangrijkste factor is. Het 

reserveren van het genoemde bedrag is snel geregeld, maar het uitgeven ervan is een minder 

eenvoudige aangelegenheid. 

De heer Benschop zegt ernstig teleurgesteld te zijn over het advies dat Staatstoezicht aan de Minister 

heeft gericht, en geeft aan dat dit niet het hierover gevoerde overleg reflecteert en de Minister in een 



moeilijk parket brengt. 

Hij uit vervolgens zijn bijzondere waardering voor het optreden van de heer Dierikx en de andere 

betrokkenen vanuit het Ministerie, dat ondanks het advies van Staatstoezicht heeft geleid tot de nu 

door de Minister gekozen opstelling. 

Verder zegt hij het eens te zijn met de heer Dessens dat, behalve over de mogelijke waardes voor de 

maximale bevingskracht, iets zou moeten worden vermeld over het type schade dat kan optreden. 

Hij merkt op dat de start van de communicatie in deze kwestie zal liggen bij het Ministerie, en dat 

vervolgens NAM ook de communicatie zal opstarten, met name gericht op het Noorden van het land. 

Hij geeft aan dat bij voorkeur de woordvoerders van het Ministerie en van NAM de communicatie 

verzorgen en zegt bezorgd te zijn over een eventuele publieke rol van Staatstoezicht. 

De heer Dierikx dankt de heer Benschop voor de uitgesproken waardering. Hij zegt liever een advies 

van Staatstoezicht te hebben gehad dat de Minister meer ruimte bood, temeer omdat op het Ministerie 

ook de vraag is opgeworpen of naleving van het advies van Staatstoezicht eventueel door de rechter 

zou kunnen worden afgedwongen. 

Hij deelt mede dat er voor Staatstoezicht geen enkele reden is om actief de publiciteit te zoeken. Aan 

de Tweede Kamer zal worden aangeboden om een technisch inhoudelijke bijeenkomst te organiseren. 

Daarin zal ook Staatstoezicht participeren en toelichting kunnen geven. De heer De Jong van 

Staatstoezicht heeft een persoonlijke communicatieadviseur toegewezen gekregen om hem ten 

behoeve van die bijeenkomst bij te staan. 

De Voorzitter vraagt of NAM zal worden uitgenodigd voor die bijeenkomst. 

De heer Dierikx bevestigt dit en licht toe dat ook het Ministerie en het KNMI zullen deelnemen. 

Overigens bepaalt de Tweede Kamer zelf welke partijen worden uitgenodigd. 

De Voorzitter zegt zich aan te sluiten bij de reactie van de heer Benschop, en zegt eveneens 

teleurgesteld te zijn over inhoud en toon van het advies van Staatstoezicht. Hij zegt het ermee eens te 

zijn dat het Ministerie in een moeilijke positie is gebracht, en geeft aan dat het onderwerp op zich al 

niet eenvoudig is gelet op de mogelijke gevolgen voor de locale bevolking. Hij zegt te hopen dat het 

standpunt van de Minister met succes in de Tweede Kamer kan worden verdedigd. 

De Voorzitter vraagt de Directeur of de brief van NAM aan de Minister nu gereed is. 

De Directeur antwoordt dat NAM graag de steun van het College voor de inhoud van deze brief zou 

vernemen. 

De Directeur zegt tevens graag van de heer Dierikx er fiat voor te willen krijgen dat NAM 

voorafgaand aan de start van de communicatie vanuit het Ministerie de Burgemeester van Loppersum 

en de Commissaris van de Koningin te Groningen informeert. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij pas na de Ministerraad op 25 januari zal vernemen of de brief aan de 

Tweede Kamer daadwerkelijk zal uitgaan. 

De heer Dessens wijst er op dat na het moment van bespreking in de Ministerraad de kans op 

vroegtijdig naar buiten komen van informatie sterk toeneemt, en bepleit dat hiervoor extra 

voorzieningen worden getroffen. 

De heer Dierikx licht toe op welke wijze er aandacht is gegeven aan voorkoming van vroegtijdige 

communicatie, en op welke wijze de besluitvorming in de Ministerraad wordt voorbereid. 

De Voorzitter stelt aan de orde of het College kan instemmen met de inhoud van NAM’s brief. 

De heer Dierikx vraagt of er een tijdsbepaling in kan worden opgenomen voor een besluit over 

eventuele ondergrondse maatregelen. 

De Directeur zegt dit toe. 

De Voorzitter wijst er op dat de planning van dat besluit samenhangt met de planning van de indiening 

van een geactualiseerd winningsplan. 

De heer Dierikx geeft aan dat een kwetsbaar punt in deze kwestie is dat NAM voorlopig geen 

ondergrondse maatregelen treft. 

De Directeur brengt in dat het duidelijk is dat het geactualiseerde winningsplan de overwegingen 

betreffende eventuele ondergrondse maatregelen moet omvatten. 

De heer Bokhoven wijst op de zinsnede “…. is op dit moment nog niet te voorspellen hoe effectief 

eventuele reservoir management maatregelen zullen zijn” in het midden van pagina 2 van NAM’s 

brief, en merkt op dat dit nogal passief is geformuleerd. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat bij deze maatregelen bijvoorbeeld valt te denken aan het 

zetten van een boring dwars door een breuk. 



De heer Bokhoven zegt het ermee eens te zijn dat de effectiviteit van reservoir management 

maatregelen nog moet worden onderzocht doch geeft aan dat het boren van een extra put een minder 

ingrijpende maatregel is dan productiebeperking. 

De heer Dessens stelt voor om in de betreffende tekst de zinsnede “..is op dit moment nog niet te 

voorspellen hoe …” te vervangen door “.. zal worden onderzocht of ….”. 

De Voorzitter zegt van mening te zijn dat bij de opsomming van NAM’s overwegingen, dat 

productiebeperking geen goede maatregel is, niet het effect op de gasmarkt en de leveringszekerheid is 

vermeld. Aan de midden op pagina 2 genoemde drie punten zou dus nog kunnen worden toegevoegd 

dat er een sterk effect op de gasmarkt en de leveringszekerheid zou optreden, zodat 

productiebeperkende maatregelen niet onmiddellijk kunnen worden genomen. Hij zegt het ontbreken 

van die overweging enigszins riskant te vinden. 

De heer Dessens oppert dat deze toevoeging de andere argumenten zou afzwakken. 

De Voorzitter suggereert dat wellicht alleen het eerste deel van de door hem voorgestelde toevoeging 

zou kunnen worden opgenomen. 

De Directeur merkt op dat een aantal maatregelen, zoals het starten van een voorlichtingscampagne 

wèl direct van start zal gaan. 

De heer Dierikx geeft aan dat in de brief van de Minister aan de Tweede Kamer het effect op de 

gasmarkt de centrale argumentatie vormt. De afweging van de voor- en tegenargumenten is aan de 

Minister en die zal uitspreken dat een vermindering van de productie uit het Groningenveld een 

ontwrichtende uitwerking zou hebben op de gasmarkt, gelet op het onderscheid tussen H-gas en G-gas. 

De heer Dessens zegt dit een krachtige argumentatie te vinden. 

De Directeur voegt toe dat de inzichten in de gasmarkt het domein zijn van GasTerra en dat NAM 

over deze kwestie vanwege de REMIT-verordening niet met GasTerra mag communiceren. 

De heer Dessens stelt voor om in de eerste alinea van pagina 2 de terminologie ‘speciaal soort risico’ 

te vermijden en een andere omschrijving te kiezen, bijvoorbeeld ‘uitgesteld risico’. 

De Voorzitter stelt vast dat het College met medeneming van de gemaakte opmerkingen kan 

instemmen met de voorgestelde brief van NAM aan de Minister. Hij stelt vervolgens het 

communicatiepakket aan de orde. 

De heer Dierikx herhaalt zijn verzoek aan NAM om helder en bondig op schrift te zetten waarover 

NAM en Staatstoezicht het eens respectievelijk oneens zijn. 

De Directeur zegt toe dit op één A4 te zullen weergeven. Hij licht toe dat er nauwelijks verschillen van 

inzicht zijn, doch dat het belangrijke punt is dat Staatstoezicht vanuit het voorzorgsprincipe zou willen 

ingrijpen in de productie en NAM op dat punt stelt dat die maatregel het risico niet wegneemt en 

slechts voor een deel in de tijd naar achteren schuift. NAM legt om die reden de focus op aanpakken 

van de mogelijke gevolgen van bevingen. 

De heer Dessens pleit ervoor om in de beschreven ’30 seconds quote’ en ‘elevator pitch’ nog beter 

gebruik te maken van de KNMI-inzichten over de maximum zwaarte van bevingen, en goed met het 

KNMI af te stemmen over de maximaal mogelijke schade. Het zou erg nuttig zijn als NAM en het 

KNMI in dat opzicht eensluidend naar buiten treden. 

De Directeur antwoordt dat hem dit duidelijk is. 

De Voorzitter merkt op dat in de tekst ‘elevator pitch’ staat vermeld dat het maximum van 3,9 voor de 

bevingskracht niet langer geldt, doch dat het stuk verder niet vermeldt dat er nog onzekerheid bestaat 

over wat wèl de maximum waarde zal zijn. In de rest van het betreffende document staat hierover wèl 

iets vermeld. 

De Directeur antwoordt dat het KNMI een range van 4,2 tot 4,8 noemt en deelt mede dat NAM zich 

op dit punt zal aansluiten bij de uitspraken van het KNMI. Hij zegt toe de ‘elevator pitch’ nog meer in 

lijn te zullen brengen met de brief van NAM. Hij voegt toe dat de ‘elevator pitch’ een tekst is die niet 

wordt gepubliceerd. 

De heer Dessens merkt op dat GasTerra nergens wordt genoemd. Hij oppert dat, nu er vooralsnog geen 

maatregelen met impact op de gasmarkt worden voorzien, het goed is om GasTerra te informeren. 

De Directeur zegt GasTerra te zullen benaderen zodra er door het Ministerie naar buiten is getreden, 

doch - gelet op de REMIT-verordening - niet eerder. 

De Voorzitter stelt vast dat het College, de geplaatste opmerkingen in aanmerking genomen, in grote 

lijnen kan instemmen met het voorgestelde communicatieplan, wetende dat dit nog verder wordt 

geoptimaliseerd. 



De Directeur geeft aan dat het de vraag is hoe sterk en hoe lang deze kwestie aandacht zal krijgen na 

het moment van naar buiten treden. Hij suggereert dat het goed zou zijn om na enkele weken opnieuw 

een Collegevergadering te houden. 

De heer Dessens stelt voor om op 29 januari, aansluitend aan de reeds geplande vergadering van het 

College van Gedelegeerde Commissarissen, tijd te reserveren om eventueel een vergadering van het 

College van Beheer Maatschap te kunnen houden. 

Het College stemt in met dit voorstel. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.30 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 510e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 29 januari 2013 om 10.00 uur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Brief NAM d.d. 24 januari 2013 aan de Minister van Economische Zaken inzake actualisatie 

seismologische inzichten Groningen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.2 Nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken en Brief Minister van Economische Zaken 

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake gaswinning Groningenveld 

d.d. 25 januari 2013 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

3. STAND VAN ZAKEN DISCUSSIES GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. 

De Directeur deelt mede dat op vrijdag 25 januari vanuit het Ministerie de publieke communicatie 

over het herziene aardbevingsrisico is gestart. Tevoren heeft NAM het Provinciebestuur (Commissaris 

van de Koningin van Groningen en Gedeputeerde Bodembeheer en Bodemdaling) en de Burgemeester 

van Loppersum geïnformeerd. Tevens is gesproken met de plaatsvervangend voorzitter van de 

Veiligheidsregio Groningen. De Directeur uit zijn complimenten voor de wijze waarop het Ministerie 

de communicatie heeft verricht. 

Hij licht toe dat het nieuws veel aandacht heeft gekregen in de pers, zowel in de kranten als in 

TVuitzendingen. 

NAM heeft informatie gestuurd naar de vakspecialisten van de Tweede Kamerfracties 

zodat deze goed zijn geïnformeerd. 

Op 28 januari is er een grote bijeenkomst geweest in Loppersum. De aanwezigen hebben duidelijk 

gemaakt dat aardbevingen zeer ongewenst zijn en hebben hun emoties daarover richting NAM laten 

blijken. Er is wel tevredenheid geuit over de wijze waarop NAM de schadeafhandeling uitvoert. 

Met betrekking tot de aanpak van de preventieve bouwkundige maatregelen hebben sommige 

aanwezigen uitgesproken dat bijvoorbeeld scheefstaande schoorstenen direct proactief zouden moeten 

worden aangepakt, en dat die actie niet hoeft te wachten op nog te verrichten studies. In de periode van 

nu tot juni zouden al veel van dergelijke acties kunnen worden uitgevoerd. 

NAM heeft veel steun ondervonden van de Minister. De aanwezigen hebben aangegeven vertrouwen 

te hebben dat NAM de zaak goed oppakt, maar ook een duidelijke leveringsverwachting geuit. Bij 

NAM zijn inmiddels zo’n 50-75 medewerkers op deze activiteit ingezet en dat aantal zal nog stijgen. 

Een programma met een financiële omvang van € 100 mln. is echt een forse activiteit. 



NAM zal nu dus starten met de proactieve reparaties en de activiteit daarna opschalen. 

De Directeur geeft aan dat de mijlpaal van de eerste publieke communicatie nu is gepasseerd. De 

volgende mijlpaal is de technisch inhoudelijke sessie met de Tweede Kamer, gevolgd door het 

Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. Het is duidelijk dat dit dossier voorlopig nog op de agenda 

blijft. 

De Voorzitter zegt het nuttig te achten dat de heer Dierikx ook een toelichting geeft vanuit de zijde 

van de overheid. 

De heer Dierikx verzoekt de heer De Groot deze toelichting te geven. 

De heer De Groot zegt allereerst zijn grote waardering te willen uiten voor de wijze van acteren van 

NAM, en van de Directeur in het bijzonder, welke heeft bijgedragen aan de constructieve sfeer. Hij 

zegt ook een goed gevoel te hebben over het bezoek van de Minister aan de regio. 

De Minister heeft bestuurlijk overleg gevoerd met Burgemeesters, met het Provinciebestuur en met de 

Waterschappen. Hierbij is ook een oudere kwestie met betrekking tot de veiligheid van dijken naar 

voren gebracht. Tevens is er veel aandacht voor de vraag wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een 

krachtige beving in de loop van dit jaar, gegeven het feit dat er pas in december wordt besloten over 
 

eventuele verdere maatregelen. Doordat ook zorgen zijn geuit over dijken, het chemiepark in Delfzijl 

en de aanwezige leidingstraten wordt de zaak breder getrokken dan alleen de bouwkundige staat van 

woningen. Zo is aangegeven dat een dijkdoorbraak kan leiden tot een overstroming met waterhoogte 

tot 1,60 meter, waardoor ook gasproductie-installaties zouden kunnen uitvallen. 

De overheid heeft toegezegd dat er een quick scan zal worden uitgevoerd om eventuele knelpunten te 

inventariseren. Het Ministerie zal het punt van de veiligheid van dijken separaat oppakken met de 

Waterschappen. Ook de Veiligheidsregio zal hierbij betrokken worden gehouden. 

Er is afgesproken dat er ook een technische briefing wordt gehouden voor leden van de Provinciale 

Staten, in het begin van week 6. Vervolgens vindt op 5 februari de technische briefing van de Tweede 

Kamer plaats, gevolgd door het Kamerdebat op 7 februari. 

De heer Dierikx zegt het gevoel te hebben dat het noodzakelijk is dat het Ministerie en NAM een 

gezamenlijk project opzetten. De bijeenkomst in Loppersum heeft weliswaar het vertrouwen in NAM 

doen toenemen, maar er is ook aangegeven dat goed zal worden gemonitord of NAM de gedane 

beloftes nakomt. Hij stelt voor dat de heer De Groot en de Directeur een gezamenlijk plan van aanpak 

definiëren teneinde de verschillende initiatieven te stroomlijnen. 

De Voorzitter vraagt of ervan mag worden uitgegaan dat het Ministerie een spilfunctie blijft vervullen 

naar de verschillende overheidsinstanties. 

De heer Dierikx bevestigt dit maar geeft aan dat daarbij wel steeds nauw met NAM moet worden 

samengewerkt vanwege de bij NAM aanwezige deskundigheid. 

De Directeur dankt de heer De Groot voor de geuite complimenten. Hij merkt op dat één van de issues 

is, dat de eerder genoemde 50-75 medewerkers grotendeels zijn betrokken uit de eigen organisatie, 

waardoor er elders gaten vallen. Tevens is er behoefte aan allerlei specialismen, onder andere met 

betrekking tot gebouwschade. 

De heer Dierikx geeft aan dat het nodig is dat vanuit het Ministerie één aanspreekpunt wordt benoemd, 

en voegt toe dat in het gevoerde overleg met bestuurders in de regio ook de noodzaak van tussentijdse 

monitoring van het uit te voeren programma is aangegeven. Er zal dus moeten worden afgesproken 

hoe die monitoring wordt ingericht. 

De Voorzitter vraagt wat de rol van Staatstoezicht is in het verdere traject. 

De heer Dierikx antwoordt dat het zijn beleid is om de adviesrol van Staatstoezicht in te zetten op het 

moment dat er een advies nodig is, bijvoorbeeld over het geactualiseerde winningsplan, en geeft aan 

dat hij de kring van betrokkenen wil beperken tot het Ministerie en NAM. 

De heer Benschop vraagt of het KNMI nog een rol heeft. 

De heer Dierikx antwoordt dat het KNMI bij de briefing van de Tweede Kamer wordt betrokken, en 

dat het KNMI in vergelijking met Staatstoezicht minder sterk is verbonden met het Ministerie. 

De heer Benschop zegt de indruk te hebben dat het KNMI een positieve rol kan spelen bij de 

informatievoorziening aan de Noordelijke regio. 

De heer Dierikx beaamt dit en zegt het van belang te vinden dat er zo spoedig mogelijk een technische 

briefing van bestuurders in de Noordelijke regio plaatsvindt waaraan het KNMI deelneemt. 
 



De Directeur merkt op dat het KNMI het officiële rapport naar aanleiding van de beving van augustus 

2012 nog niet heeft gepubliceerd, wat de indruk wekt dat het KNMI niet inspeelt op de externe 

ontwikkelingen. 

De heer Benschop zegt een groot compliment te willen geven aan alle betrokkenen van NAM, het 

Ministerie en de Minister voor de wijze waarop sinds vrijdagmiddag is gereageerd. Hij merkt op dat 

nog niet zeker is hoe in week 6 de politieke reactie zal uitpakken. 

Hij geeft aan dat vervolgens twee forse projecten aan de orde zijn. 

Ten eerste is dat het programma van preventieve bouwkundige maatregelen, waarbij punten spelen ten 

aanzien van de onafhankelijkheid van de beoordeling, de beslissingsbevoegdheden en de wijze waarop 

de betrokkenheid van de regio moet worden vormgegeven. 

Ten tweede is er het programma van ‘ondergrondse’ studies, om te bepalen wat de maximum 

bevingskracht is en hoe die eventueel kan worden beïnvloed. Deze studies zijn ook van belang voor de 

actualisatie van het winningsplan, dat eind 2013 via Staatstoezicht naar de Minister gaat. Ook in dit 

project spelen vragen over de onafhankelijkheid van de ingeschakelde expertise en de wijze van 

toetsing. 

De heer Dessens merkt op dat bij beide projecten de vraag aan de orde is welke objectieve expertise 

kan worden ingeschakeld. Hij wijst er op dat NAM ongetwijfeld voorstellen voor preventieve 

versterking van gebouwen zal ontvangen waarvan zij vindt dat die niet voor uitvoering in aanmerking 

komen. Het zou goed zijn als dan een onafhankelijke commissie kan worden ingeschakeld, zoals bij de 

Commissie Bodemdaling, omdat dit bijdraagt aan het op transparante wijze bereiken van de beoogde 

resultaten. 

De Directeur antwoordt dat die behoefte reeds is onderkend, en merkt op dat de Commissie 

Bodemdaling dan zou moeten worden versterkt en vervolgens een arbiter-rol zou kunnen spelen. 

De heer Dessens antwoordt dat men naar een dergelijke commissie moet kunnen stappen en dat de 

commissie vervolgens een bindende uitspraak kan doen. Hij geeft aan dat het goed zou zijn als die 

aanpak kan worden medegedeeld bij het debat in Tweede Kamer. Hij geeft verder aan dat ook kan 

worden bezien of experts uit andere landen dan Nederland kunnen worden ingeschakeld. 

De Directeur antwoordt dat op het vlak van seismologie twee hoogleraren uit het Verenigd Koninkrijk 

kunnen worden ingeschakeld. NAM is nog op zoek naar experts op het vlak van maatregelen in de 

ondergrond. Overigens behoort dat ook tot het expertisegebied van Staatstoezicht. 

De heer Dessens merkt op dat in het Kamerdebat kan worden gemeld dat eventueel expertise vanuit 

het Buitenland zal worden opgelijnd. 

De Directeur antwoordt dat NAM dit met de heer De Groot zal afstemmen. 

De heer Dierikx beaamt dat dit korte termijn acties zijn ter voorbereiding op het Kamerdebat. In de 

Kamer zal ongetwijfeld worden gevraagd wanneer de eerste preventieve bouwkundige activiteit 

plaatsvindt. Het Ministerie en NAM moeten dus snel vaststellen welke acties er liggen tussen nu en 

het Kamerdebat op 7 februari, opdat op 7 februari kan worden getoond dat er progressie is. 

De Directeur vraagt welke personen van NAM moeten deelnemen aan de technisch inhoudelijke 

bijeenkomst met de Tweede Kamer. 

De heer Dierikx antwoordt dat de Directeur van NAM samen met een terzake deskundig persoon uit 

de NAM-organisatie deze bijeenkomst zou moeten bijwonen. 
 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat de deelname vanuit NAM goed moet worden afgestemd 

op de informatiebehoefte vanuit de Tweede Kamer. 

De heer De Groot stelt voor dat NAM in deze sessie een tweetal slides presenteert en vervolgens 

vragen beantwoordt. 

De heer Dierikx pleit ervoor dat betrokkenen tevoren een oefensessie houden, ook om van elkaar te 

weten wat er wordt gepresenteerd en irritante overlap qua informatie te voorkomen. Hij beveelt aan 

om die oefensessie te laten begeleiden door Communicatieadviseurs. 

De heer Dessens vraagt wanneer de technisch inhoudelijke informatiesessie in Noord-Nederland zal 

plaatsvinden. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit nog niet vaststaat, en dat wordt gezocht naar een moment waarop de 

betrokken Burgemeesters en Gemeenteraadsleden beschikbaar zijn. Hij merkt op dat deze bijeenkomst 

bij voorkeur zou moeten plaatsvinden na de informatiesessie met de Tweede Kamer. 

De heer Dessens vraagt of in beide sessies dezelfde personen zullen participeren. 



De heer Dierikx bevestigt dit. 

De Voorzitter merkt op dat het van belang is dat NAM en het Ministerie goede afspraken maken over 

de inschakeling van experts, zodat duidelijk is welke experts door welke partij zijn ingeschakeld. In 

het Waddenzeedossier is dat destijds namelijk een punt van verwijt geweest. 

De heer Dierikx beaamt dit. 

De Voorzitter vraagt welke andere punten nog moeten worden besproken. 

De Directeur memoreert dat in de vorige vergadering is besproken dat een bedrag van € 100 mln. zou 

worden gereserveerd. In de communicatiebijeenkomsten in Groningen is het signaal opgekomen dat 

dit bedrag onvoldoende zou kunnen zijn, en is de vraag gesteld wat er in dat geval gaat gebeuren. 

Het antwoord van de Minister daarop is dat, als gaswinning risico’s veroorzaakt, de betrokken partijen 

dat dan moeten oplossen. Het preventieve programma moet dus alles behelzen wat nodig is, en het zal 

blijken of de kosten lager of hoger dan het gereserveerde bedrag uitkomen. 

De Directeur zegt dit een reële benadering te vinden en geeft aan dat een andere benadering niet 

mogelijk is. Hij merkt op dat deze opstelling vanuit een juridisch oogpunt zou kunnen worden opgevat 

als het afgeven van een blanco cheque, maar betoogt dat de basis is dat NAM kan instaan voor de 

veiligheid en dat de daarmee gemoeide kosten moeten worden geaccepteerd, tenzij de baten niet tegen 

de kosten zouden opwegen. 

De heer Dessens zegt deze insteek te steunen en beaamt dat NAM verantwoordelijk is voor de 

gevolgen van de gaswinning. Evenals voor de gevolgen van bodemdaling is er nu een bedrag 

gereserveerd. Uiteraard kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen maar de reservering geeft naar de 

bevolking toe vertrouwen dat er geld beschikbaar is. Geprobeerd moet worden om een goede 

benadering te geven van de orde van grootte van de werkelijke kosten, maar het moet duidelijk zijn dat 

het gereserveerde bedrag geen plafond vormt en alleen een reservering is op basis van een voorlopige 

inschatting. 

De heer Dierikx voegt toe dat het noemen van het bedrag goed heeft gewerkt. 

De Voorzitter merkt op dat er gaandeweg meer zicht zal komen op de benodigde preventieve 

maatregelen, gegeven de signalen die nu opkomen met betrekking tot de veiligheid van dijken et 
 

cetera. De werkelijke kosten zouden dus hoger kunnen uitvallen en het is belangrijk om zicht te 

krijgen op de ontwikkeling van die kosten. 

De heer Dessens merkt op dat de reservering inzake de gevolgen van bodemdaling juist is bedoeld 

voor maatregelen betreffende dijken et cetera en niet voor de versterking van gebouwen. 

De Directeur zegt op 28 januari te hebben vernomen dat er in Groningen een dijk is afgekeurd, en dat 

de vraag is gesteld wat er met zo een dijk gebeurt bij een krachtige beving. Een onafhankelijke 

instantie zou daar een beoordeling van kunnen maken. 

De heer Dessens merkt op dat veel dijken niet aan de – hoge – normen voldoen. Met name in het 

Deltagebied en het waterschap Noorderzijlvest voldoen enkele tientallen kilometers dijk niet aan de 

normen. Het risico bestaat dat de kosten van dijkversterking ten onrechte bij NAM worden neergelegd. 

De heer Dierikx zegt de nodige ervaring te hebben met het onderwerp ‘veiligheid van dijken’ en merkt 

op dat het goed is om stellingnames in dat verband kritisch te bezien. 

De heer Dierikx zegt contact te hebben gehad met Gasunie en GasTerra en verzoekt aandacht te geven 

voor overleg in de gasleveringsketen. Nu alle informatie naar buiten is gebracht is daar geen beletsel 

meer voor. 

De heer Dessens deelt mede dat in de hedenmorgen gehouden vergadering van het College van 

Gedelegeerde Commissarissen de schakel naar GasTerra is gelegd, waarbij het College inzicht heeft 

gekregen in de flexibiliteit die GasTerra heeft om in te spelen op een eventuele productiebeperking. 

GasTerra is dus nu op goede wijze aangesloten bij de ontwikkelingen en er is afgesproken om het 

onderwerp verder te bespreken in de Collegevergadering van 15 februari. Hij zegt geen zicht te hebben 

op de communicatie met Gasunie. 

De heer Dierikx zegt te hebben gesproken met de CEO van Gasunie en geeft aan de heer De Groot te 

zullen vragen met Gasunie contact op te nemen. 

De Voorzitter vraagt of dit contact betrekking heeft op de mogelijke schade aan installaties van 

Gasunie dan wel op de impact op de bedrijfsvoering van het gastransportnet. 

De heer Dierikx antwoordt dat eerder de vraag is of Gasunie in geval van een productiebeperking 

bijvoorbeeld extra gas zou kunnen importeren. 



De Directeur voegt toe dat door derden aan Gasunie is gevraagd hoeveel kwaliteitsconversie-capaciteit 

er aanwezig is. 

De heer De Groot zegt hiervan op de hoogte te zijn en merkt op dat een deel van deze capaciteit niet 

wordt ingezet, zodat in de G-gasvraag voor een deel zou kunnen worden voorzien op basis van H-gas. 

De heer Dierikx geeft aan dat het hem erom gaat dat Gasunie wordt betrokken bij de afstemming over 

de communicatie in deze kwestie. 

De heer Benschop merkt op dat de aanwezige kwaliteitsconversie-capaciteit een kwetsbaar punt 

vormt. 

De heer Bokhoven stelt dat in dit verband niet alleen met Gasunie moet worden gesproken maar ook 

met GTS. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat een dergelijk gesprek goed moet worden aangepakt en dat 

zijns inziens de regie daarvoor bij het Ministerie ligt. 

De heer Dierikx antwoordt dat het belangrijk is dat ook NAM met GTS en Gasunie contact opneemt. 

De heer Dessens concludeert dat GasTerra betrokken is vanuit zijn rol in de gashandel en Gasunie 

vanwege de fysieke kant van de infrastructuur. 

De Directeur brengt naar voren dat er in week 6 op het Ministerie een al eerder gepland gesprek met 

Gasunie zal plaatsvinden over de gevolgen van stroomstoringen voor de gasproductie en vice versa. 

De heer Benschop merkt op dat de Minister een bewering heeft gedaan over de afhankelijkheid van 

Ggas 

en zegt dat het van belang is om te voorkomen dat Gasunie op dat punt een tegenstrijdige 

boodschap uit. 

De Directeur geeft aan dat de Minister de beschikbare opties in beeld wil hebben. 

De heer Benschop antwoordt dat het in beeld hebben van de opties een onderwerp is voor eind 2013, 

wanneer verdere besluitvorming moet plaatsvinden, en dat voor de korte termijn het door de Minister 

ingenomen standpunt verder moet worden onderbouwd en niet zou moeten worden ondergraven. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft aan dat het van vitaal belang is om de komende dagen alle 

bevestigende informatie bijeen te brengen. 

De heer Dierikx verlaat de vergadering. 

De Voorzitter vraagt of er nog een Collegevergadering zou moeten plaatsvinden vóórdat het 

Kamerdebat plaatsvindt. 

De heer Dessens zegt de noodzaak daarvan niet in te zien. 

De Voorzitter stelt vast dat de communicatie naar de Tweede Kamer is opgelijnd en dat de nodige 

acties voor NAM en het Ministerie zijn besproken en door het College van guidance zijn voorzien. 

De heer Dessens stelt voor om alleen nog een Collegevergadering te houden als er vragen opkomen 

die op het niveau van het College moeten worden besproken. 

De Voorzitter zegt het daarmee eens te zijn. 

De heer Bokhoven stelt voor om op de dag tussen de informatiesessie en het debat met de Tweede 

Kamer tijd te reserveren in de agenda’s om eventueel een vergadering te kunnen houden. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn. 

De Directeur merkt in dit verband op dat er rond deze kwestie nog veel dynamiek en activiteit is, 

onder andere in verband met het bezoek van heden van de Minister-president aan Groningen, waarbij 

hij ook overleg voert met bestuurders in de regio. Hij zegt het eens te zijn met het reserveren van tijd 

voor een eventuele Collegevergadering. 

De heer Benschop zegt op de voorgestelde datum (6 februari) niet beschikbaar te zijn. 

Afgesproken wordt dat op 6 februari van 09.30 tot 10.30 uur tijd wordt gereserveerd voor een 

Collegevergadering. De heer Benschop zal niet kunnen deelnemen en daarom zal de heer Dekker de 

vergadering bijwonen. 

De Directeur vraagt wanneer de eerstvolgende reguliere vergadering is gepland. 

De heer Dessens antwoordt dat de Collegeleden elkaar kunnen spreken op 14 en 15 februari en marge 

van vergaderingen bij GasTerra. 

De Directeur zegt zich af te vragen of de voor eind maart geplande vergadering niet te laat valt voor 

het bespreken van het programma van activiteiten. 

De heer Dessens stelt voor om op 15 februari een extra Collegevergadering te agenderen. 

De Voorzitter sluit zich daarbij aan en stelt voor om in die vergadering dan te bezien of nog andere 

extra vergaderingen noodzakelijk zijn. Hij stelt vast dat het College hiermee instemt. 



De heer Bokhoven vraagt hoe de uitgaven vanuit de reservering van € 100 mln. in formele en 

boekhoudkundige zin worden verwerkt, en zegt ervan uit te gaan dat deze uitgaven zichtbaar zullen 

worden in de operationele kosten. Hij pleit ervoor om de goedkeuring hiervan te verwerken via het 

Werkplan & Budget en de kwartaalrapportages en zegt aan te nemen dat deze uitgaven niet worden 

gekapitaliseerd. 

De Directeur bevestigt dit en antwoordt dat eventueel een voorziening zal worden getroffen op de 

balans. Hij bevestigt dat de operationele kosten zullen toenemen. 

 

 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 11.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 511e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 6 februari 2013 om 09.30 uur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

ir. P. Dekker (Shell Nederland) 

mr. Y. Peters (Ministerie EZ) 

Verhinderd: 

drs. D.A. Benschop 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Benschop is verhinderd. Om die reden 

zal de heer Dekker de vergadering mede bijwonen.. 

De secretaris deelt mede dat de heer Dierikx zich op een later moment bij de vergadering zal voegen, 

en dat vanuit het Ministerie mevrouw Peters de vergadering mede zal bijwonen. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

Er zijn geen ingekomen stukken 

3. STAND VAN ZAKEN DISCUSSIES GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. 

De Directeur deelt mede dat er sinds de vorige vergadering veel activiteit is geweest en dat dit 

onverminderd doorloopt. Op 4 februari is in het Provinciehuis te Groningen een technische 

informatiebijeenkomst gehouden voor Statenleden, Burgemeesters en Raadsleden uit de regio en 

lokale instanties. Dit was een goede en effectieve bijeenkomst waarmee een grote en belangrijke 

doelgroep is bereikt. NAM heeft in deze bijeenkomst met name haar actieplan toegelicht. 

Vanuit het publiek was er vooral aandacht voor de aard van het risico en voor de mogelijke gevolgen 

voor dijken en andere infrastructurele voorzieningen. Er was dus weinig discussie over de door NAM 

ingezette lijn maar het onderwerp is wel breder getrokken dan de risico’s voor gebouwen, wat niet 

onlogisch is. 

Ook is de vraag gesteld of bouwwerken die nu worden gebouwd voldoende bestand zijn tegen de 

mogelijk optredende bevingen. 

De Directeur deelt verder mede dat NAM veel aandacht in de media trekt. De publiciteit leidt er toe 

dat ook oudere conflicten tussen NAM en derden op tafel komen, onder andere een geval in Noord- 

Holland waarover de Telegraaf een artikel publiceerde. Dit betreft een geval waarin NAM een verzoek 

tot schadevergoeding afwijst. Deze ontwikkeling baart zorgen vanwege de impact op de reputatie van 

NAM. In elk geval heeft het gebeurde impact op de eerstvolgende geplande boring. In dat verband 

heeft de Gemeenteraad van Bedum NAM al verzocht om uitleg te geven over eventuele risico’s. 

Burgemeester en wethouders van deze gemeente staan overigens positief tegenover doorzetten van de 

geplande boring. Wel is dus nog actie nodig op het gebied van voorlichting. Duidelijk is dat er meer 

weerstand ontstaat en dat de voorbereiding van activiteiten meer tijd zal vergen. 

De heer Botter deelt mee dat op 31 januari de Audit Commissie voor de gaswinning onder de 

Waddenzee haar bevindingen heeft gerapporteerd. In de persberichten daarover domineerde het feit 

dat de gasproductie in 2011 hoger was dan de prognose. In combinatie met de uitspraak van de 

Burgemeester van Loppersum, dat hij niet wist dat de productie uit het Groningenveld zo was 

toegenomen, draagt dit bij aan het beeld dat NAM niet transparant is. In goede samenwerking met het 



Ministerie is het NAM gelukt om de onrust over de gaswinning onder de Waddenzee te beteugelen. 

Het blijkt dus dat in de publiciteit verschillende dossiers aan elkaar worden gekoppeld, en dat alle 

zaken waarbij gaswinning respectievelijk de NAM een rol spelen zeer nieuwswaardig zijn. 

De heer Botter deelt verder mede dat hij in een bijeenkomst van het VNO-NCW Drenthe bestuur veel 

vragen van ondernemers over het onderwerp aardbevingen heeft beantwoord. Hoewel ook onder deze 

ondernemers zorgen heersen over de risico’s van bevingen was het een positieve bijeenkomst waarin 

duidelijk is uitgesproken dat het niet aangaat om de betrouwbaarheid van NAM ter discussie te stellen. 

Ook is uitgesproken dat NAM kan rekenen op hulp van VNO-NCW als dit nodig mocht zijn. 

Afgewacht moet nog worden hoe het bestuur van VNO-NCW Noord zich zal opstellen; de heer Botter 

is uitgenodigd om ook daar toelichting te komen geven. 

De heer Botter deelt mede dat hij ook is uitgenodigd om een toelichting te geven in een vergadering 

van het Executive Committee van NOGEPA. Nogepa stelt belang in informatie over deze kwestie, om 

te kunnen inschatten wat de mogelijke impact is voor de E&P-sector in Nederland. 

De Directeur geeft aan dat NAM zich nu volledig richt op het nakomen van de gedane toezeggingen 

en het versterken van de daarvoor ingezette teams. Een reeds opgevoerde actie om de transparantie 

van NAM te verhogen zal nu met kracht worden uitgevoerd. 

Hij deelt verder mede dat op 5 februari een technische sessie heeft plaatsgevonden met leden van de 

Tweede Kamer. 

Mevrouw Peters geeft aan dat door de wijze van ageren van de aanwezige Tweede Kamerleden deze 

sessie nogal het karakter kreeg van een debat, wat niet gebruikelijk is voor een technisch inhoudelijke 

meeting. De aanwezigheid van publiek en media is hier waarschijnlijk mede debet aan geweest. 

Vermeldenswaard is dat de heer Dierikx tijdens zijn bijdrage ook vragen kreeg die betrekking hadden 

op GasTerra. Hij heeft deze vragen afgehouden, wat irritatie opriep bij de vertegenwoordiger van 

GroenLinks. Verder zijn alle vragen goed beantwoord door NAM, het KNMI en Staatstoezicht. De 

bijdrage van het KNMI was helder maar ging wel iets meer in op de verschillen in de standpunten dan 

op de aanwezige consensus. 

De Directeur geeft aan dat het voor hem de eerste keer was dat hij aan een dergelijke sessie deelnam, 

en zegt enigszins verbaasd te zijn over het feit dat deze beperkt bleef tot het stellen van vragen aan 

individuen en dat er geen sprake was van een breder gesprek. Hij deelt mede dat er hedenmiddag nog 

een hoorzitting zal zijn, waarbij andere deelnemers aanwezig zullen zijn. 

De heer Dierikx neemt vanaf dit moment deel aan de vergadering. De Directeur vat voor hem kort 

samen wat reeds is besproken. 

De heer Dierikx zegt van mening te zijn dat de technische sessie op redelijk gecontroleerde wijze is 

verlopen en dat de aanwezige partijen - met name ook Staatstoezicht - een goede inbreng hebben 

geleverd. Er wordt wel steeds meer ingezoomd op de verschillen tussen de standpunten. Het gevoel is 

dat het debat met de Kamercommissie zich ook op die verschillen zal concentreren, maar dat het 

besluit van de Minister wel stand zal houden. 

De heer Botter wijst op een interview met het Tweede Kamerlid mevrouw Mulder van het CDA, 

waarin zij aangaf nog niet te zijn gerustgesteld en – integendeel – het gevoel te hebben dat er nog te 

weinig bekend is ten aanzien van de aardbevingsrisico’s. 

De heer Bokhoven wijst op het interview met de heer De Jong van Staatstoezicht in de Volkskrant van 

4 februari en vraagt of in de technische sessie is ingegaan op het advies om over te gaan tot 

productiebeperking. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit niet het geval is, doch dat het advies van Staatstoezicht uiteraard 

wel een rol speelt in de discussie. Hij geeft aan dat het KNMI en de Minister op dat punt goede uitleg 

hebben gegeven. Hij zegt de stellige indruk te hebben dat er indringende vragen zullen worden gesteld 

over het verdienmodel van NAM en de leveringsverplichtingen van GasTerra. Op vragen daarover is 

geantwoord dat dit privaatrechtelijke contracten betreft waarover geen informatie kan worden 

gegeven. Met name de Partij van de Arbeid dringt aan op informatie daarover, en er zal waarschijnlijk 

toch op enigerlei wijze een beeld van de leveringsverplichtingen moeten worden gegeven. Verder valt 

te melden dat het standpunt van de Commissaris van de Koningin in Groningen, dat er een 

compensatiefonds van € 1 mrd zou moeten komen, geen steun heeft gekregen. Dat idee zou echter 

toch een bepaalde rol kunnen blijven spelen. 
 

De heer Dessens merkt ten aanzien van informatie over de contractuele verplichtingen van GasTerra 



op dat stevig zal worden gepoogd om na te gaan hoe hard die verplichtingen zijn, en beaamt dat de 

Minister hierover wel op globale wijze enige informatie zal moeten verstrekken. 

De heer Dierikx beaamt dit en zegt dat het goed zou zijn als GasTerra daarover nog vandaag iets zou 

kunnen aanleveren. Mocht dat niet lukken dan zal de Minister toezeggen dat daarover nog informatie 

zal komen. 

De heer Dessens betoogt dat het beter is om dergelijke vragen direct te beantwoorden, en geeft aan dat 

de Minister kan melden dat er veel lange termijn verkoopcontracten zijn. Hij voegt toe dat er ook 

sprake is van gas dat op termijn is verkocht, bijvoorbeeld over 1 jaar. Ook dergelijke verkopen 

resulteren in leveringsverplichtingen. Hij geeft aan dat dergelijke verplichtingen kunnen worden 

beschreven zonder dat daarover details worden vrijgegeven. 

De heer Dierikx verzoekt mevrouw Peters die vraag neer te leggen bij GasTerra, en de heer Dessens 

om indien nodig te bemiddelen. 

De heer Dessens zegt zijn assistentie toe en geeft aan dat het van belang is dat de Minister optimaal in 

staat wordt gesteld om de aan hem gerichte vragen te beantwoorden. 

De Voorzitter zegt het hiermee eens te zijn, maar zegt dat moet worden voorkomen dat op basis van 

dergelijke informatie een buitenstaander zou kunnen berekenen hoeveel productievermindering 

mogelijk is. 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat dit vergt dat er geen detailinformatie wordt verstrekt. 

Mevrouw Peters merkt op dat vanuit het CDA reeds de vraag is gesteld hoe de Force Majeure 

clausules in de verkoopcontracten luiden. Het Ministerie heeft hierover reeds contact met GasTerra. 

De heer Dierikx geeft aan dat in de technische sessie ook als aandachtspunt is genoemd hoe de 

onafhankelijkheid van de te verrichten onderzoeken is geregeld en op welke wijze de betrokkenheid 

daarbij van bestuurders uit de regio kan worden vormgegeven. Hierop is geantwoord dat de 

onafhankelijkheid uiteraard zal worden gewaarborgd, evenals de regionale betrokkenheid. Dit moet nu 

echter wel snel worden ingevuld. 

De heer Dierikx geeft aan dat NAM en het KNMI op basis van eigen deskundigheid de te verrichten 

onderzoeken zullen uitvoeren. Het Ministerie zal niet zelf onderzoek laten uitvoeren maar er zal een 

onafhankelijke toetsing op de onderzoeken van NAM en het KNMI moeten plaatsvinden, op zodanige 

wijze dat ook het Ministerie daarover wordt geïnformeerd. Op het gebied van seismologie zouden 

bijvoorbeeld een binnenlandse en buitenlandse expert en een bestuurder uit de regio een 

toetsingscommissie kunnen vormen. Deze commissie moet toegang hebben tot alle beschikbare 

informatie. 

Een dergelijke structuur is beter dan dat het Ministerie zelf onderzoek doet. Een voorstel van deze 

strekking is bij de Minister gelegd en afgewacht wordt of hij zich daarin kan vinden. 

De Directeur merkt op dat ook op het gebied van gebouwenschade experts benodigd zijn. Hij geeft aan 

dat NAM een lijst zou kunnen maken van te verrichten studies, waarin tevens de benodigde experts 

kunnen worden aangeduid. 

De heer Dierikx stemt in met deze suggestie. Hij geeft aan dat op het Ministerie de gedachte leefde om 

eventueel de Mijnraad een rol te geven. 

De heer Dessens geeft aan dat bepaalde onderzoeken kunnen worden geaudit door specifieke 

deskundigen. Hij merkt op dat het niet meevalt om te bepalen welke deskundigen in aanmerking 

komen, maar dat het van belang is dat deze teams een goede samenstelling krijgen. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft aan dat het doel is om alle onderzoeken op objectieve wijze te 

laten toetsen. Hij voegt toe dat hij met de geschetste aanpak de gang van zaken bij het onderzoek 

inzake schaliegas wil vermijden. Hij wijst daarbij op het feit dat een opdracht vanuit het Ministerie is 

onderworpen aan het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten en dat dit in de praktijk kan 

resulteren in een tijdvertraging van een half jaar. 

De heer Dessens zegt de indruk te hebben dat de Mijnraad een goede rol zou kunnen spelen in een 

dergelijk proces. Wel zouden er mogelijk kritische geluiden kunnen opkomen vanwege een historisch 

dienstverband met Shell van een van de leden van die Raad. Hij suggereert om alleen de voorzitter van 

de Mijnraad een rol te geven. 

De heer Bokhoven merkt op dat de voorzitter van de Mijnraad een nogal volle agenda lijkt te hebben. 

De heer Dessens antwoordt dat in dat geval het een kwestie is van de juiste prioriteiten stellen. 

Bovendien is een mogelijke taak in dit verband voor hem planbaar, daar een en ander pas in de tweede 

helft van 2013 aan de orde komt. 



De Directeur merkt op dat al eerder tijd beschikbaar zal moeten zijn vanwege betrokkenheid bij de 

opdrachtformulering en het volgen van het onderzoek. 

De Directeur deelt mede dat NAM heeft overlegd met de Veiligheidsregio Groningen over de aanpak 

van de voorlichting. Het te gebruiken materiaal is beschikbaar, maar deze organisatie geeft aan tijd 

nodig te hebben voordat tot publicatie kan worden overgegaan. De Directeur vraagt de heer Dierikx 

om indien mogelijk aan te dringen op bespoediging van deze gang van zaken. 

De heer Dierikx zegt toe zich hiervoor te zullen inzetten. 

De heer Dierikx brengt de actie om preventief gebouwen te versterken ter sprake en wijst op de in de 

omschrijving daarvan opgenomen formulering “Het in samenwerking met TNO en andere betrokken 

partijen assisteren van bewoners en eigenaren om de kwetsbaarheid van gebouwen bij aardbevingen 

met een hogere magnitude te kunnen inschatten”. Hij geeft aan dat de aanpak van NAM veel actiever 

moet zijn, waarbij NAM duidelijk zelf het initiatief neemt. 

De Directeur antwoordt dat in generieke zin alvorens maatregelen te nemen toch eerst een 

inventarisatie moet plaatsvinden, onder andere op basis van een bepaling welk gebied moet worden 

aangepakt. 

In individuele gevallen, waarbij direct duidelijk is dat actie is vereist, zal ook direct worden gehandeld. 

De Directeur wijst op de door de Minister toegezegde quick scan om de mogelijke risico’s voor 

infrastructurele werken in kaart te brengen, en zegt uit de woorden van de Minister te hebben begrepen 

dat het Ministerie die actie uitvoert. 

De heer Dierikx beaamt dit maar benadrukt dat ook NAM hierbij een duidelijk actievere rol zou 

moeten spelen. Hij geeft aan dat de Minister niet heeft bedoeld dat hij die actie zelf uitvoert. 

De Directeur geeft aan dat de input voor dat onderzoek moet komen van beheerders van infrastructuur, 

zoals onder anderen dijkgraven en TenneT. 

De heer Dierikx beaamt dit en beveelt aan om er daarbij voor te waken dat NAM niet verantwoordelijk 

wordt voor verbetering van alle zwakke plekken in dijken. Wel moet NAM hierbij een actieve aanpak 

tonen. 

De Directeur vraagt wie welke rol vervult bij deze quick scan. 

De heer Dessens geeft aan dat de vragen van de betreffende instanties in eerste instantie bij NAM 

terecht komen en niet bij het Ministerie. NAM dient deze vragen op te pakken en vervolgens actie te 

nemen. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn. 

De Directeur wijst er op dat de Minister heeft gezegd dat hij deze quick scan zou gaan uitvoeren, en 

geeft aan dat NAM daar bij voorkeur niet de leiding in neemt. 

De heer Dessens geeft aan dat deze beheerders zich automatisch tot NAM zullen richten. NAM kan 

dan antwoorden dat de beheerder eerst zelf de risico’s voor zijn objecten moet onderzoeken, maar zal 

er sowieso bij betrokken zijn. 

De Directeur vraagt wie vervolgens het totale overzicht opstelt en vraagt tevens of de Minister ook 

over dit overzicht wil beschikken. 

De heer Dierikx geeft aan dat, als NAM geen expertise heeft om de risico’s voor infrastructurele 

voorzieningen te beoordelen, externe deskundigen moeten worden ingeschakeld. Beheerder, NAM en 

de ingeschakelde deskundige kunnen vervolgens aan de Minister rapporteren, en de Minister kan dan 

besluiten of deze rapportage voldoet. 

De Directeur geeft aan dat dit voor NAM een grote hoeveelheid werk inhoudt, waarbij ook het risico 

bestaat dat NAM ook de rekening krijgt voor verbetering van al langer bestaande zwakke plekken. Hij 

vraagt hoe de andere leden van het College dit beoordelen. 

De Voorzitter wijst er in dit verband op dat er een Europese Richtlijn is, die voorschrijft dat Lidstaten 

bouwnormen moeten uitgeven als er een aardbevingsrisico aanwezig is. Hij vraagt hoe het Ministerie 

die Richtlijn beoordeelt, en suggereert dat er waarschijnlijk tot nu toe van uit is gegaan dat er zich in 

Groningen geen zware bevingen zouden voordoen. 

De heer Dierikx bevestigt het bestaan van deze Richtlijn en wijst er op dat vanuit de Partij van de 

Vrijheid is gevraagd of de bouwvoorschriften in Groningen zijn afgestemd op de mogelijk optredende 

aardbevingen. Hij geeft aan dat dit niet het geval is en dat dit één van de door de overheid op te 

pakken acties is. Dit geldt ook ten aanzien van de normen voor dijken et cetera. 

De heer Dessens vat samen dat de verantwoordelijkheid voor het hebben van adequate 

bouwvoorschriften dus de verantwoordelijkheid is van de overheid. 



De Voorzitter merkt op dat er ook voor de Provincie Limburg geen bouwvoorschriften zijn waarin het 

risico van aardbevingen is meegenomen. 

De heer Dierikx geeft aan dat het noodzakelijk is dat vragen op dat punt vanuit de Tweede Kamer 

kunnen worden beantwoord. 

De heer Dekker zegt de indruk te hebben dat de huidige bouwvoorschriften volstaan voor een beving 

met een maximale kracht van 3,9. 

De Voorzitter zegt te hebben begrepen dat het cijfer van 6, dat in het rapport van Staatstoezicht is 

vermeld als waarde voor de maximum bevingskracht, een eigen leven is gaan leiden en vraagt in 

hoeverre die ontwikkeling kan worden beteugeld. 

De Directeur antwoordt dat de heer De Jong van Staatstoezicht de onrust daarover zelf heeft 

ingedamd, door aan te geven dat men over dat cijfer niet ongerust hoeft te zijn. 

De heer Dierikx antwoordt dat over dat punt ook in de technische sessie met leden van de Tweede 

Kamer een vraag werd gesteld. Hij geeft aan dat het Ministerie consequent uitdraagt dat het maximum 

van 3,9 niet meer geldt en dat het nieuw te hanteren maximum niet kan worden bepaald, maar ligt 

tussen 4 en 5. 

De heer Bokhoven merkt op dat het KNMI-rapport aanzienlijk voorzichtiger is dan dat van 

Staatstoezicht, en er op wijst dat de hoogste ooit gemeten bevingskracht (4,8) betrekking heeft op een 

beving die niet goed is gedocumenteerd. Hij geeft aan dat het daarom de vraag is of zich in Groningen 

ooit bevingen met een kracht in de buurt van 5 zullen voordoen, terwijl dat getal nu wèl leidend wordt. 

De heer Dessens betoogt dat het belangrijk is dat alle betrokkenen op dit punt exact hetzelfde 

standpunt uitdragen, en merkt op dat het noemen van getallen hoger dan 5 veel commotie zou 

veroorzaken. Bovendien is er geen indicatie dat de maximum bevingskracht hoger dan 5 zou kunnen 

zijn. Daarom is het van belang om op dit punt consequent de formulering te gebruiken zoals de heer 

Dierikx die verwoordde. 

De Directeur deelt mede dat op de bijeenkomst in Loppersum ook een vraag werd gesteld over het 

genoemde getal van 6. De Minister heeft daarop direct geantwoord dat het maximum tussen 4 en 5 

ligt. 

De heer Dessens wijst op het interview van de heer De Jong in de Volkskrant waarin deze enkele 

scherpe uitspraken doet. 

De Directeur licht toe dat Staatstoezicht primair staat voor veiligheid, gebaseerd op onderzoek. 

De heer Dessens geeft aan dat de pers altijd op zoek is naar de verschillen in de geuite standpunten. 

De Voorzitter vraagt of er tijdens de technische sessie met de Tweede Kamer ook is gesproken over de 

Staatsinkomsten uit de gaswinning. 

De heer Dierikx antwoordt dat het Ministerie heeft aangegeven dat de Staatsinkomsten een rol spelen 

in de afweging van de Minister, en dat dat aspect in het debat met de Tweede Kamer aan de orde kan 

worden gesteld. 

De Directeur voegt toe dat ook is gevraagd hoe de optredende schade zich verhoudt tot de winst van 

NAM, en deelt in dit verband mede dat de schade als gevolg van de beving van augustus 2012 nog 

steeds wordt geschat op een bedrag van circa € 15-20 mln, maar dat de recente 200 nieuwe meldingen 

nog niet zijn verwerkt. 

De heer Bokhoven vraagt de Directeur of hem duidelijk is welke actie NAM heeft ten aanzien van de 

uit te voeren quick scan. 

De Directeur zegt te begrijpen dat NAM deze quick scan dient te organiseren, ook vanuit het belang 

van NAM om hierbij betrokken te zijn , en dat verder vorm moet worden gegeven aan de 

betrokkenheid hierbij van het Ministerie. Hij vraagt de heer Dierikx op welke termijn deze scan zou 

moeten worden afgerond. 

De heer Dierikx antwoordt dat het resultaat van de scan binnen een termijn van één maand 

beschikbaar zou moeten zijn, zodat eventueel benodigde maatregelen snel kunnen worden aangezet. 

De Directeur zegt niet te kunnen toezeggen dat hij binnen één maand een rapportage gereed kan 

hebben. 

De heer Dierikx geeft aan dat de actie van NAM inhoudt dat zij de beheerders van de infrastructurele 

objecten verzoekt om de bij hen bekende probleempunten binnen een termijn van één maand aan 

NAM te melden. 

De Directeur vraagt of het de bedoeling is dat NAM deze beheerders aanschrijft. 

De heer Dessens geeft aan dat deze beheerders zich in eerste instantie zullen richten tot NAM. Hij 



merkt op dat soms een procedurele invulling ook kan volstaan. Als een beheerder bijvoorbeeld 

aangeeft meer tijd nodig te hebben dan kan dat worden geregistreerd en kan de Minister daarmee uit 

de voeten. 

De Directeur vat samen dat de actie er voor NAM op neerkomt dat er een lijst van beheerders van 

infrastructuur wordt aangelegd en dat deze beheerders wordt gevraagd om informatie aan te leveren. 

Vervolgens kan NAM hierover in de tweede helft van maart een eerste rapportage uitbrengen. 

De Directeur vraagt wie voor deze activiteit de contactpersoon is bij het Ministerie. 

De heer Dierikx antwoordt dat de heer De Groot het aanspreekpunt is. 

De Voorzitter stelt vast dat alle te bespreken punten zijn behandeld en wijst er op dat de volgende 

(extra) Collegevergadering zal plaatsvinden op 15 februari ten kantore van GasTerra. Hij zegt te hopen 

dat het debat in Tweede Kamer geen al te grote problemen zal opleveren. 

De Directeur deelt mede dat NAM het College binnenkort ook zal informeren over hetgeen met 

TenneT, Gasunie en het Ministerie is besproken over de interactie tussen de gasvoorziening en de 

stroomvoorziening. 

De heer Dierikx zegt het genoemde gesprek te hebben bijgewoond en daarbij te hebben geconstateerd 

dat er tussen NAM, Gasunie en TenneT goed werk is geleverd. Hij stelt voor dat NAM hierover 

rapporteert in de eerstvolgende reguliere vergadering. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.30 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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Notulen van de 512e (extra) vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

15 februari 2013 om 10.40 uur ten kantore van GasTerra te Groningen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer De Groot de vergadering als toehoorder 

mede zal bijwonen. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Brief van Minister van EZ aan de Tweede Kamer d.d. 11 februari 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

3. STAND VAN ZAKEN DISCUSSIES GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. 
 

De Directeur deelt mede dat de hoorzittingen en het Kamerdebat over de aardbevingskwestie als 

uitkomst hebben dat het standpunt van de Minister, dat er over eventuele productiebeperkingen niet 

eerder dan in december 2013 een besluit wordt genomen, overeind is gebleven. Wel zijn in het debat 

enkele moties aangenomen welke de Minister dient uit te voeren. 

De Directeur wijst vervolgens op het 7-tal aardbevingen dat zich rond het weekend van 9 en 10 

februari heeft voorgedaan in verschillende delen van het Groningenveld. Deze gebeurtenissen hebben 

opnieuw veel commotie en publiciteit opgeleverd. Hij deelt mede dat hij samen met de heer Jansen 

van NAM het getroffen gebied heeft bezocht. In het contact met de bewoners is naar voren gekomen 

dat de grootste zorg is wat de effecten zouden zijn van een nog zwaardere beving. Deze zorg zal NAM 

dus goed moeten adresseren. De persaandacht voor de bevingen zelf lijkt vanwege de opeenvolging 

van bevingen enigszins weg te vloeien. 

De heer Dierikx merkt op dat dit laatste ook verband kan houden met de verlegging van de 

persaandacht 

naar nieuwe onderwerpen. 

De heer Benschop vraagt of de nieuwe bevingen ook tot nieuwe schademeldingen hebben geleid. 

De heer Botter antwoordt dat er in het betreffende weekend reeds circa 1500 meldingen zijn 

ontvangen, en dat dit aantal inmiddels in de richting van circa 2500 gaat. 

De Directeur antwoordt op een vraag van de Voorzitter dat het aantal meldingen wordt bepaald door 

de onderliggende schade en niet door de heftigheid van de beving. 

De Directeur toont aan de hand van een slide ‘Project Structuur Groningen 2013’ (bijlage 1 bij de 

notulen) hoe NAM de verdere activiteiten organiseert. Hij licht toe dat ‘BOM’ staat voor ‘Business 

Opportunity Manager’ en ‘DRB’ voor ‘Decision Review Board’. Onder ‘Liaison Activities’ wordt 

verstaan de contacten met alle voor dit onderwerp relevante instanties. De Legal Counsel zal onder 

andere het onderzoek inzake daling van huizenprijzen aansturen. 

De Directeur deelt mede dat hij juist voorafgaand aan deze Collegevergadering heeft gesproken met de 

Veiligheidsregio Groningen. Dit orgaan, waarin onder andere alle Burgemeesters en 



Brandweercommandanten zitting hebben, heeft de wettelijke taak om risico’s te inventariseren en 

communiceren. Het is daarom van belang dat NAM goed met de Veiligheidsregio afstemt over de 

verdeling van taken. De Veiligheidsregio geeft overigens aan mogelijk onvoldoende middelen te 

hebben om de extra activiteiten naar aanleiding van de aardbevingen te kunnen uitvoeren. 

De heer Dierikx merkt op dat dit orgaan op basis van zijn wettelijke taak voldoende middelen zou 

moeten hebben. 

De Directeur geeft aan dat als positieve uitkomst uit genoemd overleg valt te melden dat er ten aanzien 

van de inventarisatie van risico’s een regiegroep is gevormd. 

De heer Dierikx voegt toe dat het Ministerie nog zal bezien op welke wijze zij daarin zal participeren. 

Een van de opties is om dit te laten lopen via de regio-ambassadeur. 

De Voorzitter vraagt wat de rol van de Commissaris van de Koningin in dit kader is. 

De heer Dierikx antwoordt dat voorheen de Commissaris van de Koningin de verantwoordelijkheid 

droeg voor de inventarisatie van risico’s, doch dat die taak nu bij de Veiligheidsregio ligt. De logica 

daarvan is dat de Burgemeesters, die in dit orgaan zijn opgenomen, tevens zeggenschap hebben over 

de Politie en de Brandweer. 

De heer De Groot deelt mede dat ook met de Directeur Weerbaarheid is gesproken, zodat ook die 

connectie is gelegd. 

De Directeur deelt mede dat op 14 februari een afstemmingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden tussen 

de betrokken communicatiemedewerkers. Daar is afgesproken om een gezamenlijke 

communicatiekalender op te stellen. 

De heer Dierikx bevestigt dit en geeft aan dat de Minister dit in de Tweede Kamer heeft toegezegd. 

De Directeur meldt dat de Veiligheidsregio als voorkeur heeft aangegeven dat er ten aanzien van 

communicatie één kerngroep is, waarvan alle betrokkenen hun informatie kunnen betrekken. 

De Directeur vat samen dat er hard wordt gewerkt aan alle activiteiten, maar dat er nog veel 

onduidelijkheid bestaat over welke instanties erbij moeten worden betrokken. Een belangrijk 

vraagstuk is nog hoe het beste kan worden omgegaan met de ongerustheid onder de bevolking. Voor 

dit aspect is mevrouw Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, 

ingeschakeld. Aanbevolen is om de Veiligheidsregio ten aanzien van dit aspect een rol te geven. 

De Voorzitter vraagt of de afhandeling van de schades van de beving in augustus 2012 gewoon 

doorloopt. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat hij wekelijks op vrijdag een update krijgt van de stand van 

zaken. Vorige week vrijdag lag het aantal afgehandelde klachten boven 500. Hij geeft aan dat dit 

proces moet worden versneld. In de helft van de gevallen wil de claimant een eigen aannemer 

inschakelen, wat vertragend werkt op het afhandelingsproces. 

De heer Dessens vraagt of op enig moment niet zou moeten worden overgegaan tot vaststellen van 

forfaits voor de uit te keren bedragen. 

De Directeur antwoordt dat die optie wordt onderzocht, doch dat NAM het ook van belang vindt om 

zelf contact te hebben met de indieners van de schadeclaims. Hij geeft aan dat het wellicht ook een 

optie is om bij melding van een schade direct een ploeg stukadoors in te schakelen om de schade te 

laten herstellen. 

De heer Botter deelt mede dat de afhandeling van schades ook is vertraagd door de winterse 

weersomstandigheden. 

De heer Benschop vat samen dat nu de fases van publieke bekendmaking en politieke debatten achter 

de rug zijn, en geeft aan dat het volgende kritieke punt is hoe snel de plaatselijke bevolking iets gaat 

merken ten aanzien van afhandeling van de schades en van preventieve inspectie van hun woningen. 

Hij merkt op dat het goed is dat in 2012 de schadeafhandelingsprocedure is verbeterd. 

De heer Dessens geeft aan dat de afhandelingssnelheid is gebaat bij het op zo eenvoudig mogelijke 

wijze afhandelen van meldingen, en merkt op dat het aantal van 2000 nog open staande meldingen erg 

hoog is. 

De heer Dierikx geeft aan dat de Minister aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat NAM in het 

tweede kwartaal de eerste activiteiten qua preventieve maatregelen zal ontplooien, wat tot nu toe in het 

derde kwartaal was gepland. 

De Directeur bevestigt dit. Hij geeft aan dat in het eerste kwartaal voorlichting zal starten, waarbij ook 

de preventieve maatregelen aan bod zullen komen. Dit biedt tevens de bevolking de gelegenheid om 
 



de heersende zorgen te uiten, en zal NAM in staat stellen om reeds in het tweede kwartaal 

daadwerkelijk tot actie over te gaan. 

De heer Dierikx merkt op dat in de Tweede Kamer enkele keren is verwezen naar de aanpak die is 

gevolgd bij het geluidsisolatieproject rond Schiphol, en geeft aan dat de projectleider van dat project 

NAM waarschijnlijk deskundige adviezen zou kunnen geven. In dat project is ook ervaring opgedaan 

met de behandeling van schrijnende gevallen, waarvoor een fonds is ingesteld. 

De Directeur geeft aan dat NAM inmiddels ook een schrijnend geval heeft opgelost, en licht dit toe. 

De heer Benschop beaamt dat discretie in de afhandeling en het bieden van een uitlaatklep belangrijke 

elementen zijn. 

De heer Dierikx zegt het positief te vinden dat NAM-functionarissen zelf het getroffen gebied ingaan. 

De heer De Groot merkt op dat het ook goed zou zijn als NAM contact opneemt met TAQA omtrent 

de ‘nulmeting’ die dit bedrijf heeft uitgevoerd in het gebied rond de UGS Bergermeer. 

De heer Botter deelt mede dat NAM op 13 februari een presentatie heeft gehouden in het Executive 

Committee van Nogepa. Dit leidde tot een vrij uitvoerige discussie en veel vragen. Overigens trad 

TAQA daarbij slechts weinig naar voren. Vermilion gaf aan bij haar activiteiten veel last te hebben 

van de recente ontwikkelingen, en veel vragen te hebben gekregen uit de Provinciale Staten in de 

gebieden waar het actief is. Afgesproken is dat er voor de Nogepa-leden een generieke set van vragen 

en antwoorden zal worden opgesteld. 

De heer Dierikx deelt mede dat mevrouw Poepjes, gedeputeerde in Friesland, wil dat het KNMI en 

Staatstoezicht op de Mijnen een onderzoek doen met betrekking tot de bevingsrisico’s voor de 

provincie Friesland. Hij meldt verder dat het Ministerie ook doende is om een projectorganisatie op te 

zetten als door NAM getoond, en geeft aan dat de Minister daar nauw bij betrokken is. 

Hij geeft aan dat in het Kamerdebat twee moties zijn aangenomen, waarvan er een betrekking heeft op 

het inrichten van een ombudsfunctie. Dit heeft te maken met de mate waarin NAM het vertrouwen 

heeft. De Minister heeft vergeefs gepoogd aanname van deze motie te voorkomen. Gepoogd zal 

worden om deze onafhankelijke ombudsrol te kanaliseren door deze te leggen bij de Technische 

Commissie Bodembeweging (Tcbb). 

De Directeur zegt het een goede suggestie te vinden om die rol toe te kennen aan de Tcbb, maar merkt 

op dat die Commissie vooral technisch is georiënteerd en dat aandacht voor de maatschappelijke 

aspecten dan zou ontbreken. 

De heer Dierikx beaamt dat het er om gaat dat mensen gehoor vinden voor hun probleem. 

De Directeur geeft aan dat NAM reeds een loket heeft ingericht in het gemeentehuis van Loppersum. 

De heer Bokhoven wijst er op dat TAQA een informatiecentrum heeft ingericht voor het 

Bergermeerproject. 

De heer Dierikx vat samen dat nu allereerst de projectstructuur moet worden ingericht en dat 

vervolgens een overzicht moet worden gemaakt van alle betrokkenen. 

De heer Benschop voegt toe dat in de projectstructuur de onafhankelijke rol van de ombudsfunctie 

moet worden weergegeven. Hij merkt op dat het noodzakelijke overleg tussen partijen vooral als taak 

moet worden belegd bij de mensen in de top van deze structuur, opdat de verschillende projectgroepen 

zich vooral met de uitvoering kunnen bezighouden en daarbij niet worden gehinderd door 

overlegverplichtingen. 

Verder merkt hij op dat de projectorganisatie op dit moment nog in omvang toeneemt, en dat deze op 

enig moment moet worden ‘bevroren’. Op een later moment zal dan moeten worden bezien of de 

structuur weer kan worden vereenvoudigd. 

De heer Dessens merkt op dat de afhandeling van sommige schadezaken erg lang problematisch kan 

verlopen en geeft aan dat coulance van de zijde van NAM zou kunnen helpen om dit te voorkomen. 

De Directeur bevestigt dit doch geeft aan dat er zich ongetwijfeld ook gevallen zullen voordoen waarin 

NAM de claim zal moeten afwijzen. 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat een coulante opstelling in andere gevallen het 

gemakkelijker maakt om duidelijk onterechte claims af te wijzen. 

De Directeur merkt op dat inmiddels heel veel oude gevallen waarin NAM claims heeft afgewezen 

opnieuw naar voren zijn gebracht. 

De heer Dierikx deelt mede dat een tweede aangenomen motie betrekking heeft op het opstellen van 

een communicatie- en informatieplan. 

De Directeur vraagt wanneer dit gereed moet zijn. 



De heer Dierikx antwoordt dat de Minister heeft gezegd dat hij begin maart de Kamer zal informeren 

over de organisatie van de verschillende onderzoeken. Op dat moment zal hij niet voorbij kunnen gaan 

aan het informeren van de Kamer over het communicatie- en informatieplan. 

De heer De Groot geeft aan dat het concept communicatieplan van het Ministerie gereed is en nu moet 

worden samengevoegd met dat van NAM. 

De Directeur merkt op dat voor NAM het overleg met de Burgemeesters in de regio de hoogste 

prioriteit heeft. 

De heer Dierikx stelt voor dat het Ministerie de leiding houdt bij het opstellen van het communicatieen 

informatieplan, en geeft aan dat het Ministerie daarbij op goede wijze met NAM samenwerkt. 

De heer Dierikx geeft aan dat ten aanzien van de elf te verrichten onderzoeken nog een overzichtelijke 

planning in de tijd moet worden gemaakt, waarin ook de taakverdeling duidelijk is. Hij licht toe dat de 

Minister heeft uitgesproken dat hij de afzonderlijke rapportages als één pakket zal aanbieden in 

december 2013. Het meest ingewikkelde punt ten aanzien van de onderzoeken is om een stuurgroep te 

bemensen die het gehele onderzoeksprogramma toetst op het aspect onafhankelijkheid. Er zijn 

inmiddels wel reeds ideeën over de bemensing van die stuurgroep. 

De Directeur licht toe dat die stuurgroep het hoogste niveau vormt qua onafhankelijke toetsing, en dat 

op het niveau daaronder de onafhankelijke inhoudelijke experts hun rol vervullen. 

De heer Benschop merkt op dat een medewerker van TNO die als mogelijk lid van de stuurgroep 

wordt genoemd niet betrokken mag zijn bij de onderzoeken die TNO in dit verband uitvoert. 

De heer Dierikx beaamt dit. Hij geeft aan dat het in dit verband een goede zaak is dat TNO in het 

voortraject niet bij onderzoeken betrokken is geweest. Hij bevestigt dat voor de toetsing van de diverse 

technische werkgroepen driemanschappen zullen worden aangesteld, waarvoor de bemensing nog 

moet worden ingevuld. 
 

De Directeur zegt de personen die zijn genoemd als kandidaat voor de bemensing van de 

driemanschappen allen geschikt te vinden, hoewel sommigen wel enigszins ferme standpunten 

hebben. Vanwege dit laatste wijst hij op het belang van een goede invulling van de voorzittersrollen. 

De heer Dierikx geeft aan dat eventuele meningsverschillen binnen deze driemanschappen zullen 

worden geëscaleerd naar de stuurgroep. 

De Directeur zegt te verwachten dat NAM goed overweg zal kunnen met de stuurgroep. 

De heer Dierikx geeft aan dat twee van de elf onderzoeken een aparte aanpak hebben. 

Ten aanzien van de uit te voeren quick scan op risico’s voor de infrastructuur, zoals dijken, wegen en 

leidingen geldt dat, als er een risico wordt gevonden, snel actie moet worden genomen en niet moet 

worden gewacht tot december. 

De heer Dessens merkt op dat dit onderzoek een sterke analogie heeft met het onderzoek betreffende 

het preventief versterken van gebouwen. 

De heer Dierikx beaamt dit. 

De Directeur zegt te verwachten dat zal blijken dat bij circa 75% van de infrastructurele objecten geen 

sprake is van problemen. Voor de beoordeling van de risico’s voor de overige objecten zal eerst het 

onderzoek naar de maximum sterkte van bevingen gereed moeten zijn, zodat duidelijk is van welke 

sterkte moet worden uitgegaan. 

De heer Dessens zegt te verwachten dat die overige objecten ook in beeld zijn in verband met de 

risico’s als gevolg van bodemdaling. 

Ten aanzien van het onderzoek naar de waardedaling van woningen merkt de heer Dierikx op dat dit 

uiteenvalt in de waarde-effecten voor individuele woningen en effecten voor het gehele betrokken 

gebied. Over dit onderzoek moet de Minister begin maart de Tweede Kamer nadere informatie 

verstrekken. Er zal dus op korte termijn moeten worden bepaald wat een verstandige aanpak is voor dit 

onderzoek. 

De Directeur geeft aan dat bij het vaststellen van een waardedaling los van het momentane 

marktsentiment zou moeten worden gekeken naar de meer structurele waardeontwikkeling. 

De heer Dierikx zeg te beseffen dat dit een complexe materie is. 

De Voorzitter vraagt of er geen precedenten zijn waarop kan worden voortgeborduurd. 

De heer Dierikx zegt geen precedenten te kennen en deelt mede dat rond Schiphol geen compensaties 

voor waardedaling zijn toegekend. 

De heer De Groot wijst op de planschaderegeling, die bijvoorbeeld van toepassing is bij de aanleg van 



hoogspanningsleidingen. 

De heer Dessens merkt op dat er allerlei factoren zijn die de waarde van woningen beïnvloeden, zodat 

het een complex onderzoek is. 

De heer Dierikx zegt voor de volledigheid te willen melden dat in GasTerra-verband de opties voor 

reductie van de gasproductie in kaart worden gebracht. Ook dit is een activiteit die snel zal worden 

uitgevoerd, maar het resultaat daarvan zal eveneens pas in december naar buiten worden gebracht. 

De Directeur deelt mede dat hij wekelijks een telefonisch overleg heeft met de heer De Groot. 

De heer De Groot verlaat op dit moment de vergadering. 

De heer Dessens vraagt hoe de onafhankelijke rol bij het onderzoek ten aanzien van het preventief 

versterken van gebouwen zal worden ingevuld. Hij zegt te verwachten dat er bij dit aspect een grote 

kans is op geschillen. 

De Directeur zegt nog niet te weten hoe die rol wordt ingevuld. Hij suggereert dat de Tcbb hierin een 

rol zou kunnen spelen, en zegt toe dit te zullen nagaan. 

De Directeur deelt mede dat er een goedkeuringsverzoek onderweg is voor de investering in het 

puttenterrein bij UGS Norg. Hij vraagt dit verzoek snel af te handelen, en merkt op dat deze 

investering des te meer noodzakelijk zal zijn als de productie uit het Groningenveld zou moeten 

worden gereduceerd. 

De heer Dessens vraagt of er ooit sprake is geweest van bevingen rond de UGS’en Norg en 

Grijpskerk. 

De Directeur antwoordt dat zich rond deze velden geen bevingen voordoen. Hij merkt op dat bij het 

veld van de UGS Bergermeer wèl sprake is geweest van bevingen. 

De heer Dessens verzoekt om het College rechtstreeks te informeren als er iets gaande is met 

betrekking tot de aardbevingskwestie, bijvoorbeeld door de Collegeleden op te nemen in een 

mailinglist. 

De Directeur antwoordt dat NAM sowieso regelmatig updates opstelt voor diverse gremia. 

De heer Dessens antwoordt dat toezending van een bestaand informatiebulletin zou volstaan en dat het 

niet nodig is om een nieuw bulletin samen te stellen. 

De heer Dierikx merkt in dit verband op dat de in de afgelopen periode gehouden extra 

Collegevergaderingen goed hebben gewerkt met betrekking tot de informatie-uitwisseling op 

beleidsniveau. 

De Voorzitter vraagt of er in de komende 6 weken nog behoefte is aan een extra vergadering. 

De heer Dierikx zegt dit niet nodig te achten. 

De heer Benschop sluit zich daarbij aan en stelt voor om in de periode tot de volgende reguliere 

vergadering geen extra vergaderingen te houden, tenzij zich daartoe de noodzaak aandient. 

Het College stemt hiermee in. 

4. RONDVRAAG 

De Directeur deelt mede dat de hoogte van de productie uit het Groningenveld in januari conform het 

werkplan is uitgevallen en dat de productie in februari tot heden eveneens hoog uitvalt. 

De Voorzitter deelt mede dat tijdens de Collegevergadering zijn eerste kleinkind is geboren, en reikt 

de aanwezigen in dat verband een traktatie uit. 

Hij ontvangt de welgemeende felicitaties van alle aanwezigen. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 11.40 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 maart 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 513e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

27 maart 2013 om 16.10 uur ten kantore van NAM te Assen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

ir. R.E. van Rede (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Norg progress report 

-------------------------------- 

 

De heer Bokhoven vraagt of de in de tabel weergegeven investeringsbeslissingen per 1 april 2013 

tijdig zullen plaatsvinden. 

De Voorzitter antwoordt dat dit voor wat betreft ExxonMobil in gang is gezet. 

De Directeur geeft aan dat NAM hierover in de afgelopen dagen navraag heeft gedaan en heeft 

begrepen dat de goedkeuring van deze investering tijdig rond zal komen. 

De Voorzitter concludeert dat er geen vertraging is te verwachten. 

De heer Bokhoven vraagt of een eventuele vertraging direct de einddatum van het project in gevaar 

brengt, of dat er nog enige ruimte is in de planning. 

De Directeur antwoordt dat de projectplanning niet veel ruimte biedt, maar dat een vertraging van 

enkele dagen geen probleem zal zijn. 

Hij voegt toe dat het nu voorliggende projectbesluit betrekking heeft op een redelijk eenvoudig deel 

van het totale project. Het pakket ‘Capacity Package 2’ is een meer complex deelproject. Bij het 

investeringsbesluit voor dat deel speelt ook de onzekerheid over een eventuele ingreep door de 

Minister in de productie van het Groningenveld een rol. NAM bekijkt momenteel hoe het ten aanzien 

van de investeringsbeslissing met die onzekerheid moet omgaan. Een mogelijke uitkomst is dat in de 

komende zomerperiode alleen goedkeuring wordt gevraagd voor de bestelling van long lead items en 

dat de volledige goedkeuring op een later moment geschiedt. 

De heer Dessens merkt op dat NAM medio 2013 betreffende een mogelijk besluit van de Minister niet 

over meer informatie zal beschikken dan er op dit moment reeds is, en vraagt of dit inhoudt dat nu al 

duidelijk is dat er in de komende zomer geen goedkeuring zal plaatsvinden. 

De Directeur antwoordt dat NAM het project zoals gepland wil uitvoeren en de investeringsbeslissing 

aan het voorbereiden is, maar geeft tevens aan dat NAM bij het aanzetten van de goedkeuring wel met 

de genoemde onzekerheid rekening moet houden. 

De heer Dessens geeft aan dat deze mededeling hem enigszins verontrust. 

De Directeur betoogt dat het streven van NAM is om een projectbeslissing te nemen op een zodanig 

laat moment dat de grootst mogelijk zekerheid over de marktsituatie is bereikt, en de uitvoering van 

het project nog juist mogelijk is. Hij benadrukt dat nog niet vaststaat dat er in de zomerperiode géén 

investeringsbesluit zal plaatsvinden maar geeft aan dat, als uitstel van het besluit mogelijk is, NAM dit 

zou kunnen overwegen. Hij zegt van mening te zijn dat er geen investeringsbesluit zou moeten worden 

genomen als niet duidelijk is wat een eventueel besluit van de Minister zou kunnen betekenen. 



De heer Bokhoven suggereert dat NAM verschillende scenario’s zou kunnen opstellen. 

De heer Dessens merkt op dat NAM bekend is met de gevoeligheid bij EBN omtrent de 

besluitvorming over de uitbreiding van UGS Norg en betoogt dat het juister zou zijn geweest om de nu 

naar aanleiding van de vraag van de heer Bokhoven gemelde informatie vóór de vergadering 

schriftelijk aan het College te doen toekomen. 

De Directeur zegt dit een valide punt te vinden. Hij geeft aan dat hij hiervoor zelf de 

verantwoordelijkheid op zich neemt en zegt toe helder te zullen terugkoppelen wat NAM’s plannen 

zijn. Hij voegt toe dat over dit punt binnen NAM nog niet uitgebreid is nagedacht. 

De heer Dessens vraagt of het juist is dat het voor 1 april te nemen besluit over pakket 1 niet ter 

discussie staat. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Bokhoven vraagt of er nog discussie is over het onderdeel ‘Well area upgrade fase 1 (area 4)’. 

De heer Van Rede antwoordt dat het toepassen van een ‘advanced commitment’ voor dat onderdeel 

vooral heeft te maken met onzekerheden op het vlak van engineering binnen het project. 

De heer Dessens zegt te hopen dat er zich ten aanzien van pakket 1 geen onverwachte zaken meer 

aandienen. 

De heer Dierikx merkt op dat een eventuele productiebeperking wellicht de behoefte aan capaciteit en 

werkvolume juist verhoogt. 

De Directeur beaamt dat ook dat moet worden bekeken, tezamen met de andere onzekerheden. 

De heer Bokhoven zegt er de voorkeur aan te geven dat de in het schrijven opgenomen informatie 

wordt gecondenseerd in 1 à 2 figuren, die met name tonen hoeveel geld is uitgegeven per jaar. 

De heer Van Rede antwoordt dat de nu voorliggende presentatie is samengesteld in overleg met EBN. 

De heer Bokhoven geeft aan dat de tabel nuttig is, maar dat de rest van de informatie minder 

inzichtelijk is. 

De Directeur stelt vast dat dus moet worden teruggegrepen op de eigenlijke vraag van EBN. 

De heer Bokhoven betoogt dat EBN, gelet op het investeringsbedrag van ruim € 800 mln., over goede 

mogelijkheden wil beschikken om te volgen hoe de kosten en de planning zich ontwikkelen. 

De Directeur stelt voor dat NAM en EBN hierover verder buiten de vergadering overleg plegen. 

De heer Dessens zegt de indruk te hebben dat de nu opgenomen informatie een goede basis vormt en 

voor andere betrokkenen wellicht nuttig is. Voor het College is de informatie echter te gedetailleerd. 

De heer Van Rede zegt naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen een aangepast overzicht te 

zullen samenstellen. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 505E VERGADERING, GEHOUDEN OP 

13 DECEMBER 2012, DE 506E (EXTRA) VERGADERING, GEHOUDEN OP 3 JANUARI 

2013, DE 507E, 508E, 509E, 510E EN 511E EXTRA TELEFONISCHE VERGADERINGEN 

GEHOUDEN OP RESPECTIEVELIJK 11, 17, 24 EN 29 JANUARI 2013 EN DE 512E (EXTRA) 

VERGADERING GEHOUDEN OP 15 FEBRUARI 2013. 

De notulen van de 506e tot en met 512e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5606 d.d. 20 maart 2013) 

Safety/Environment 

De Directeur deelt mede dat de veiligheidsprestaties binnen de vergunning Groningen heel goed zijn. 

Alle indicatoren staan op nul en er is inmiddels twee jaar gewerkt zonder ongeval met verzuim. 

Op UGS Grijpskerk is eind 2012 een project opgestart om de al geringe emissies tussen flenzen 

structureel verder omlaag te brengen. 

Van 11 tot 15 maart 2013 heeft een ISO 14001 surveillance audit (environmental impact) plaats 

gevonden. Conditioneel op het aanpakken van een aantal geconstateerde “non-conformiteiten” wordt 

de certificering behouden. Vóór eind juni 2013 zal BSI (certificeringsinstantie) terugkomen om te 

kijken of op de aandachtspunten actie is ondernomen. 

Een van de leerpunten van de audit van vorig jaar was dat het lastig is om aantoonbaar compliant te 

zijn; hier is in het afgelopen jaar veel aandacht aan besteed. Dat dit lastige materie is, is ook gezien bij 

Odfjell, dat weliswaar ISO 14001 gecertificeerd was, maar waar toch veel mis is gebleken. 
 



Exploration 

De heer Bokhoven wijst op de vermelde informatie over het opwerken van prospects. Hij geeft aan 

hierover graag op gezette tijden te worden geïnformeerd en daarbij een indicatie zou willen krijgen 

van de plannen die NAM heeft met betrekking tot deze prospects. 

Appraisal/Development 

De Directeur toont een slide met het verloop van de gaslevering uit Groningen (Bijlage 1 bij de 

notulen). Hij deelt mede dat GasTerra voor de maand april van 2013 een flinke hoeveelheid capaciteit 

heeft gevraagd en dat nog niet duidelijk is of NAM volledig aan die vraag zal kunnen voldoen. 

De Voorzitter vraagt of in de maand april de UGS’en in de injectiemodus zullen staan. 

De Directeur antwoordt dat dit inderdaad het plan is. Hij licht toe dat NAM bezig is met de 

beantwoording van de GBC-brief. Hierbij is speciale aandacht voor de tabel met cijfers op 

maandbasis, ook in relatie tot de activiteiten in het veld. 

De heer Dessens vraagt wat de consequenties zijn van het mogelijk niet geheel kunnen voldoen aan de 

capaciteitsvraag van GasTerra. 

De Directeur antwoordt dat dit mogelijk effect heeft op de verkoopmogelijkheden die GasTerra ziet. 

De heer Dessens merkt op dat dit dus verkoopmogelijkheden betreft en geen verkoopverplichtingen. 

De heer Van Rede bevestigt dit. 

De heer Dessens merkt op dat in een rapportage van GasTerra iets wordt gemeld over een aantal kleine 

velden binnen de vergunning Groningen. 

De heer Van Rede licht toe dat dit de zogenaamde ‘MOR-velden’ zijn, waaronder het Marum-veld, 

waarvoor geldt dat ontwikkeling niet economisch aantrekkelijk is vanwege het MOR-regime. Dit zijn 

kleine L-gas velden die onder een nieuwe Gas Sales Agreement zouden moeten komen. 

De heer Bokhoven pleit ervoor dat ook NAM het College over die kwestie informeert, en zegt soms de 

indruk te hebben dat dit in een laat stadium gebeurt of geheel niet. 

De heer Bokhoven vraagt of de put NOR 416 onderdeel is van het project Norg Expansie. 

De Directeur antwoordt dat dit de ‘Leaning’-put is en dat die onder het project valt. 

De heer Bokhoven verzoekt om die dan ook in het projectoverzicht op te nemen. 

De heer Bokhoven merkt op dat de informatieverstrekking over de Groningen Field Review ook 

moeizaam is verlopen. 

De heer Van Rede antwoordt dat het betreffende document daags na het verzoek daartoe van EBN is 

aangeleverd. Hij merkt op dat er tussen NAM en EBN afspraken zijn over de uitwisseling van 

informatie en geeft aan dat NAM die afspraken volgt. Hij geeft echter aan het graag te vernemen als er 

op dat punt issues zijn. 

De heer Bokhoven geeft aan dat er wel sprake is van een issue, daar EBN graag inzage wil hebben in 

belangrijke bestanden, zoals het Petrel-model en het Groningen Field Review rapport. 

De Directeur geeft aan dat het geen goede zaak is als EBN het gevoel heeft niet voldoende informatie 

te krijgen en zegt toe te zullen nagaan hoe NAM op dat punt meer proactief kan worden. 

De heer Bokhoven geeft aan dat NAM veel goed werk verricht maar zich nog zou kunnen verbeteren 

ten aanzien van het delen van de resultaten van dit werk. 
 

De Directeur vat samen dat het erop neer komt dat informatie ook ongevraagd wordt toegezonden en 

niet alleen moet worden gereageerd op informatieverzoeken. 

De heer Bokhoven vraagt naar aanleiding van de informatie over de succesvolle boring MKZ-7 

waarom deze put pas in mei wordt aangesloten. 

De Directeur antwoordt dat NAM er kien op is om putten zo snel mogelijk aan te sluiten en zegt er 

daarom van uit te gaan dat er een goede reden is waarom dat in dit geval niet mogelijk is. Hij zegt toe 

het College daarover te informeren. 

Contractual matters 

De heer Bokhoven vraagt of de brief met betrekking tot wijziging van het opslagplan voor UGS 

Grijpskerk, die aan het Ministerie is gezonden, ook aan EBN is toegezonden. 

De heer Van Rede antwoordt dat deze brief, conform de lijst van informatie-afspraken, niet aan EBN 

is gezonden, maar zegt ervoor open te staan om de inhoud van die lijst met EBN te bespreken. 

De heer Bokhoven geeft aan dat dit toch een belangrijk document is. De heer Van Rede geeft aan dat 

het slechts een brief betreft om het huidige volume van 1500 mln. m3 te verhogen naar 2.400 mln m3. 

De heer Botter deelt mede dat er reeds een principe-afspraak is gepland waarbij vertegenwoordigers 



van EBN en NAM de informatievoorziening zullen bespreken. 

De Directeur deelt mede dat in het huidige opslagplan 1500 mln. m3 (met een marge naar boven van 

20%) als maximum productie is vastgelegd. De werkelijke productie ging daar vaak boven uit, 

overigens in overleg met het Ministerie en met Staatstoezicht. NAM wil die situatie echter beëindigen, 

mede omdat momenteel door de buitenwacht met een bijzonder scherp oog wordt gekeken naar alle 

activiteiten van NAM. Hij wijst in dat verband op de verbaasde reactie van de Waddenvereniging op 

de aangekondigde verhoging van de productie van gas onder en rond de Waddenzee, waarbij NAM 

overigens geheel binnen de grenzen van de vergunning opereert. 

De heer Dierikx merkt op dat ook het Ministerie verrast was door de ontwikkelingen met betrekking 

tot de winning van Waddengas. 

De Directeur licht toe dat NAM om de genoemde reden nu 1800 mln. m3 als absoluut 

maximumproductie hanteert voor UGS Grijpskerk. Er wordt naar gestreefd om via aanpassing van het 

opslagplan dit maximum te verhogen tot 2400 mln. m3. 

De heer Dessens betoogt dat NAM het College hadden dienen in te lichten over het feit dat er een 

issue was met betrekking tot het opslagplan en spreekt er zijn zorg over uit dat het College deze 

informatie via GasTerra moet vernemen in plaats van rechtstreeks van NAM. 

De Directeur antwoordt dat de 20% marge conform afspraken met Staatstoezicht is maar dat hij zich 

kan vinden in de observaties van de heer Dessens. 

De Voorzitter zegt de indruk te hebben dat er geen sprake is van overschrijding van een 

vergunningswaarde, maar van een waarde in het opslagplan. 

De heer Benschop wijst op de informatie dat goedkeuring van de aanpassing van het opslagplan niet 

vóór eind maart wordt verwacht en vraagt of er zicht op is wanneer deze goedkeuring beschikbaar 

komt. Hij wijst in dit verband op de recente problemen in de gastoevoer naar het Verenigd Koninkrijk, 

onder andere vanwege de koude en de problemen met de levering vanuit Noorwegen, waardoor de 
 

beperking op Grijpskerk op een erg ongelukkig moment valt. Tevens geeft hij aan dat de BBL-leiding 

niet vol zit. 

De Directeur antwoordt dat er geen inhoudelijke bezwaren lijken te zijn tegen de verhoging van de 

maximum productiecapaciteit in het opslagplan. 

De heer Dierikx zegt geen informatie te hebben over de planning van deze goedkeuring. 

De heer Van Rede zegt heden te hebben vernomen dat goedkeuring in maart niet meer haalbaar is 

maar in april rond zal komen. Staatstoezicht en TNO moeten nog advies geven over de gewenste 

aanpassing. 

De heer Benschop merkt op dat de aanpassing niet tot een andere bedrijfsvoering leidt dan in het 

verleden reeds is gepraktiseerd, en pleit ervoor om de goedkeuring spoedig af te handelen. Hiermee 

wordt voorkomen dat er in verband met de situatie in het Verenigd Koninkrijk kritiek komt dat er 

vanuit Nederland te weinig gas is geleverd. Hij voegt toe dat Ofgem, de locale regulator, al een 

onderzoek heeft aangekondigd naar de werking van de markt in de afgelopen periode. 

De Directeur geeft aan dat NAM merkt dat het opereren binnen de Wettelijke kaders steeds 

belangrijker wordt en dat opzoeken van de marges en gedoogsituaties moeten worden voorkomen. 

De heer Dierikx wijst op de informatie over de EDGaR-studie en geeft aan dat op het Ministerie nog 

wordt nagedacht over de timing van toezending van informatie aan de Tweede Kamer. 

De Directeur merkt op dat ook voor dit onderwerp geldt dat informatie over aardgasaangelegenheden 

onder de huidige omstandigheden steevast zeer kritisch wordt beoordeeld. 

De heer Benschop geeft aan dat de Directeur terecht compliance met de regelgeving vooropstelt, doch 

geeft aan dat de normale business-activiteiten wel moeten worden voortgezet en dat er geen hellend 

vlak moet ontstaan doordat wordt geanticipeerd op de kritische opstelling van andere partijen. 

De heer Dessens sluit zich aan bij deze opmerking van de heer Benschop. 

Het College neemt voor het overige kennis van het schrijven. 

6. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

(Schrijven Secretariaat M5607 d.d. 20 maart 2013) 

Agendapunt 6 en 7 zijn besproken in de vergadering van het College van Gedelegeerde 

Commissarissen van GasTerra op 28 maart 2013 in Groningen. De Directeur was hierbij aanwezig. In 

cursieve tekst zijn de notulen van dit deel van die vergadering opgenomen. (N.B: de heer Dessens 

fungeert als Voorzitter in die vergadering, en de CEO van GasTerra wordt aangeduid als “De CEO”) 



De heer Van de Leemput deelt mede dat het veranderingstraject van het capaciteitsplannings-proces 

in gang is gezet. Hierdoor zal een deel van de taken verschuiven van NAM naar GasTerra. Deze 

verandering komt in deze rapportage duidelijk naar voren. Op dit moment worden bepaalde taken nog 

parallel door beide partijen uitgevoerd, teneinde de uitkomsten te kunnen vergelijken. Als deze 

vergelijking goed uitvalt zal NAM die taken vervolgens niet meer uitvoeren. In het andere geval zal 

NAM de betreffende taken nog iets langer continueren. De overdracht van taken zal gefaseerd in de 

tijd plaatsvinden. 
 

De nieuwe werkwijze heeft ook betrekking op de reactie van NAM op de Maandbestelling Groningen 

(MBG 2013). Naar aanleiding van deze MBG vindt overleg plaats over de commerciële 

mogelijkheden 

die GasTerra signaleert en de fysieke en operationele mogelijkheden die NAM daartoe kan bieden. Dit 

is een belangrijke verandering. 

De Voorzitter merkt op dat de heer Van de Leemput in de vergadering van het College van Beheer 

Maatschap op 27 maart j.l. heeft uitgesproken dat NAM zoals het er nu uitziet mogelijk niet volledig 

kan voldoen aan de vraag van GasTerra in verband met aantrekkelijke commerciële mogelijkheden in 

de maand april. Hij vraagt of dit heeft te maken met de koude in de afgelopen periode. 

De heer van de Leemput antwoordt dat de opgetreden koude hierin geen rol speelt. GasTerra 

signaleert voor de maand april verkoopmogelijkheden die uitgaan boven het niveau van de MBG. 

Daarom is gekeken of de in die periode geplande stops echt noodzakelijk zijn. Enkele stops kunnen 

wellicht worden verschoven, andere niet. 

De heer Broenink voegt toe dat in het Businessplan van GasTerra is afgesproken dat GasTerra streeft 

naar maximaal beleveren van de totale vraag naar G-gas, binnen de grenzen van de capaciteit die 

NAM kan leveren. Het blijkt dat die grenzen in de maand april waarschijnlijk beperkend zullen zijn 

voor de verkoopmogelijkheden. 

De heer Van Roost vraagt of dit een volume van 100 à 400 mln. m3 zou betreffen. 

De heer Broenink bevestigt dit. 

De heer Van de Leemput merkt op dat in de afgelopen koude maanden er bewust meer capaciteit is 

geleverd dan in de GBC is opgenomen, en dat GasTerra daarvan goed gebruik heeft gemaakt. 

De Voorzitter concludeert dat er sprake is van intensieve communicatie tussen GasTerra en NAM. 

De heer Van de Leemput bevestigt dit. 

De Voorzitter merkt naar aanleiding van de informatie in hoofdstuk 3 in het schrijven op dat de heer 

Van de Leemput in de eerder genoemde vergadering van het College van Beheer Maatschap heeft 

medegedeeld dat een update van het opslagplan aan het Ministerie is gezonden. Hij geeft aan dat, als 

goedkeuring van dat plan bijvoorbeeld in juni tot stand komt, dit te laat is om de commerciële 

mogelijkheden te benutten. Hij vraagt de heer Dierikx of deze goedkeuring wellicht in april kan 

worden gegeven. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij dit zal nagaan. 

De heer Broenink geeft aan dat momenteel 1800 mln. m3 als bovengrens geldt voor de productie uit 

UGS Grijpskerk, en dat deze grens nu volgens planning zal worden bereikt op 31 maart a.s. Het zal 

echter ook in de week daarna koud blijven, en GasTerra zou UGS Grijpskerk na 31 maart graag in 

zijn portefeuille willen inzetten als back-up capaciteit. Hij zegt uit overleg hierover te hebben 

begrepen dat een inzet op die basis, dus indien de leveringszekerheid in het geding zou zijn, akkoord 

zou zijn. 

De heer Van de Leemput antwoordt dat er bij de autoriteiten geen inhoudelijke issues lijken te zijn ten 

aanzien van verhoging van de maximale productie, maar dat hij zich wel aan het nu geldende 

maximum wil houden. Anderzijds zou het niet aangaan om Nederland om die reden in de kou te 

zetten. 

De heer Broenink merkt op dat normaal gesproken UGS Grijpskerk op 1 april zou worden 

omgeschakeld naar injectie. 
 

De Voorzitter zegt de formulering die de heer Van de Leemput hanteerde naar aanleiding van de 

opmerking van de heer Broenink een verstandige te vinden. 

Hij vraagt wat de nieuwe maximum productiecapaciteit zal worden in het nieuwe winningsplan. 

De heer Van de Leemput antwoordt dat dit 2400 mln. m3 zal zijn. 



Het College neemt kennis van het schrijven. 

7. TERMS OF REFERENCE PRISMA 2013 

(Schrijven Secretariaat M5608 d.d. 20 maart 2013) 

Dit agendapunt is besproken in de vergadering van het College van Gedelegeerde Commissarissen van 

GasTerra op 28 maart 2013 in Groningen. De Directeur was hierbij aanwezig. Onderstaand zijn in 

cursieve tekst de notulen van dit deel van die vergadering opgenomen. (N.B: de heer Dessens fungeert 

als Voorzitter in die vergadering, en de CEO van GasTerra wordt aangeduid als “De CEO”) 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met het schrijven. 

(929) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel “Terms of Reference Prisma 2013”, als 

verwoord in 

 

8. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET VIERDE KWARTAAL VAN 2012 

 

De heer Bokhoven vraagt wat de op pagina 3 vermelde post ‘Interest on material stock’ inhoudt. 

De Directeur zegt dit te zullen nagaan. 

De heer Bokhoven vraagt hoe de op pagina 3 vermelde gebudgetteerde revenu van €1,894 mln. voor 

condensaat kan omslaan in een YTD uitgave van €0,838 mln. 

De Directeur zegt toe hierop te zullen terugkomen. 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met goedkeuring van de rapportage. 

(930) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5609 d.d. 20 maart 2013 toegezonden 

advies 

van de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het vierde kwartaal 

van 2012 conform schrijven secretariaat M5600 d.d. 14 februari 2013. 

9. VERGOEDING VOOR EIGEN GEBRUIK GRONINGS AARDGAS BUITEN DE 

CONCESSIE GRONINGEN IN 2012 

De Directeur licht toe dat de wijze van berekening van de prijs voor eigen gebruik van Gronings gas 

buiten de concessie Groningen eerder in het College is besproken, waarna NAM haar zienswijze 

daarover aan het College heeft gericht. Het nu voorliggende voorstel is in lijn met die zienswijze. Het 

verschil tussen de gemiddelde TTF-spotprijs en de gewogen gemiddelde TTF-spotprijs blijkt circa 

€ 15.000 te bedragen en is derhalve niet significant. 

De heer Bokhoven zegt te kunnen instemmen met het voorstel. Hij vraagt of er nog een definitieve 

volumeberekening volgt. 

De heer Van Rede bevestigt dit en geeft aan dat er nog een nieuwe allocatierun moet worden 

uitgevoerd. 

De Directeur vraagt of het juist is dat de aanpassing als gevolg van herziene allocaties in de 

grootteorde van enkele procenten zal liggen. 

De heer Van Rede bevestigt dat dit wel de verwachting is. 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met het voorstel. 

(931) Het College besluit de vergoeding voor eigen gebruik van Gronings aardgas buiten de concessie 

Groningen betreffende het jaar 2012 vast te stellen conform het voorstel in schrijven M5610 

d.d. 20 maart 2013. 

10. BLACKOUT SCENARIO'S GRONINGEN 

De Directeur licht toe dat over de wederzijdse afhankelijkheden tussen gas- en stroomvoorziening 

overleg is gevoerd met TenneT en GTS. De bevindingen zijn gepresenteerd op het Ministerie van 

Economische Zaken, maar het leek NAM goed om een korte samenvatting daarvan ook aan het 

College te presenteren. De Directeur merkt op dat de aanleiding tot het onderzoek is gelegen in een 

vraag vanuit België over de zekerheid van de gaslevering bij stroomuitval in Nederland. 

De heer Van Rede licht de bevindingen toe aan de hand van een aantal slides (Bijlage 2 bij de notulen) 

Hierbij wordt verder het volgende besproken: 

Er zijn drie elektriciteitscentrales aangewezen als z.g. ‘blackstart’ centrale. Deze hebben echter alle 

drie gas nodig. Daardoor is een blackstart afhankelijk van in bedrijf zijn van de installaties van NAM 

en GTS. 

Ook het functioneren van de communicatie is een belangrijke voorwaarde in calamiteitensituaties. Er 

is wel voorzien in beschikbaarheid van satelliettelefoons die onafhankelijk van de stroomvoorziening 

kunnen functioneren. Een zorgpunt daarbij is echter dat ook die communicatiefaciliteit overbelast kan 



raken. 

TenneT voorziet dat scenario III (een black-out in Nederland en omliggende landen) een keer 

werkelijk zal gebeuren. In dit scenario valt behalve de gasproductie ook de vraag naar gas uit, en de in 

de leidingen aanwezige ‘Line pack’ blijft behouden. 

In met name scenario I en II is het van belang dat GTS een regierol heeft om productie en afname van 

gas in balans te brengen, onder andere aan de hand van afschakelprotocollen. In tegenstelling tot 

TenneT heeft GTS die rol formeel niet op dit moment. 

De geschetste scenario’s hebben betrekking op de situatie na het optreden van een grote storing. Voor 

situaties waarin een storing zich dreigt te ontwikkelen is afgesproken dat TenneT de 

gasproductieinstallaties 

niet als eerste zal afschakelen. 

De heer Bokhoven vraagt of voor de op de gasopslagen Norg en Grijpskerk te plaatsen 

noodstroomvoorzieningen met een beperkt vermogen kan worden volstaan. 

De heer Van Rede antwoordt dat de opslagen in de productiemodus relatief weinig energie verbruiken, 

zodat het mogelijk is om daarvoor een noodstroomvoorziening aan te brengen. 

De Voorzitter vraagt aan welk noodstroomvermogen moet worden gedacht. 

De heer Van Rede antwoordt dat dit waarschijnlijk een relatief laag vermogen in de orde van 

500 kW zal betreffen. De Directeur geeft aan dat ten tijde van de millenniumwisseling de UGS’en zijn 

uitgerust met tijdelijke noodstroomvoorzieningen. 

De Directeur merkt op dat moet worden nagegaan hoe er na een grootschalige storing gas uit Norg of 

Grijpskerk kan worden aangevoerd naar de eerste centrale die dat nodig heeft. 

De heer Dessens vraagt of het denkbaar is dat een dergelijk ‘straatje’ wordt gecreëerd om gas op een 

bepaalde plaats te krijgen. 

De heer Van Rede antwoordt dat dit moet worden uitgezocht. 

Hij merkt op dat ook commerciële aspecten een rol spelen, zoals ten aanzien van de 

warmtekrachtcentrale Delesto in Delfzijl, die uit bedrijf wordt genomen. Dit is in geval van een 

blackstart juist een gunstig gelegen centrale omdat die gas uit een Noorse importleiding zou kunnen 

betrekken. 

De Directeur vat samen dat het van belang is om te beseffen dat een herstart van de gasvoorziening 

langer duurt dan een herstart van de stroomvoorziening. Zo kunnen zich na een elektriciteitsuitval 

bevriezingsverschijnselen voordoen omdat de elektrische tracing uit bedrijf is geweest. NAM kijkt 

daarom naar operationele maatregelen die een snellere herstart mogelijk maken. Verder is afgesproken 

dat GTS, NAM en TenneT gezamenlijke oefeningen zullen gaan doen. TenneT merkt bij dit laatste op 

dat het weliswaar oefeningen houdt voor calamiteitensituaties maar dat dergelijke situaties zich in 

Nederland nog nooit in de praktijk hebben voorgedaan. De Directeur merkt op dat dit ook geldt voor 

NAM. 

De Voorzitter merkt op dat het doen van oefeningen erg nuttig is omdat hierbij allerlei praktische 

punten naar voren komen. 

De heer Van Rede deelt mede dat het Ministerie doende is om de regierol van GTS vast te leggen. 

De heer Dierikx bevestigt dit en geeft aan dat het bijzonder is dat de regierol bij elektriciteitsstoringen 

wèl wettelijk is vastgelegd en die bij storingen in de gasvoorziening niet. 

De heer Dessens betoogt dat GTS desondanks die rol direct zou moeten pakken indien zich, voordat 

dit is geregeld, een noodsituatie zou voordoen, en niet op wettelijke vastlegging moet wachten. 
 

De heer Van Rede zegt te verwachten dat GTS dit wel zal doen, maar daarbij ook de bevoegdheid 

nodig heeft om afnemers van gas te verplichten de afname te stoppen. 

De heer Dierikx bevestigt dat GTS zijn rol zal oppakken maar geeft aan dat de overheid een en ander 

uiteraard wettelijk wil borgen. 

De Directeur geeft aan dat de uitgevoerde studie veel informatie aan het licht heeft gebracht en heeft 

geresulteerd in een groot aantal acties. 

De heer Benschop vraagt welke kans TenneT toekent aan het optreden van een grootschalige 

stroomuitval. 

De Voorzitter zegt de indruk te hebben dat met de klassieke risicoanalyse-technieken voor dit soort 

scenario’s geen kansberekening kan worden uitgevoerd. 

De heer Van Rede bevestigt dit maar geeft aan dat TenneT er wèl van overtuigd is dat een dergelijk 



scenario zich een keer zal voltrekken. 

De heer Dierikx bevestigt eveneens dat een risicoanalyse in dit geval zeer moeilijk is, en geeft aan dat 

in het dossier ten aanzien van de luchthaven Schiphol wèl op goede wijze risicoanalyses konden 

worden uitgevoerd. 

De Directeur merkt op dat juist de interactie tussen storingen in de stroomvoorziening en storingen in 

de gasvoorziening de kwestie zeer complex maakt. 

De heer Bokhoven wijst in dit verband op de problemen in het elektriciteitsnet als gevolg van het grote 

aanbod van wind- en zonne-energie in Duitsland. 

De heer Benschop wijst er op dat zich in Zuid-Duitsland en in Frankrijk al narrow escapes hebben 

voorgedaan. Hij zegt het een goede maatregel te vinden dat NAM met beperkte investeringen de 

beschikbaarheid van de UGS’en tijdens elektriciteitsstoringen verhoogt. 

De Directeur merkt op dat bij die investeringen goed moet worden geanalyseerd welke maatregelen 

effectief zijn en zegt dit in een volgende Collegevergadering te zullen bespreken. 

De heer Dessens zegt het een goede aanpak te vinden om via een noodstroomvoorziening van beperkte 

omvang op de UGS’en gas te kunnen produceren en dit gas vervolgens op de juiste plaats bij een 

elektriciteitscentrale te brengen. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat een investering op dit vlak bij de UGS’en mede zinvol is 

omdat deze installaties nog lange tijd operationeel zullen blijven. 

De heer Van Rede merkt op dat bij een zeer grootschalige stroomuitval de problematiek qua 

gasproductie initieel kleiner is, daar dan ook de totale gasvraag wegvalt, maar dat de problematiek 

groter wordt doordat het herstel van de elektriciteitsvoorziening sneller zal gaan dan van de 

gasproductie. 

De heer Dessens vraagt of een UGS ook indien deze formeel is leeg-geproduceerd nog gas kan 

produceren indien zich een noodsituatie voordoet. 

De heer Van Rede bevestigt dit maar voegt toe dat dit uiteraard met beperktere capaciteit zou zijn. 
 

De Voorzitter merkt op dat de LNG-peakshaver van Gasunie in Rotterdam in noodgevallen veel gas 

kan leveren. 

De heer Dessens merkt op dat deze installatie mogelijk wel stroom nodig heeft om het LNG te 

verdampen. 

De heer Dierikx merkt op dat hem via informatie van de heer Berlijn, cybersecurity expert bij Deloitte, 

duidelijk is geworden dat ook rekening moet worden gehouden met opzettelijke eenmalige 

cybercrime-aanvallen. Hij zegt het daarom belangrijk te vinden dat partijen zich goed voorbereiden op 

een dergelijke verstoring van de stroom- en/of gasvoorziening. 

De Directeur deelt mede dat zich bij NAM al een keer een uitval van het besturingssysteem heeft 

voorgedaan waardoor operators op handbediening moesten overschakelen. 

De heer Dessens vraagt of er een rapport is van de verrichte studie en zegt dit rapport graag te willen 

ontvangen. 

De heer Van Rede deelt mede dat het rapport niet aan het Ministerie is overhandigd, maar dat het 

Ministerie een brief heeft ontvangen waarin de hoofdlijnen van bevindingen en aanbevelingen zijn 

samengevat. Hij voegt toe dat er geen uitgebreide risicoanalyse in het rapport is opgenomen. 

De heer Dierikx stelt voor om het rapport op individueel verzoek aan een Collegelid toe te zenden. 

De heer Van Rede stelt voor om eerst de aan het Ministerie gerichte brief via de secretaris aan het 

College toe te zenden en de getoonde slides als bijlage bij de notulen te voegen. 

De heer Dessens zegt dit een goede aanpak te vinden. 

De Voorzitter vraagt of NAM voldoende expertise in huis heeft om een goede risicoanalyse te kunnen 

uitvoeren. 

De heer Van Rede geeft aan dat de analyses betreffende de elektriciteitsvoorziening worden 

uitgevoerd door TenneT. De TenneT-studie zal beperkt van omvang zal zijn omdat de inspanning en 

complexiteit niet noodzakelijk zijn voor een eventuele investeringsbeslissing omtrent 

noodstroomvoorziening, omdat de investeringen daarvan een beperkt karakter hebben. 

De Directeur voegt toe dat de systeemanalyse van de gasvoorziening moet worden opgesteld door 

GTS. De risicoanalyses betreffende NAM’s eigen installaties kan NAM zelf doen. 

11. VOORTGANG KWIK&GAS PROJECT 

De heer Van Rede licht de bevindingen toe aan de hand van een aantal slides (Bijlage 3 bij de notulen) 



Hierbij wordt verder het volgende besproken: 

De heer Van Rede deelt mede dat het dieper koelen van het geproduceerde gas is getest en een 

verlaging van het kwikgehalte oplevert met 2 _g/Nm3 naar 13 _g/Nm3. Hij geeft aan dat wordt 

onderzocht waar het aanbrengen van voorzieningen voor verwijderen van kwik het meest effectief is: 

bij NAM installaties of in het systeem van GTS. 

De Directeur geeft aan dat dit dossier al enige tijd loopt en dat het helder is dat er een noodzaak is om 

nu snel voortgang te bewerkstelligen. Daarbij is kosteneffectiviteit niet het enige criterium. 

De heer Bokhoven vraagt of er breder wordt gekeken, daar dit probleem zich waarschijnlijk niet alleen 

op het Groningenveld voordoet maar ook op de kleine velden. 

De heer Van Rede bevestigt dat ook op andere velden het probleem zich voordoet, bijvoorbeeld op 

Anjum. Het volume van een dergelijk veld is echter veel lager. Vanwege het grote productievolume is 

het Groningenveld de grootste bron van de kwikverontreiniging. Op enkele kleinere velden zijn 

overigens wèl kwikfilters aanwezig. 

De Voorzitter vraagt of er sprake is van een compliance-probleem, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

REACH-verordening. 

De heer Van Rede antwoordt dat er veel specificaties zijn voor het gehalte aan kwik in bepaalde 

media, maar niet specifiek voor aardgas. Hij zegt echter wel de indruk te hebben dat er sprake is van 

een issue met betrekking tot het ALARP-principe (As Low As Reasonably Practicable), omdat er 

goede mogelijkheden zijn om het kwik te verwijderen. 

De Voorzitter vraagt of de autoriteiten, zoals de regulator Staatstoezicht op de Mijnen, op de hoogte 

zijn. 

De Directeur zegt te vermoeden dat dit probleem niet binnen de scope van Staatstoezicht valt. Hij 

voegt toe dat GTS wèl op de hoogte is. 

De heer Dessens stelt vast dat de juridische kanten van deze kwestie dus nog moeten worden 

uitgezocht. Hij merkt op dat afnemers in de provincie Groningen via kortere leidingen met het veld 

zijn verbonden dan verder weg gelegen afnemers. Dit zou NAM in de huidige omstandigheden extra 

kwetsbaar kunnen maken, zodat snelle actie des te meer nodig is. 

De heer Dessens merkt op dat een programma voor het nemen van monsters in huishoudens toch op 

korte termijn zou moeten kunnen worden uitgevoerd. 

De heer Van Rede antwoordt dat er op dat vlak al een aantal metingen zijn gedaan. 

De Directeur zegt te beluisteren dat College het met hem eens is en de urgentie van het oplossen van 

deze problematiek onderschrijft. 

De heer Bokhoven zegt te willen suggereren om dit issue ook in Nogepa-verband aan te kaarten. 

De Voorzitter beveelt aan om voorbereidingen te treffen voor het geval dat naar aanleiding van een 

bericht in de pers communicatie moet plaatsvinden. 

De heer Van Rede antwoordt dat NAM op dat punt met GTS in overleg is, omdat GTS mogelijk 

andere partijen informeert over de kwikproblematiek. 

12. STAND VAN ZAKEN M.B.T. GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Directeur licht de stand van zaken toe aan de hand van een tweetal slides (Bijlage 4 bij de notulen). 

Hierbij wordt verder het volgende besproken: 

De Directeur deelt mede dat het aantal claims nu 5643 bedraagt en nog steeds snel groeit met circa 50 

stuks per week. De afhandelingssnelheid was geruime tijd te laag. Nu is afgesproken dat er binnen een 

bepaald aantal dagen na de claim een taxatierapport moet zijn opgesteld. De afhandelingscapaciteit is 

reeds verdubbeld, maar zal nog verder worden uitgebreid. NAM heeft er bewust niet voor gekozen om 

kleine schades zonder meer te honoreren, daar zij de persoonlijke aandacht voor de claimant van 

belang vindt. 

De heer Dessens noemt de mogelijkheid van forfaitaire afhandeling van schades. 

De Directeur antwoordt dat bij de taxatie reeds wordt gewerkt met standaard bedragen. 

De Directeur deelt ten aanzien van de in het proces opgenomen bouwkundige onderzoeken mede dat 

NAM in de afgelopen periode heeft meegewerkt aan de verhuizing van een ouder echtpaar omdat de 

woning niet veilig was. Verder zijn er reeds huizen gestut en schoorstenen aangepakt. Dit is een 

eenvoudige en doeltreffende manier om het preventief versterken van gebouwen aan te zetten. Het 

preventief versterken van gebouwen zal plaatsvinden naar aanleiding van schadegevallen en via een 

technische benadering op basis van een risicokaart. Voor de laatstgenoemde route moet de aanpak nog 

worden vastgesteld, waarbij ook aan de orde is hoe de acceptatie van de betreffende eigenaren wordt 



verkregen. 

NAM heeft alle claimanten een brief gestuurd, welke ook in de huis-aan-huis bladen is opgenomen. In 

deze brief wordt ook verwezen naar het online platform voor aardbevingen, waar diverse tips zijn 

opgenomen. Er is bewust voor gekozen om geen flyers met tips te gaan uitdelen. In het 

informatiecentrum en op het online platform zijn folders beschikbaar. Er wordt nog nagegaan hoe 

indien nodig aan bewoners hulp kan worden geboden voor het uitvoeren van eenvoudige maatregelen. 

Mogelijk kunnen sociale werkplaatsen hierin een rol spelen. 

De Directeur deelt mede dat de verschillende technische werkgroepen gaan starten. De technische 

begeleidingscommissies zijn benoemd. De heer Haenen is voorzitter van de technische 

begeleidingscommissies. De onafhankelijke toetsing is een belangrijk element en wordt ingevuld door 

de stuurgroep bestaande uit mevrouw Klip en de heren Breunese en Van der Hilst. Laatstgenoemde 

(werkzaam voor het Massachusetts Institute of Technology) heeft ook een rol vervuld bij de review 

van een TNO-studie betreffende het project UGS Bergermeer. 

De Directeur zegt veel contact te hebben met de heer De Groot van het Ministerie. Verder is er veel 

interactie en afstemming met de overheid via de Veiligheidsregio. Hierbij wordt ook gelet op het goed 

afstemmen van statements. Hij merkt op dat het belangrijkste zorgpunt van bewoners is wat er in het 

ergste geval zou kunnen gebeuren. Bij sommigen leeft bijvoorbeeld angst voor het instorten van 

betonnen plafonds. Men voelt zich gevangen in de eigen woning, ook omdat men het gevoel heeft dat 

deze niet verkoopbaar is. De Directeur geeft aan dat het aanbieden van bijvoorbeeld zonnepanelen in 

een dergelijk geval geen oplossing biedt. 

De heer Dessens geeft aan dat in sommige gevallen sprake is van overdreven angstigheid, waarbij 

inschakelen van geestelijke zorg noodzakelijk is. Het zou goed zijn als NAM deze mensen een adres 

aanbiedt waar men zich kan melden; te denken valt aan organisaties als Slachtofferhulp. 

De Directeur deelt mede dat de Minister op 28 maart de regio zal bezoeken. 

De heer Dierikx bevestigt dit en geeft aan dat de Minister ook een brief aan de Tweede Kamer zal 

richten, waarin de stand van zaken wordt toegelicht. 

De heer Dessens merkt ten aanzien van de bepaling van de waardedaling van onroerend goed op dat 

het moeilijk is om te vast te stellen ten opzichte van welke datum (de nulmeting) die waardedaling zou 

moeten worden bepaald. 

De Voorzitter vraagt of het aspect waardedaling in één van de onderzoeken is ondergebracht. 

De heer Dierikx bevestigt dit en licht toe dat het betreffende onderzoek medio 2013 gereed moet zijn. 

De Voorzitter vraagt of deze deadline ook extern is gecommuniceerd. 

De heer Dierikx bevestigt dit. 

De Directeur voegt toe dat een advocaat heeft aangekondigd NAM en de Nederlandse Staat te zullen 

dagen in verband met de opgetreden waardedaling. 

De heer Benschop vraagt wat de insteek is bij het onderzoek naar waardedaling. 

De heer Dierikx antwoordt dat waardedaling op een bepaalde manier aan de orde zal komen en zal 

worden gecompenseerd. 

De heer Dessens merkt op dat er voor een woningeigenaar geen nadelig effect is als andere woningen 

evenzeer in waarde dalen. 

De heer Dierikx zegt dat hij in het verleden met soortgelijke discussies te maken heeft gehad ten 

aanzien van de geluidscontouren rond luchthaven Schiphol. Hij geeft aan dat in dit geval wordt 

gekeken om als oplossing waarde vermeerderende maatregelen aan te bieden, zoals bijvoorbeeld het 

plaatsen van zonnepanelen of het uitvoeren van preventieve versterkingen. 

De Directeur merkt op dat sommige eigenaren een voorkeur zullen aangeven voor een geldelijke 

vergoeding zodat zij zelf de aanwending daarvan kunnen bepalen. 

De heer Dessens merkt op dat een optie zou kunnen zijn om alleen een vergoeding te geven indien er 

daadwerkelijk sprake is van verkoop. 

De heer Benschop antwoordt dat een dergelijke aanpak te lang zou blijven slepen. 

De heer Dessens merkt op dat niet a priori vaststaat dat er sprake is van waardedaling, en dat de 

waarde op termijn weer kan stijgen. 

De heer Dierikx beaamt dit. 

De Directeur merkt op dat een heldere en goed uit te leggen aanpak in dit opzicht van belang is om 

vertrouwen te winnen. Een erg complexe systematiek zou in dat opzicht niet behulpzaam zijn. 

Hij voegt toe dat een goede afhandeling van dit issue ook van belang is ten aanzien van het in 



december door de Minister te nemen besluit, daar er dan meer draagvlak zou zijn voor een eventueel 

besluit om geen productiebeperking in te stellen. 

De Voorzitter merkt op dat er na beëindiging van de productie uit het Groningenveld geen sprake meer 

zal zijn van gedaalde waarde van onroerend goed. Tevens stelt hij dat er na het uitvoeren van de 

toegezegde maatregelen geen sprake meer zou zijn van waardedaling. 

De Voorzitter wijst verder op de kans dat eigenaren een vergoeding van waardedaling gaan claimen 

via de rechter. 

De Directeur beaamt dit. Hij merkt echter op dat het niet goed zou overkomen om eigenaren bij het 

uitkeren van een vergoeding te vragen om vast te leggen dat ze afzien van verdere claims. 

De Voorzitter merkt op dat de risico’s voor de infrastructuur, de waardedaling van onroerend goed en 

het imago van NAM in de regio de drie zaken zijn die momenteel het meest dringend zijn. 

De Directeur geeft aan dat de gestelde deadlines een uitdaging vormen maar dat deze wel een realiteit 

vormen. 

De heer Dessens merkt op dat het College sinds de extra vergadering op 15 februari j.l. niet meer over 

de aardbevingskwestie is geïnformeerd, en verzoekt om bijvoorbeeld tweewekelijks een samenvatting 

van de ontwikkelingen toe te zenden. 

De heer Dierikx zegt dit verzoek nadrukkelijk te steunen. 

De Voorzitter vraagt of er behoefte is aan een extra vergadering in de periode tussen nu en de 

volgende reguliere vergadering. 

Het College geeft aan dit zinvol te vinden. 

De secretaris stelt voor om te pogen deze extra vergadering te koppelen aan de voor 16 mei geplande 

vergadering van het College van Gedelegeerde Commissarissen van GasTerra. 

13. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

14. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 18.10 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 521e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 juni 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 01 juli 2013 

 

Notulen van de 518e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 13 mei 2013 om 18.00 uur. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

(Schrijven M5633 van het secretariaat d.d. 10 mei 2013) 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. 

De Directeur deelt ten aanzien van de informatie op pagina 8 van het schrijven mede dat er wekelijks 

nog circa 100 à 200 nieuwe schadeclaims binnenkomen. Het aantal taxateurs is verhoogd naar 50, 

zodat nu per maand circa 1200 bezoeken kunnen worden afgelegd. Hierdoor kunnen de openstaande 

claims sneller worden weggewerkt en wordt tevens een betere uitgangspositie gecreëerd voor het 

moment dat zich een nieuwe beving voordoet. Er zijn relatief weinig contrataxaties, wel zijn er enige 

discussies over aannemers. 

Een groot deel van de schades is kleiner dan € 5000, zoals blijkt uit de grafiek op pagina 9. Grote 

schades worden besproken in het managementteam van NAM. Voor enkele grote schades wordt nu de 

wijze van afhandeling duidelijk. Bij één woning, een herenboerderij met schuren die tevens monument 

is, blijkt de schade groter te zijn dan de waarde, en bestaat de kans dat de woning na reparatie no 

 

steeds niet veilig is. Daarom is besloten om in dat geval over te gaan tot koop. Hiermee is een bedrag 

van circa € 800.000 gemoeid. 

De heer Dessens merkt op dat de circa 3600 claims waarvoor nog geen taxateurbezoek heeft 

plaatsgevonden bij een afhandelingstempo van 1200 per maand eind juli zouden kunnen zijn 

weggewerkt. 

De Directeur beaamt dit maar merkt op dat er in de tussentijd wèl weer nieuwe claims bijkomen. Hij 

deelt mede dat de afspraak is dat de claimant binnen 2 à 3 weken na uitvoering van de taxatie een 

taxatierapport ontvangt, onder voorwaarde dat deze gebruik maakt van een door NAM gekozen 

aannemer. 

De heer Dessens merkt op dat het een goede zaak is dat er nog geen gevallen zijn waarin geen akkoord 

is bereikt na een contra-taxatie. 

De heer Van de Leemput beaamt dit. Hij deelt mede dat de ombudsman voor de gaswinning tot nu toe 

5 klachten heeft ontvangen, en dat er nog één klacht in aantocht is. Hij geeft aan dat het een goede 

zaak is dat deze ombudsman is aangesteld. 

De heer Dessens vraagt door wie deze ombudsman is benoemd. 

De Directeur antwoordt dat deze is benoemd door de overheid. 

De heer Dierikx deelt mede dat de heer Leendert Klaassen in deze rol is benoemd en daarin wordt 

ondersteund door de Dienst Landelijk Gebied. Hiermee wordt een goede samenwerking met het 

ministerie van EZ bereikt. 

De heer Dessens vraagt of deze functie speciaal voor dit doel is gecreëerd. 



De heer Dierikx bevestigt dit. 

De Directeur voegt toe dat NAM dit een belangrijke maatregel vindt, daar hierdoor dossiers uit de 

welles/nietes-sfeer kunnen worden gehaald. 

De Directeur zegt vervolgens te willen stilstaan bij het onderwerp ‘preventie’. 

In dat dossier heeft NAM een voorlichtingsfolder gemaakt, en had er in eerste instantie voor gekozen 

om die niet huis-aan-huis te verspreiden. De burgemeesters van Loppersum en Eemsmond hebben dat 

vervolgens toch gedaan. De folder is bij de inwoners van deze gemeentes niet goed gevallen, en ook 

politici hebben zich er in kritische zin over uitgelaten. Er zijn ook positieve reacties, maar er is 

argwaan of niet naleven van de in de folder vermelde aanbevelingen gevolgen kan hebben voor een 

eventuele schadevergoeding. NAM heeft in verband met de aanbevelingen in de folder ook een 

‘klusbus’ georganiseerd die hulp kan bieden indien bewoners niet zelf de aanbevelingen kunnen 

uitvoeren. Tot heden zijn er echter minder dan 10 oproepen geweest voor deze vorm van 

ondersteuning. Al bij al moet worden geconcludeerd dat de beoogde controles door bewoners nog niet 

van de grond komen. 

Ten aanzien van het preventief versterken van gebouwen deelt de Directeur mede dat dit, in gevallen 

waarbij een schade is gemeld, direct wordt meegenomen. Een aantal gemeentes werkt in dit verband 

samen, voor het geval dat het nodig is om in handhavende zin op te treden. Verder is NAM ten 

aanzien van de vraag op welke wijze versterkingen het beste kunnen worden uitgevoerd in afwachting 

van de resultaten van verdere studies en op te zetten simulatiemodellen. 

 

De Directeur deelt mede dat de inhoud van de quick scan naar mogelijke effecten op vitale 

infrastructuur is gebaseerd op de wensen van bestuurders en beheerders van infrastructurele 

voorzieningen. Men wil nu berekeningen uitvoeren maar zegt daarbij input nodig te hebben over de 

maximaal te verwachten bevingsintensiteit aan de oppervlakte. Deze is echter nog niet bekend. Als 

veiligheidshalve wordt uitgegaan van een maximum magnitude van 5 zouden de resultaten van de 

quick scan mogelijk onrust kunnen veroorzaken. Anderzijds is het goed om snel helderheid te 

verkrijgen over eventuele risico’s. Over deze kwestie heeft in week 19 een overleg plaatsgevonden 

met de voorzitter van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Deze organisatie benadrukt de 

urgentie van een uitspraak over de maximaal te verwachten bevingsintensiteit. NAM heeft aangegeven 

dat hieromtrent nog geomechanische studies in uitvoering zijn, en opgemerkt dat ook voor NAM’s 

eigen installaties de effecten van bevingen moeten worden nagegaan. NAM heeft geadviseerd om voor 

verschillende aannames voor de maximum magnitude, zoals bijvoorbeeld 4 en 5, na te gaan of er bij 

die waardes een probleem is met de betreffende infrastructurele voorzieningen. Men leek genegen te 

zijn om op die wijze aan de slag te gaan. De heer De Groot van het ministerie van EZ zal in de loop 

van juni SBE bezoeken. SBE heeft NAM uitgenodigd eveneens aanwezig te zijn; NAM heeft dit 

toegezegd en zal tevoren met de heer De Groot afstemmen. 

De heer Dierikx merkt op dat het zaak is om medio juni af te stemmen over een bezoek dat de Minister 

eind juni brengt aan de provincie Groningen. Dit bezoek staat in het teken van de effecten van het 

aardbevingsdossier op het bedrijfsleven. 

De heer Botter merkt op dat met betrekking tot het regionale bedrijfsleven ook moet worden gemeld 

dat de heer Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, NAM heeft bezocht. Hierbij is afgesproken dat 

VNO-NCW een initiatief zal ontplooien ten aanzien van wat de betekenis voor de regio is van het 

aardbevingendossier, in overleg met de organisaties MKB en LTO. Het idee is om een oploop te 

organiseren waaruit eventuele aanbevelingen aan de Minister kunnen resulteren. Men geeft aan zich 

hierbij te richten op een datum aan het eind van de maand mei. De heer Botter zegt twijfels te hebben 

over de haalbaarheid van die richtdatum. 

De heer Dierikx geeft aan dat het belangrijk is om hierover af te stemmen met de heer De Groot. Hij 

zegt deze richtdatum eveneens te optimistisch te achten. 

De Directeur zegt toe dit met de heer De Groot te zullen bespreken. 

Hij vat vervolgens samen dat er in het huidige traject risico’s zijn als gevolg van vertragingen, maar 

ook door het afgeven van tussenresultaten, daar deze aanleiding kunnen zijn voor nieuwe discussies. 

De Directeur snijdt vervolgens het onderwerp ‘waardedaling’ aan en geeft aan dat hierover op het 

moment veel discussie is. Zowel stichtingen als adviesbureaus hebben bij NAM claims neergelegd, 

overigens nog zonder concrete invulling van hun eisen. 

Waardedaling is een lastig dossier, mede omdat de waarde van onroerend goed door meerdere zaken 



wordt beïnvloed. Er wordt nu ook nagedacht over een omgekeerde benadering, namelijk het pogen om 

iets te doen voor de regio waardoor de waarde van onroerend goed juist toeneemt. Dit lijkt een veel 

betere manier om met waardedaling om te gaan. 

De heer Dessens zegt dat in het College reeds eerder is aangegeven dat dit een zeer complex vraagstuk 

is. Hij merkt op dat de door de Directeur aangegeven benadering door betrokkenen als teleurstellend 

zou kunnen worden ervaren en zou kunnen worden gezien als ‘om de problematiek heen gaan’. Dit 

gevoel zou kunnen worden tegengegaan als deze aanpak zou worden bevestigd door externe 

deskundigen. 

De Directeur beaamt dit, doch geeft aan dat dit niet eenvoudig is. 

De heer Dessens suggereert om bijvoorbeeld makelaars hierbij te betrekken. 

De Directeur geeft aan dat NAM samenwerking zoekt met de Vereniging Groninger Bodem Beweging 

(GBB) en de Vereniging Eigen Huis (VEH). 

De heer Dessens merkt op dat VEH een belangenorganisatie is en daarom niet gemakkelijk zal 

instemmen met NAM’s voorstellen. 

De Directeur antwoordt dat dit ook geldt voor makelaars. 

De heer Dessens oppert dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in deze wellicht zou kunnen 

meedenken. 

De heer Dierikx merkt op dat het ministerie het EIB ook inschakelt bij het onderzoek rond 

energiebesparing in de bebouwde omgeving, en daarbij ook gebruik maakt van de diensten van de heer 

Kamminga. 

De Directeur zegt dank voor deze suggesties en merkt overigens op dat het ministerie inzake het 

dossier waardedaling de leidende rol heeft. 

De heer Benschop merkt op dat ook het principiële punt, of waardedaling moet worden vergoed, aan 

de orde is. 

De Directeur antwoordt dat daarover juridisch advies wordt ingewonnen, doch dat op dit moment niet 

het gevoel heerst dat NAM aan enige vorm van aansprakelijkheid voor waardedaling kan ontkomen. 

De heer Dierikx zegt van mening te zijn dat NAM in elk geval iets zal moeten doen. 

De Directeur wijst op de eerder besproken mogelijkheid om waardevermeerdering te bewerkstelligen, 

door het aanbrengen van zonnepanelen of door de regio beter op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door 

betere PR voor de vele evenementen die deze regio organiseert. Hij wijst er op dat waardedaling vele 

facetten heeft, en verschilt tussen bijvoorbeeld eigen woningen, woningstichtingen en 

bedrijfsonroerend 

goed. 

De heer Dessens zegt dat moet worden voorkomen dat waardedaling zonder meer kan worden 

geïncasseerd, daar deze zich pas voordoet bij een eventuele verkoop. 

De heer Dierikx beaamt dit, en geeft aan dat hierover ook contact is geweest met de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR adviseert om niet over te gaan tot 

onverplichte nadeelcompensatie. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn en van mening te zijn dat waardedaling pas zou moeten 

worden vergoed als een eigenaar aantoont echt schade te hebben geleden. 

De Directeur beaamt dit en geeft naar aanleiding van een gesprek met de eigenaar van een 

partycentrum aan dat in een dergelijk geval met name de ontwikkeling van zijn omzet van belang is. 

De heer Benschop vraagt of het juist is dat in juni de methodiek ten aanzien van compensatie van 

waardedaling in kaart moet zijn gebracht en dat de verdere details in een later stadium worden 

ingevuld. 

De heer Dierikx antwoordt dat het er in eerste instantie om gaat om vast te stellen of er sprake is van 

waardedaling. Hoe met een waardedaling wordt omgegaan mag op een later moment worden ingevuld. 

De Directeur geeft aan dat men graag deze gehele kwestie in juni zou willen hebben afgerond, maar 

dat duidelijk is dat dit niet gaat lukken. 

De heer Dessens adviseert om de rapportage over dit onderwerp te laten schrijven door een externe 

partij en duidelijk te maken dat NAM zich niet zal willen inlaten met onverschuldigde compensatie. 

De heer Benschop bepleit dat het College dit onderwerp nog een keer bespreekt zodra er een concept 

rapportage beschikbaar is. 

 



De Directeur antwoordt dat er op 27 juni een reguliere Collegevergadering staat gepland. 

De heer Dierikx geeft aan dat de Minister eind juni zal moeten rapporteren over een aantal 

onderwerpen, waaronder het onderwerp waardedaling. 

De Directeur stelt voor dat het College dan 1 à 2 weken tevoren telefonisch vergadert. 

De heer Benschop stelt voor om op dat moment ook de resultaten van de quick scan te bespreken. 

De Directeur voegt toe dat de Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB) opdracht heeft om de 

schadeprocedures te verifiëren, en daarover eveneens in die periode zal rapporteren. 

De Directeur merkt op dat NAM in overleg is met het ministerie van EZ over de mogelijkheden om 

maatregelen gericht op waardevermeerdering van woningen te organiseren. Duidelijk is dat dit een 

activiteit zou zijn die meerdere jaren bestrijkt. 

De Directeur deelt mede dat de onderzoeken betreffende de ‘subsurface’ redelijk goed volgens 

planning verlopen. Op 24 mei zal in het kader van deze studies een technische workshop worden 

gehouden. Nagegaan dient te worden of er consensus is over de gehanteerde modellen. Deze studies 

lopen door na de zomer. NAM is in overleg met de heer De Groot over welke maatregelen zouden 

moeten worden genomen bij de verschillende mogelijke uitkomsten van deze ondergrondse studies. 

Zo zou bijvoorbeeld moeten worden nagedacht over de consequenties als zou worden geconcludeerd 

dat bevingen met een kracht groter dan 5 mogelijk zijn. 

De heer Dessens vraagt of de bij deze studies betrokken mensen verwachten tijdig te kunnen 

rapporteren. 

De Directeur zegt de indruk te hebben dat dit inderdaad het geval is, doch geeft aan dat de kans bestaat 

dat er nog onopgeloste kwesties zullen resteren. 

De heer Dessens merkt op dat de cruciale vraag is of er een relatie is tussen het productietempo en de 

frequentie en intensiteit van bevingen. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat de genoemde workshop over dergelijke cruciale vragen 

inzicht zou moeten verschaffen, alsook over de vraag of fluctuaties in het productieniveau 

(zomerwintervariatie) 

effect hebben. 

Hij merkt op dat een andere vraag is welk restrisico overblijft na het treffen van maatregelen in de 

sfeer van reservoir management. 

De heer Dierikx vraagt of NAM de indruk heeft dat een andere wijze van produceren kan leiden tot 

een andere risicomodel. 

De Directeur antwoordt dat dit momenteel wordt bestudeerd en dat nog niet duidelijk is of er een 

substantieel verschil qua risico’s kan worden gerealiseerd door een andere wijze van produceren. Hij 

voegt toe dat het ook nog de vraag is of een eventueel verschil als ‘waarschijnlijk’ of als ‘zeker’ zal 

kunnen worden bestempeld. Hij zegt te hopen dat zekerheid kan worden geboden, maar benadrukt dat 

dit geen eenvoudige zaak is. Er blijft een risico aanwezig dat na afronding van de studies de uitkomst 

met onzekerheden blijft omgeven. Wel is het mogelijk om tevoren te bepalen welke maatregelen bij 

bepaalde uitkomsten zouden moeten worden getroffen. 

De heer Benschop wijst er op dat de geologische studies duidelijkheid moeten geven over de hoogte 

van de maximale bevingsamplitude, en dat zowel een lage als een hoge waarde uit de bus kan komen. 

Verder wordt bekeken welke maatregelen qua reservoir management beschikbaar zijn. Een erg 

vervelende uitkomst zou zijn, als een hoge maximum amplitude zou worden berekend terwijl er geen 

zinvolle reservoir management tools worden gevonden, daar dan een probleem zonder oplossing 

resteert. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft aan dat dan wellicht zal worden teruggevallen op de maatregel die 

Staatstoezicht heeft geadviseerd. 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden om tevoren enkele scenario’s te bepalen. 

De Directeur geeft aan dat, voor het geval dat maatregelen op het vlak van reservoir management geen 

oplossing bieden, kan worden gekeken naar het versterken van gebouwen, waarbij van belang is om te 

weten op hoeveel gebouwen dat betrekking zou hebben. Hij geeft aan dat NAM ervoor zal zorgen dat 

zij is voorbereid op alle mogelijke uitkomsten. Verder merkt hij op dat, in het geval dat de 

productiesnelheid niet van invloed blijkt te zijn, alleen insluiten van het veld uitkomst zou bieden. 

De heer Dessens betoogt dat in dat geval een kosten-baten-vergelijking zou uitwijzen dat leeg 

produceren van het veld voldoende financiële ruimte biedt om de noodzakelijke maatregelen te treffen. 

Hij voegt toe dat het goed is dat NAM door het vergelijken van verschillende scenario’s laat zien dat 



zij nog geen keuze maakt. 

De Voorzitter merkt op dat het van belang is dat deze scenario’s niet buiten een beperkte kring worden 

verspreid, daar dan de kans bestaat dat bepaalde vermelde scenario’s ten onrechte als erg 

waarschijnlijk worden opgevat. 

De Directeur zegt dank voor deze opmerking en antwoordt dat NAM aan dit punt aandacht geeft. 

De Directeur geeft aan dat NAM veel tijd besteedt aan overleg op regionaal en nationaal niveau, om 

uit te leggen welke activiteiten ze met betrekking tot het aardbevingsdossier ontplooit. 

De Voorzitter zegt te hebben begrepen dat de heer Van der Hilst, hoogleraar bij het Massachusetts 

Institute of Technology, zijn rol in de stuurgroep heeft opgepakt maar daarnaast ook contact heeft 

gezocht met studiegroepen. 

De Directeur zegt blij te zijn dat de heer Van der Hilst deel uitmaakt van de stuurgroep, daar hij 

onbevooroordeeld is en helpt om meningsverschillen binnen de studiegroepen op te lossen. 

De heer Dessens merkt op dat er wel voor moet worden gewaakt dat de heer Van der Hilst binnen de 

afgesproken kaders blijft opereren. Hij is weliswaar een autoriteit maar moet goed in de 

projectstructuur blijven ingebed. 

De heer Dierikx sluit zich hierbij aan en geeft aan dat de heer Van der Hilst met de beide andere 

stuurgroepleden als team moet opereren. 

De Directeur voegt toe dat het uiteindelijk zal gaan om de inhoud van het winningsplan en de 

beoordeling daarvan door Staatstoezicht. 

De heer Dessens merkt op dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft gedreigd naar de rechter te 

stappen en vraagt of dit inmiddels is gebeurd. 

De Directeur antwoordt dat dit voor zover hem bekend niet het geval is, en voegt toe dat de VEH nog 

niet met NAM in contact is getreden. Hij merkt op dat de VEH slechts heeft gezegd zo nodig naar de 

rechter te zullen stappen. 

De heer Dessens geeft aan dat in het kader van waardevermeerderende initiatieven voor de regio 

landschapsontwikkeling en monumentenontwikkeling (bijvoorbeeld oude kerken) factoren kunnen 

zijn, waarbij van belang is dat hiervoor de nodige publiciteit wordt gegenereerd. De Directeur zegt dit 

een goede suggestie te vinden, maar dat daarbij wel een basisvoorwaarde is dat bewoners in hun eigen 

situatie ten aanzien van de aardbevingskwestie een positief perspectief hebben. 

 
 

Hij voegt toe dat ook extra publiciteit voor de kunstenaarsgroep in Loppersum mogelijk een goed 

initiatief zou zijn. 

De Directeur vraagt de heer Dierikx waar aan de zijde van de overheid het eigenaarschap zou liggen 

voor het creëren van nieuw elan voor de regio. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit op het werkterrein ligt van staatssecretaris Dijksma en dat hier 

tevens de regio-ambassadeur, de heer Verhulst, bij zou moeten worden betrokken. 

De Directeur zegt toe deze personen bij het proces te zullen betrekken. 

De heer Dierikx voegt toe dat deze personen er ook zicht op hebben welke activiteiten in het verleden 

reeds zijn aangezet, en daarbij logisch passende verbeteringen zouden kunnen aandragen. 

De Directeur zegt de heer Verhulst tevoren te zullen informeren over het beoogde gesprek met de 

staatssecretaris. 

De Voorzitter stelt vast dat het College in week 25 opnieuw een extra telefonische vergadering zal 

houden, die door de secretaris zal worden ingepland. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 19.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 521e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 juni 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 1 juli 2013 

 

Notulen van de 520e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 17 juni 2013 om 18.30 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

(Schrijven M5641 van het secretariaat d.d. 17 juni 2013) 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de huidige stand van zaken aan de 

hand van de slides in schrijven M5641. 

Slide 2 (Ontwikkelingen sinds 13 mei (1)) 

De Directeur deelt mede dat de samenstelling van de door de Commissaris van de Koning ingestelde 

commissie (de heren Meijer, Nijpels en Van Geel, en mevrouw Te Grotenhuis) in de provincie redelijk 

goed is ontvangen. De opdracht van deze commissie belichaamt het belang van het bieden van een 

positief perspectief aan de regio, waarmee het nu overheersende beeld van ‘aardbevingsgebied’ wordt 

verlegd naar een beeld van een regio waar allerlei positieve ontwikkelingen plaatsvinden. Dit zou ook 

enorm helpen met betrekking tot het aandachtspunt van de huizenmarkt. Het is zonder meer een goed 

idee om na te denken over hoe in de regio een meer positieve sfeer kan worden gecreëerd. Het 

Ministerie is hier eveneens mee bezig. De activiteiten van NAM op dit punt lopen vooral via contacten 

met dorpsraden en andere groeperingen over het thema ‘leefbaarheid’, en er is op dit punt ook 

samenwerking met VNO-NCW. Een aantal instanties kiezen ook voor deze aanpak en steunen deze. 

De Directeur zegt te hebben vernomen dat de Minister enige reserves had met betrekking tot de 

instelling van deze commissie. 

De heer Dierikx bevestigt dit, doch geeft aan dat de instelling van de commissie nu een feit is waarmee 

verder moet worden gewerkt. 

De heer Bokhoven vraagt of deze commissie zelfstandig opereert, waardoor er straks sprake kan zijn 

van verschillende - niet eensluidende - adviezen. 

De heer Dierikx antwoordt dat de provincie Groningen in dat geval probleemhouder zou zijn. 

De Directeur deelt mede dat het een goede zaak was dat op 24 mei alle betrokkenen bij de technische 

ondergrond-studies in een workshop bijeen waren. In deze goed geleide workshop is een nuttige 

dialoog op gang gekomen. NAM heeft hierbij bevindingen uit haar studies over de relatie tussen 

compactie en bevingen op tafel gelegd. Er is nog discussie over de grootte van de bij een bepaalde 

magnitude van een beving behorende bewegingen aan de oppervlakte. Voor het berekenen van dit 

verband bestaan diverse modellen, waarbij het model van het KNMI minder sterke effecten aan de 

oppervlakte oplevert dan de modellen van NAM en Shell, die uitkomsten opleveren die zwaarder zijn 

dan eerder gedacht. Voorlopig zal voor elk van de modellen worden berekend wat de uitkomsten zijn, 

terwijl intussen verder wordt bezien welk model uiteindelijk moet worden gekozen. 

De heer Dessens vraagt welke effecten aan de oppervlakte met het NAM-model zijn berekend. 

De Directeur antwoordt dat de uitkomsten inhouden dat instorting van gebouwen tot de mogelijkheden 

zou behoren. Dit geldt overigens voor een beving met magnitude 6,5 (die een 0% waarschijnlijkheid 



heeft), waarbij wordt uitgegaan van compactie zonder een matigend effect van aanwezige breuken. 

Nadere geomechanische studies moeten uitwijzen wat het effect is van die breuken. Verder is het zo 

dat in Nederland de veiligheid van bewoners van gebouwen publiekrechtelijk geregeld is via het 

Bouwbesluit. Het Bouwbesluit wijst voor het beoordelen van de veiligheid van gebouwen Europese 

normen aan, de Eurocodes. Volgens het Bouwbesluit van 2012 behoeven gebouwen in Nederland niet 

op aardbevingen te worden ontworpen. Eurocode 8, die regels bevat voor de beoordeling van 

gebouwen op aardbevingen waarbij wordt uitgegaan van een kans van optreden van een dergelijk 

sterke beving van eens in 475 jaar, is dan ook niet van toepassing in Nederland. 

De Directeur vat samen dat er dus nog geen sprake is van geruststellende uitkomsten en dat een open 

gesprek nodig is over welk model voor dit doel het juiste instrument is. 

De heer Benschop vraagt wanneer daarover duidelijkheid wordt verwacht. 

De Directeur antwoordt dat hij vooralsnog alle drie scenario’s verder wil laten uitwerken en dat de 

gedachte is dat eind augustus convergentie kan zijn bereikt. Hij benadrukt dat er afhankelijk van de 

uitkomst forse bouwkundige ingrepen nodig kunnen zijn. 

De heer Benschop merkt op dat er sprake is van drie onzekerheden, namelijk de grootte van de 

maximale magnitude, het bij een bepaalde magnitude behorende bovengrondse effect, en de bij een 

bepaald bovengronds effect te nemen maatregelen. Dit betekent dat er nog niets vaststaat. 

De Directeur geeft aan dat hetgeen hij verwoordde een ‘worst case’ karakter heeft en dat de 

uitkomsten op basis van het KNMI-model meer geruststellend van aard zijn. 

De heer Dessens wijst op het recente bericht dat KNMI-berekeningen tot geruststelling hebben geleid 

voor de bedrijven in de Eemsdelta. 

De Directeur benadrukt dat bij die berekeningen is uitgegaan van een magnitude van 5, welke eerder is 

genoemd als waarschijnlijk maximum. In de communicatie is dit ook duidelijk aangegeven. 

De heer Dessens zegt zich af te vragen of het een goede aanpak is dat het KNMI deze boodschap heeft 

afgegeven, terwijl de maximum magnitude nog niet vaststaat en er – zoals eerder gemeld - nog 

discussie is over het toe te passen model. Dit zou de geloofwaardigheid kunnen schaden. 

De Directeur zegt op dit moment niet te willen stellen dat het model dat het KNMI hanteert niet juist 

is. Hij zegt overigens begrip te hebben voor de opmerking van de heer Dessens. 

De heer Benschop zegt dat het niet verkeerd is om op dit moment uit te gaan van een magnitude van 5, 

maar dat wel duidelijk moet worden gemaakt dat hieromtrent nog studies lopen. 

De heer Dierikx vraagt of de bijeenkomst op 24 mei openbaar was. 

De Directeur antwoordt dat dit een besloten bijeenkomst was van de subsurface werkgroep, waarvan 

de resultaten alleen met het College worden gedeeld. Het bericht over de Eemsdelta kwam voort uit 

het onderzoek wat de effecten zouden zijn op belangrijke infrastructuur. Dit leidde tot geruststelling 

bij de daar gevestigde bedrijven. 

De heer Dessens merkt op dat een en ander nu niet meer is te veranderen, maar dat moet worden gelet 

op mogelijk verlies van geloofwaardigheid door niet-consistente communicatie-uitingen. 

De Directeur beaamt dit maar geeft aan dat inconsistentie in dit geval moeilijk was te voorkomen, daar 

het een quick scan betrof waarvoor was afgesproken dat de resultaten op korte termijn zouden worden 

gepubliceerd. 

De Directeur deelt mede dat de TBC Bovengrond inmiddels een vergadering heeft gepland. Deze 

commissie bekijkt de mogelijkheden voor versterking van gebouwen. 

De Directeur zegt een positief gesprek te hebben gehad met een delegatie van de Partij van de Arbeid. 

De PvdA-vertegenwoordigers gaven aan positief te staan ten opzichte van de instelling van de 

commissie Meijer. 

Slide 3 (Ontwikkelingen sinds 13 mei (2)) 

Het gesprek met Staatssecretaris Dijksma is eveneens positief verlopen. Zij is duidelijk betrokken bij 

de regio. 

De heer Dierikx voegt toe dat het voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen goed is dat dit 

gesprek heeft plaatsgevonden. 

De Directeur deelt mede dat bij de ‘koffiesessies’ wordt geconstateerd dat er veel animo is voor 

versterking van de regio maar dat een belangrijke voorwaarde is, dat er bij de bevolking eerst comfort 

wordt bereikt over drie aspecten: herstel van schade, het zich veilig kunnen voelen in eigen huis en het 

secureren van de waarde van het eigen huis ten behoeve van de eigen pensioenvoorziening. 

Slide 4 (Zorgpunten) 



De Directeur licht toe dat de Technische Begeleidings Commissies en de Stuurgroep weliswaar hun 

bijeenkomsten hebben, maar dat nog niet zeker is of bij de huidige manier van opereren het doel van 

een onafhankelijke toetsing van de studieresultaten wordt bereikt. 

 

Met betrekking tot de 2e bullet merkt de Directeur op dat werkgroepen hun werkzaamheden in detail 

plannen, maar dat het risico bestaat dat er na rapportage te weinig tijd is om de bevindingen te 

verwerken en om te zetten in helder communiceerbare producten. 

Met betrekking tot de 3e bullet merkt de Directeur op dat de genoemde iteraties extra tijdsbeslag 

veroorzaken. 

Met betrekking tot de 4e bullet merkt de Directeur op dat alle resultaten aan het eind van het jaar een 

consistent geheel moeten vormen, en dat nu al moet worden nagedacht over de scenario’s die bij de 

mogelijke uitkomsten aan de orde zijn. 

Slide 5 (Vooruitblik juni – en verder (1) 

De Directeur deelt mede dat de dijken het belangrijkste risicopunt lijken te vormen, en vooral één 

specifieke dijk waarvoor het duidelijk lijkt dat daarvoor maatregelen nodig zijn. 

De heer Dessens merkt op dat die dijk sowieso reeds zwak was. 

De Voorzitter sluit zich bij die opmerking aan. 

Naar aanleiding van de info op slide 5 worden vervolgens de slides 10, 7 en 9 besproken. 

Slide 10 (Nr. 11 Review schade proces door Tccb) 

De Directeur deelt mede dat de ombudsman 10 à 20 klachten heeft ontvangen over de afhandeling van 

schademeldingen door NAM. Dit is een redelijk resultaat. De Tccb heeft over het schadeproces 

opgemerkt dat NAM ervoor moet waken niet te genereus te zijn. Verder heeft deze commissie 

geadviseerd om de stap van bemiddeling door een onafhankelijke taxateur uit het proces te halen, 

zodat bij niet akkoord zijn van een contra-taxatie direct de Tccb wordt ingeschakeld. 

Slide 7 (Nr. 1 Inventarisatie Preventieve Maatregelen) 

De Directeur deelt mede dat in het geval dat er een schade is gemeld die duidelijk uitsteekt boven het 

gemiddelde deze direct aangepakt wordt, zo nodig in combinatie met preventieve maatregelen. In dat 

kader zijn inmiddels schoorstenen en funderingen aangepast en zijn zelfs ook mensen verhuisd naar 

een andere woning. 

Uit de berekeningen komen voor bepaalde types woningen de risico’s naar voren. Zo zijn boerderijen 

met een inwendige constructie van hout prima aardbevingsbestendig. Doorzonwoningen met weinig 

dwarsverbanden tussen de muren zouden meer risico kunnen lopen. Uiteraard zou het een groot 

verschil uitmaken of versterkende maatregelen noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld 10 of 100 

woningen of een veelvoud daarvan. In een pilot wordt voor een aantal woningtypes nagegaan hoe 

versterkingen concreet zouden kunnen worden uitgevoerd. NAM wil op dit moment niet naar buiten 

treden met informatie over versterken van standaard woningen voor het meest ernstige scenario. Wel 

kunnen bijvoorbeeld zwakke plekken in grote boerderijen worden aangepakt. Als uiteindelijk zou 

blijken dat voor heel veel woningen preventieve maatregelen nodig zijn, dan betekent dit dat er veel 

geld mee is gemoeid. Ook moet de vraag worden gesteld of een dergelijke operatie wel 

maatschappelijk aanvaardbaar zou zijn. 

De Directeur wijst er op dat het qua risicobeheersing van belang is om vast te stellen wat een 

acceptabel restrisico is. Hiervoor geeft Eurocode 8, de Europese norm voor het ontwerp van 

aardbevingsbestendige constructies, als richtlijn dat moet worden uitgegaan van gebeurtenissen met 

een kans van optreden van ten minste eens per 475 jaar. Dit zou betekenen dat gebouwen zodanig 

moeten worden versterkt dat aan die norm wordt voldaan. Overigens bestaat nog discussie over de 

hoogte van genoemde kans, daar sommigen dit een niet acceptabele (te hoge) kans achten. 

Slide 9 (Nr. 10 Waardedaling) 

De Directeur deelt mede dat NAM een concept rapport heeft ontvangen. Hij merkt op dat er aangaande 

dit onderwerp twee invalshoeken zijn, namelijk enerzijds het inhoudelijke onderzoek naar optredende 

waardedaling, en anderzijds de zorgen van inwoners over de waarde van hun woning als element in 

hun pensioenvoorziening. 

Met betrekking tot de studies valt op te merken dat er onderscheid is tussen de gegevens van het 

Kadaster en de gegevens van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De gegevens van het 

Kadaster zijn gebaseerd op actuele transacties per overdrachtsdatum, en bestrijken de periode tot eind 

2012. Daardoor is het eventuele effect van de publiciteit in begin 2013 over de aardbevingsrisico’s nog 



niet in de gegevens zichtbaar. De NVM-gegevens zijn beschikbaar over de periode tot april 2013. 

Geconstateerd is dat uit de beschikbare gegevens weinig effect op de waarde van woningen naar voren 

komt. Er zijn overigens sinds de publicatie wel degelijk woningen in het betreffende gebied verkocht. 

De Directeur geeft aan dat de kans bestaat dat er eind juni nog geen conclusies mogelijk zijn omdat de 

referentieperiode na de publiciteit in begin 2013 te kort is. 

De Directeur zegt ten aanzien van de tweede door hem genoemde invalshoek nog op zoek te zijn naar 

een oplossing. Uiteraard is het niet verkieslijk om garanties af te geven, en is het de vraag hoe zonder 

dat NAM aansprakelijkheden op zich neemt comfort kan worden geboden. Hij geeft aan dat één van 

de ideeën is om uit te spreken dat NAM inziet dat het voor de woningeigenaren een issue is, en dat in 

elk geval de monitoring van de waardeontwikkeling zal worden voortgezet. 

De heer Dessens zegt de toezegging om de waardeontwikkeling ten opzichte van andere regio’s te 

blijven monitoren een goed voorstel te vinden, zeker omdat er nog meer duidelijkheid moet komen 

over de ernst van de aardbevingsrisico’s. 

De Directeur merkt op dat, als iemand op dit moment met een claim zou komen, NAM zou kunnen 

antwoorden dat het met een reactie daarop wil wachten tot december, wanneer er meer gegevens 

beschikbaar zullen zijn. 

De heer Bokhoven vraagt of dit niet een achterhoedegevecht is, daar huiseigenaren sowieso 

compensatie zullen wensen. 

De heer Dessens geeft aan dat er nog geen sprake is van een waardedaling. 

De Directeur beaamt dit en betoogt dat, ook als een waardedaling zou worden geconstateerd, het nog 

geen automatisme is dat die wordt gecompenseerd. 

De heer Benschop vraagt de heer Dierikx wat zijn visie is op dit punt. 

De heer Dierikx zegt niet te weten hoe duidelijk de conclusies zijn uit het uitgevoerde onderzoek. 

De heer Dessens merkt op dat op basis van de bevindingen tot nu toe de door de Directeur 

voorgestelde benadering voor de hand liggend is. 

De Directeur deelt mede dat ook de stelling verdedigbaar is dat het onredelijk zou zijn als de 

Nederlandse samenleving als geheel voordeel heeft bij de gaswinning, maar een deel van de bevolking 

nadeel ondervindt. 

De heer Dierikx zegt veel moeite te hebben met onverplichte nadeelcompensatie, en merkt op dat er 

nog geen duidelijke conclusies zijn over een effect op de waardeontwikkeling. 

De heer Dessens zegt de door de Directeur genoemde stelling van een heel andere orde te vinden, daar 

die een toezegging inhoudt dat compensatie van een eventuele waardedaling zal plaatsvinden. Hij 

merkt op dat ook het feit dat dit een krimpregio is effect heeft op de waardeontwikkeling, en adviseert 

om niet mee te gaan in deze stelling. 

De heer Dierikx merkt op dat het van belang is hoe de definitieve rapportage er uit ziet, en geeft aan 

dat maatregelen ter versterking van de regio een positief effect kunnen hebben. Hij zegt wel te 

beseffen dat veiligheid in eigen huis en zekerheid over de waarde van het huis als element van het 

persoonlijk pensioen eveneens van belang zijn. 

De Directeur zegt dat, wat de uitkomst van de studie ook zal zijn, zal blijken dat het nog te vroeg is 

om conclusies te trekken. Hij benadrukt dat het Ministerie bij dit onderzoek de lead heeft en de externe 

communicatie zal verzorgen. 

De heer Benschop betoogt dat het van belang is om in de communicatie aan te sluiten bij welke 

gegevens bekend zijn en duidelijk te maken welke gegevens nog ontbreken, zodat op een aanvaardbare 

manier het onderwerp serieus wordt genomen en tijd wordt gewonnen voor nadere studie. 

De heer Dessens merkt op dat het op zich verheugend is dat de eerste resultaten positief zijn. 

De Directeur beaamt dit. 

De Directeur licht toe dat hij op 18 juni de eerste update van het concept rapport ontvangt, waarna het 

eindrapport zal verschijnen tussen 24 en 28 juni. 

De heer Benschop pleit ervoor om, in het geval dat het Ministerie tot geheel andere conclusies komt 

dan hier besproken, dit met het College te bespreken. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn. 

De Directeur concludeert dat alle aanwezigen op dit punt op één lijn zitten, en dat het alleen de vraag 

is hoe hierover het best kan worden wordt gecommuniceerd. 

Slide 6 (Vooruitblik juni – en verder (2)) 

De Directeur deelt mede dat er sprake is van goed overleg met de Veiligheidsregio Groningen. 



Afgesproken was om een voorlichting op te zetten over wat bewoners zelf qua preventieve 

maatregelen kunnen doen. Hiertoe is een folder gemaakt die is getest op bepaalde focusgroepen. Er 

was bewust voor gekozen om deze folder niet huis-aan-huis te verspreiden, beseffende dat er dan veel 

folders in de prullenbak zouden kunnen belanden, er onnodig grote bezorgdheid zou kunnen ontstaan, 

en er achterdocht zou kunnen worden gewekt over de bedoelingen van NAM. De Burgemeesters van 

twee gemeentes hebben besloten deze folders toch te verspreiden, met als gevolg dat inderdaad de 

bovengenoemde effecten optraden. 

In dit kader is ook een klusbus-service ingericht in samenwerking met Werkvoorzieningsschap 

Fivelingo. Van deze dienst is in 10 à 20 gevallen gebruik gemaakt. 

De Veiligheidsregio komt binnenkort met een breder protocol inzake veiligheidsincidenten, waaronder 

aardbevingen. 

De heer Botter voegt toe dat het de bedoeling is dat dit protocol op 5 juli gereed zal zijn. 

Slide 14 (Schadeafhandeling (per 7 juni 2013)) 

De Directeur deelt mede dat de afhandelingscapaciteit qua taxaties nu is opgevoerd naar 1200 taxaties 

per maand. Er komen nog steeds circa 100 meldingen per week binnen, hoewel in de laatste week dit 

aantal was gedaald naar 60. Het aantal contrataxaties (27) is erg laag maar loopt wel op, bijvoorbeeld 

in gevallen waarin mensen schade claimen die is ontstaan door bodemdaling en niet door een 

aardbeving. De Directeur licht toe dat vanuit NAM nu wel meer aandacht nodig is voor het bewaken 

van de consistentie. 

De heer Bokhoven vraagt hoe het aantal van 100 nieuwe meldingen per week is te verklaren. 

De Directeur antwoordt dat een deel van deze meldingen tot stand komt doordat bepaalde mensen in 

eerste instantie bedenkingen hadden over het nut van een melding en nu merken dat meldingen serieus 

worden opgepakt en daarom alsnog een claim indienen. Een ander deel komt waarschijnlijk voort uit 

opportunisme. 

De heer Dessens merkt op dat het verschil tussen het aantal ingekomen meldingen en het aantal 

afgehandelde meldingen is gegroeid, wat geen goede ontwikkeling is. 

De Directeur antwoordt dat er een duidelijk positief effect is geweest op het aantal taxatiebezoeken, 

zodat daar de achterstand wordt ingelopen, maar dat toename van het aantal uitgebrachte 

taxatierapporten nog na-ijlt. 

De Directeur deelt mede dat de Groninger Bodem Beweging (GBB) een nieuw bestuur heeft, en dat 

een aantal oud-leden zich heeft verenigd in een nieuwe actiegroep (Schokkend Groningen), die een 

stuk radicaler overkomt. Het feit dat bij een aantal mensen flinke boosheid heerst noopt NAM om 

attent te zijn op de aanwezigheid van de juiste bewakingsvoorzieningen. 

De heer Dessens vraagt of NAM de politie daarover geïnformeerd houdt. 

De Directeur bevestigt dit maar geeft aan dat dit nu nog niet aan de orde is. 

De heer Dessens merkt op dat de rechter duidelijk is over de strafbaarheid van bedreigingen. 

De Directeur geeft aan dat er eerder sprake is van een dreiging richting NAM dan een dreiging gericht 

op de gasvoorziening. 

 

De Voorzitter zegt een drietal vragen te hebben: 

1. Hoe is de voortgang van de werkgroep die bezig is met het actualiseren van het winningsplan? 

2. Hoe is de voortgang bij de andere studies? 

3. Hebben het Ministerie en NAM een gezamenlijk communicatieplan? 

De Directeur antwoordt op de eerste twee vragen dat de studies goed lopen maar wel kleine 

vertragingen oplopen, wat druk zet op de tijd die is benodigd voor het vertalen van de studieresultaten 

naar adequate communicatie-uitingen. 

De Directeur antwoordt op vraag 3 dat hiervoor een goed document in concept is opgesteld. 

De Voorzitter vraagt of het inzetten van extra resources voor bepaalde studies ten koste gaat van de 

voortgang bij andere studies. 

De Directeur antwoordt dat dit wel dreigde, maar dat extra resources zijn toegevoegd. Hij voegt toe 

dat NAM ook goed kijkt naar wat mogelijke uitkomsten zijn van de studies en voor de verschillende 

mogelijkheden scenario’s opstelt. Hij merkt op dat voor sommige onderwerpen zal worden 

geconcludeerd dat verdere monitoring in de komende jaren meer informatie zal opleveren, wat kan 

leiden tot aanpassing van eerdere conclusies. 

De Directeur merkt op dat zich bij het nadenken over deze scenario’s ook lastige afwegingen 



voordoen, zoals bijvoorbeeld de vraag of grootschalige stikstofinjectie – afgezien van de kosten 

daarvan – wel maatschappelijk aanvaardbaar is. 

De heer Dessens vraagt of er zich nog steeds bevingen voordoen, alsmede of NAM is voorbereid voor 

het geval zich op korte termijn een nieuwe beving zou voordoen met een magnitude van bijvoorbeeld 

3,5. 

De Directeur antwoordt dat er nog steeds kleine bevingen plaatsvinden, wat gunstig is daar hierdoor de 

ondergronds opgebouwde spanningen worden gereduceerd. Hij licht toe dat een herhaling van een 

beving als die in Huizingen in 2012 geen probleem zou vormen. Hij benadrukt dat ontwikkelingen in 

de communicatieve sfeer zeer lastig zullen zijn in geval van een heel zware beving. 

De heer Dessens bevestigt dit, doch stelt dat NAM in elk geval draaiboeken gereed moet hebben. 

De Directeur bevestigt dat dit het geval is. 

De Directeur deelt tot slot mede dat er twee schadegevallen zijn die op een bijzondere manier worden 

opgelost, waarbij de bewoners elders worden ondergebracht. In het eerste geval blijkt het opkopen en 

slopen van de woning, en het verkopen van de grond als bouwkavel, goedkoper dan het repareren van 

deze woning. In het tweede geval betreft het een Rijksmonument waarvoor het niet reëel is om dit op 

te knappen terwijl het tegelijkertijd wordt bewoond. 

De Voorzitter constateert dat het College in voldoende mate is geïnformeerd over de laatste status met 

betrekking tot het aardbevingendossier. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 19.45 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 521e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 juni 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 9 oktober 2013 

 

Notulen van de 521e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

27 juni 2013 om 16.00 uur ten kantore van NAM te Assen. 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (NAM) 

Verhinderd: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Dierikx wegens andere verplichtingen is 

verhinderd. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Ministeriële goedkeuring definitieve verrekenprijs 2012 en prijs hoogcalorisch gas 2012 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.2 Brief van Vereniging Eigen Huis aan NAM d.d. 16 mei 2013 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

 

 

2.3 Brief van Vereniging Eigen Huis aan Minister EZ d.d. 16 mei 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.4 Persbericht instelling commissie Meijer 

------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.5 Brief van Vereniging Eigen Huis aan NAM d.d. 31 mei 2013 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.6 Project Execution Review Norg Expansie 

--------------------------------------------------------- 

 

De heer Bokhoven merkt op dat de aanbevelingen van het review-team in grote lijnen overeenkomen 

met de punten die vanuit EBN al eerder naar voren zijn gebracht. Hij vraagt wat het effect is van de 

geconstateerde punten en op welke termijn de aanbevolen acties zullen zijn uitgevoerd. Hij wijst er op 

dat het project reeds in gang is en dat er bijvoorbeeld al pijpleidingen worden besteld, wat betekent dat 

deze review in een vrij laat stadium komt. 

De Directeur antwoordt dat het project bestaat uit verschillende blokken, en dat één van de 



aanbevelingen is om een geïntegreerde planning van projectonderdelen en onderhoudsactiviteiten op te 

stellen. Hij deelt mede dat NAM naar aanleiding van de ervaringen uit het Schoonebeek-project veel 

aandacht heeft gelegd op de bewaking van planning en kosten van projecten en die aandacht ook in dit 

project continueert. Hij geeft aan het een goede zaak te vinden dat deze review is uitgevoerd en merkt 

op dat er mogelijk nog meer reviews zullen volgen. Hij zegt van mening te zijn geweest dat het naar 

aanleiding van de discussies in eerdere vergaderingen goed zou zijn om het College over de 

reviewbevindingen 

te informeren. 

De Voorzitter vraagt of de projectonderdelen afwijken van de delen waarvoor een apart FID-traject 

geldt. 

De Directeur antwoordt dat het dezelfde projectdelen betreft, en dat de boodschap is dat er één overall 

executieplan moet worden opgesteld. 

De heer Bokhoven wijst er op dat dit project ook binnen Shell als één van de grote projecten is 

bestempeld, wat inhoudt dat het ook qua projectmanagement de juiste aandacht behoort te krijgen. 

De Directeur bevestigt dit en deelt mede dat het projectmanagement inmiddels is versterkt. De 

projectmanager heeft andere door hem geleide projecten overgedragen aan anderen, zodat hij nu alle 

aandacht op dit project kan richten. 

De heer Dessens merkt op dat de shutdownperiode in 2014 blijkbaar bijna uit de hand was gelopen. 

De Directeur antwoordt dat momenteel de mogelijkheden voor verkorting van die shutdownperiode 

worden onderzocht, onder andere door meer werkuren te plannen voor die werkzaamheden die op het 

kritieke pad liggen. De shutdown duur van 6 maanden is momenteel nog niet van tafel maar er wordt 

aan gewerkt om die terug te brengen tot 4 maanden. Ook wordt bekeken of er voldoende supervisie 

kan worden georganiseerd om extra werkuren mogelijk te maken. 

De heer Dessens merkt op dat dit probleem gelukkig op tijd is gesignaleerd, daar het pijnlijk zou zijn 

geweest als dit pas te zijner tijd zou zijn gebleken. 

De Directeur bevestigt dit en merkt op dat in dat geval waarschijnlijk kosten- en tijdsoverschrijdingen 

het gevolg zouden zijn geweest. Hij geeft aan dat NAM adequaat reageert op de bevindingen. 

De Voorzitter vraagt of het er naar uitziet dat het project binnen budget blijft. 

De Directeur bevestigt dit. 

 

2.7 Brief van NAM aan Vereniging Eigen Huis d.d. 6 juni 2013 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.8 Brief van De Haan Advocaten namens woningcorporatie Wierden en Borgen aan NAM d.d. 

24 april 2013 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.9 Brief van De Haan Advocaten namens Stichting WAG aan NAM d.d. 24 april 2013 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.10 Brief van De Brauw namens NAM aan De Haan Advocaten inzake woningcorporatie 

Wierden en Borgen d.d. 7 mei 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

 
2.11 Brief van De Brauw namens NAM aan De Haan Advocaten inzake Stichting WAG d.d. 7 

mei 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.12 Progress report project Norg Expansie 

-------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5655 d.d. 20 juni 2013) 



De heer Bokhoven zegt de inhoud van dit schrijven te willen bespreken onder agendapunt 8. 

De Directeur deelt mede dat de lay-out van deze nieuwe versie van dit rapport tot stand is gekomen 

naar aanleiding van de reactie van EBN, dat daartoe ook input heeft aangeleverd. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 513E VERGADERING, GEHOUDEN OP 

27 MAART 2012, DE 514E EN 515E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 

26 MAART 2013, DE 516E EN 517E(SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 

29 APRIL 2013, DE 518E (EXTRA, TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 13 

MEI 2013, DE 519E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 16 MEI 2013 EN 

DE 520E (EXTRA, TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 17 JUNI 2013 

De notulen van de 513e en 518e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 514e, 515e, 516e, 517e en 519e schriftelijke 

vergaderingen. 

De notulen van de 520e vergadering worden met een tweetal mondeling ingebrachte wijzigingen 

vastgesteld. 

De heer Dessens vraagt naar aanleiding van de notulen van de 513e vergadering (pagina 6) of de 

goedkeuring van het aangepaste opslagplan voor UGS Grijpskerk zoals verwacht in april is 

rondgekomen. 

De Directeur antwoordt dat momenteel Staatstoezicht op de Mijnen zich buigt over dit plan. Tussen 

NAM en Staatstoezicht heeft technisch overleg plaatsgevonden over de impact van de kwestie rond de 

aardbevingen op het opslagplan, en dat punt is inmiddels opgelost. Nu is de vraag of een nieuwe versie 

van het opslagplan moet worden ingediend, waarbij de procedure geheel opnieuw moet worden 

doorlopen, dan wel dat kan worden volstaan met het toevoegen van een toelichting op het eerder 

ingediende opslagplan. 

De Voorzitter merkt op dat het begin van het opslagseizoen wel een deadline vormt voor de 

goedkeuring van het plan. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dessens merkt op dat het de bedoeling was om de goedkeuring in april rond te hebben. 

De Directeur antwoordt dat NAM geen vaste datum had gesteld maar de goedkeuring desondanks zo 

spoedig mogelijk rond wilde hebben. 

De heer Dessens merkt naar aanleiding van de notulen van de 513e vergadering (hoofdstuk 10: 

Blackout 

scenario’s) op dat de hoofdverantwoordelijkheid in dit dossier bij TenneT en GTS ligt, en dat 

gezien het belang van deze kwestie valt te hopen dat deze partijen tot actie overgaan. Hij geeft aan dat 

NAM het overleg over de wederzijdse afhankelijkheid tussen gas- en elektriciteitsvoorziening heeft 

geïnitieerd en pleit ervoor dat NAM bij deze partijen navraagt of zij inderdaad met de aanbevolen 

maatregelen aan de slag gaan. Daarnaast zal NAM ook actie moeten nemen met betrekking tot het 

aanbrengen van noodstroomvoorzieningen bij de UGS-en. 

De Directeur antwoordt dat, in het geval dat er nog geen actie is aangezet, hij niet beschikt over 

mogelijkheden om deze partijen daartoe aan te zetten. 

De heer Dessens beaamt dit, doch geeft aan dat in dat geval via het Ministerie van EZ contact op kan 

worden genomen met TenneT en GTS. 

De Directeur oppert dat het beter is als hij rechtstreeks het Ministerie vraagt om na te gaan welke 

acties er lopen. 

De heer Dessens zegt dit een goede suggestie te vinden en benadrukt dat in elk geval moet worden 

voorkomen dat maatregelen achterwege blijven. 

De heer Dessens vraagt of de genoemde investering in noodstroomvoorzieningen inderdaad is 

aangezet. 

De Directeur antwoordt dat deze investering wacht op een door GTS uit te voeren systeembeoordeling. 

Hij geeft aan dat NAM positief staat ten opzichte van deze investering, doch dat er wel nog een 

goedkeuringsproces moet worden doorlopen. 

De Voorzitter vraagt naar aanleiding van de notulen van de 520e vergadering (pagina 4, slide 10: “De 

Tccb heeft opgemerkt dat NAM ervoor moet waken niet te genereus te zijn.”) wat NAM met deze 

opmerking van de Tccb gaat doen. 

De Directeur antwoordt dat deze opmerking voor NAM geen aanleiding is om stugger te worden in het 

beoordelen van claims maar dat NAM wel actie neemt om de gehanteerde criteria te verhelderen. De 



Directeur merkt op dat dit een mondelinge opmerking was en dat de rapportage van de Tccb nog niet 

is ontvangen. 

De heer Dessens zegt zich naar aanleiding van de aanbeveling van de Tccb, om de stap van 

bemiddeling door een onafhankelijke taxateur uit het proces te halen, af te vragen of het goed is dat de 

Tccb daarmee een meer prominente rol in het proces gaat spelen. Hij geeft aan dat het beter is als de 

Tccb alleen als ultieme beoordelaar fungeert. 

De Directeur zegt hierover op dit moment geen uitspraken te willen doen en geeft aan dat ook moet 

worden nagegaan wat de bevolking van een dergelijke wijziging vindt. Hij merkt op dat er tot op 

heden nog geen geval is geweest waarin een onafhankelijke taxateur is ingeschakeld. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. GOEDKEURING BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 2012 

 

De heer Dessens merkt op dat er discussie kan zijn over het in de balans verwerken van zaken die zich 

na de balansdatum voordoen, doch geeft aan dat de accountant bevestigt dat het vermelden van deze 

gebeurtenissen in het jaarverslag onder punt 2.1 voldoende is en dat de balans niet hoeft te worden 

aangepast. 

De Directeur antwoordt dat deze informatie inderdaad ter toelichting is opgenomen, en dat de balans 

niet meer kon worden aangepast omdat deze reeds was opgesteld vóórdat deze gebeurtenissen zich 

voordeden. 

De heer Bokhoven vraagt of het aan de balans toevoegen van de in de Winst & Verliesrekening 

opgenomen dotaties ten behoeve van voorzieningen, zoals voor toekomstige opruimkosten, een puur 

boekhoudkundige maatregel is, dan wel dat deze posten ook via billings aan EBN in rekening worden 

gebracht. 

De Directeur antwoordt dat er pas een billing naar EBN uit gaat als NAM daadwerkelijk op kasbasis 

betalingen doet. 

De heer Dessens merkt op dat de balans geen liquiditeiten vermeldt, wat bij elk ander bedrijf een 

indicatie zou zijn voor een faillissement. 

De heer Bokhoven zegt te hebben begrepen dat het controleproces goed is verlopen. Hij dankt NAM 

hiervoor en wijst er op dat dit een verbetering is ten opzichte van afgelopen jaren, waarin de controles 

veel discussies opriepen. 

De Voorzitter stelt vast dat het College instemt met vaststellen van de Balans en Winst- en 

Verliesrekening. 

(932) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5639 d.d. 13 juni 2013 toegezonden 

advies van 

de Budget Commissie en van de middels schrijven M5649 d.d. 19 juni 2013 toegezonden 

accountantsverklaring van Ernst&Young, en stelt de middels schrijven Secretariaat M5648 d.d. 19 juni 

2013 toegezonden Balans en Winst- en Verliesrekening 2012 vast. 

6. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET EERSTE KWARTAAL VAN 2013 

De heer Bokhoven wijst op de in de Management Summary opgenomen informatie over de kosten in 

verband met de aardbevingen en zegt de toelichting op het verband tussen de genoemde bedragen niet 

duidelijk te vinden. 

De Directeur geeft aan dat de in deze paragraaf vermelde bedragen deels actuele kosten zijn en voor 

een ander deel voorzieningen betreffen. Hij suggereert dat NAM hieromtrent informatie in tabelvorm 

aan het College kan doen toekomen. 

De heer Bokhoven vraagt naar aanleiding van de informatie op pagina 4 onder CAPEX/EXPEX wat 

de reden is voor het naar achteren schuiven van het stimuleren van de Kommerzijl put. Hij merkt op 

dat de fracking campagne volgens zijn informatie succesvol is verlopen, wat aanleiding zou kunnen 

zijn om die te continueren. 

De Directeur zegt het antwoord op deze vraag niet paraat te hebben en hierop te zullen terugkomen. 

Hij merkt op dat NAM het fracken van putten campagnegewijs wil aanpakken en niet per 

afzonderlijke put. Het is de bedoeling om de volgende campagne eind 2013 te starten en deze tevoren 

goed voor te bereiden met de stakeholders. De Directeur geeft aan dat de emoties over 

mijnbouwactiviteiten wel toenemen en wijst op de recente publicatie van waterbedrijf Vitens over de 

risico’s van boringen voor drinkwaterreservoirs. 



De Voorzitter stelt vast dat het College goedkeuring kan hechten aan de rapportage over het eerste 

kwartaal. 

(933) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5639 d.d. 13 juni 2013 toegezonden 

advies van 

de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan de Financiële rapportage over het eerste kwartaal van 

2013 

 

7. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

 

De Directeur geeft met behulp van een drietal slides (bijlage 1 bij de notulen) een nadere toelichting 

op het schrijven. 

Slide ‘Groningen HSE Key Messages’ 

BRZO staat voor ‘Besluit Risico's Zware Ongevallen’. Dit besluit heeft betrekking op risico’s voor de 

omgeving. 

De ISO 14001 audit resulteerde in een aantal verbeterpunten. Eén daarvan betrof zaken die in orde 

horen te zijn bij een oven en waarbij dit niet aantoonbaar het geval was. Het betrof een tussentijdse 

audit en het certificaat is behouden. 

De drie ongevallen met medische behandeling betroffen alle snijwonden. 

De door het Stork GLT-PLUS onderhoudsteam gewonnen prijs is het resultaat van de gezamenlijke 

inspanningen van NAM en Stork. 

Het CASOS-initiatief is genomen omdat NAM vindt dat er te veel lekken optreden in hydraulische 

systemen, onder andere van vrachtwagens. Dit is te wijten aan onvoldoende goed beheer van dit 

materieel. Het initiatief is erop gericht dat de betreffende firma’s zelf actie nemen om dit soort lekken 

te voorkomen. 

Slide ‘HSE Process Safety’ 

De Directeur licht toe dat de vermelde incidenten betrekking hebben op lekkages van meer dan 10 liter 

en derhalve punt van aandacht zijn. 

De heer Bokhoven merkt op dat in het schrijven ook gas- en freon-lekkages staan vermeld. Hij geeft 

aan dat de freon-lekkages hem zorgen baren en betoogt dat de nog aanwezige freon zo snel mogelijk 

moet worden verwijderd. Hij wijst er op dat NAM in het verleden een keer een overzicht heeft 

gestuurd van de locaties waar nog freon aanwezig is en vraagt of er een tijdschema is om tijdig alle 

freon te verwijderen. 

De Directeur antwoordt dat er inderdaad een schema is om tijdig alle freon te verwijderen. Dit schema 

is gekoppeld aan de planning van shutdowns. 

De heer Bokhoven zegt signalen te hebben gekregen dat tijdige vervanging mogelijk problematisch is. 

De Directeur zegt er op terug te zullen komen indien dit inderdaad het geval is. 

Slide ‘Groningen Gas Levering’ 

De Directeur deelt mede dat de jaarverwachting voor de levering van gas uit het Groningenveld 

inmiddels circa 53 bcm bedraagt. Als dat cijfer inderdaad wordt bereikt zou het de hoogste waarde zijn 

sinds 1981. Deze ontwikkeling toont aan dat het Groningse gas een noodzakelijke voorziening is bij 

koud weer. 

De heer Dessens beaamt dat het Groningse gas een belangrijke voorziening is, maar zegt zich af te 

vragen of het ook in de rest van het jaar het adagium van GasTerra zou moeten blijven om zo veel 

mogelijk G-gas te verkopen, gegeven de ‘plus’ die inmiddels is bereikt ten opzichte van het 

Businessplan als gevolg van het effect van de lage temperaturen. In beleidsmatige zin zou dit namelijk 

te zijner tijd, als zou worden besloten om de Groningenproductie te reduceren, vragen kunnen 

oproepen. 

De Voorzitter verzoekt NAM naar aanleiding van paragraaf 3.2 van het schrijven om bij de 

actualisering van het winningsplan in verband met de aardbevingsproblematiek goed overleg te plegen 

met de experts vóórdat er sprake is van een definitieve versie. 

De Directeur zegt dit toe. 

De heer Bokhoven merkt naar aanleiding van het vermelde in paragraaf 4.1.4. op dat deze put een 

goede kandidaat zou zijn om te worden gefrackt, indien technisch uitvoerbaar, waardoor de capaciteit 

zou kunnen worden verhoogd naar circa 1 mln. m3/dag. 

De Voorzitter merkt naar aanleiding van paragraaf 4.3.3 van het schrijven (kwikproblematiek) op dat 



wordt gesuggereerd dat er investeringen noodzakelijk zijn, en vraagt of het basisprobleem al 

voldoende is onderzocht. 

De Directeur antwoordt dat dat onderzoek deel uitmaakt van het project. Hij licht toe dat alle opties op 

tafel zullen komen, inclusief een onderbouwing van de noodzaak. 

De Voorzitter vraagt of ook een risicoanalyse ten aanzien van de volksgezondheid daar deel van 

uitmaakt. 

De Directeur antwoordt dat ook dat punt wordt bekeken. 

De heer Bokhoven wijst op de tekst in paragraaf 4.3.3 (“No effective and robust method has yet been 

identified”) en zegt te weten dat één van EBN’s partners verwijdering van kwik uit condensaat toepast. 

Hij nodigt NAM uit om hierover met EBN contact op te nemen. 

De Voorzitter deelt mede dat ook binnen de raffinaderijtak van ExxonMobil kennis over dit onderwerp 

aanwezig is. 

De Directeur deelt mede dat NAM het College graag de bevindingen van een studie naar prospects in 

de regio Oost-Groningen wil presenteren. De presentatie (bijlage 3 bij de notulen) wordt gegeven door 

de heer Sikkema, die de vergadering voor dit onderwerp bijwoont. 

Slide ‘East Groningen Study Area’ 

De uitgangssituatie voor de studie is dat in dit gebied enkele ontdekkingen bekend zijn, doch dat deze 

erg klein zijn. Bovendien ligt er nog geen pijpleiding in dit gebied. Het doel van de studie is om na te 

gaan of er toch mogelijkheden zijn voor winning van gas. 

Slide ‘East Groningen Study Activities & Assurances (2011-2012)’ 

De eerste stap bestond uit het her-bewerken van reeds aanwezige seismiek. 

Slide ‘Regional Transect and Stratigraphy’ 

Elk van de Rotliegend structuren zou gas kunnen bevatten. Een probleempunt is dat er in de regio ook 

veel zout aanwezig is. ‘Imaging’ van structuren onder zoutkoepels is namelijk moeilijk. 

De heer Dessens vraagt of er aan de Duitse zijde van de grens gaswinningsactiviteiten zijn. 

De heer Sikkema antwoordt dat daar geen activiteiten zijn. Ook de beschikbare seismiek houdt op bij 

de grens. NAM heeft in het kader van de studie overigens wel contact gehad met BEB. 

De heer Dessens merkt op dat activiteiten aan Duitse zijde zouden kunnen meehelpen om de aanleg 

van een pijpleiding te justificeren. 

De heer Sikkema antwoordt dat naar het Oosten toe de beschouwde laag wel steeds dieper ligt en ook 

slechter wordt. 

Slide ‘Updated Prospect Map 2012’ 

Vooral het Noordelijke deel van het gebied bevat aantrekkelijke prospects. Wellicht is het toch 

aantrekkelijk om een leiding te leggen tussen Oude Pekela en Blijham. Aan de andere kant bestaat 

uiteraard ook de kans dat een exploratieboring geen gas aantoont. 

De heer Bokhoven vraagt of het totaal verwachte volume inderdaad 9,8 bcm bedraagt. 

De heer Sikkema bevestigt dit en geeft aan dat dit inclusief enkele erg kleine prospects is. 

De heer Bokhoven vraagt of dit het geriskeerde volume betreft. 

De heer Sikkema bevestigt dit. Hij voegt toe dat het totaalvolume van de 10 beste prospects 7,5 bcm 

bedraagt. 

De heer Bokhoven vraagt of het juist is dat de rood/wit gestreepte volumes niet meetellen in deze 

cijfers. 

De heer Sikkema bevestigt dit: deze structuren liggen buiten het studiegebied. 

De heer Dessens zegt het interessant te vinden dat er dicht bij het Groningenveld nog mogelijkheden 

aanwezig zijn. 

De Voorzitter vraagt wat de kwaliteit is van het gas in dit gebied. 

 

De heer Sikkema antwoordt dat het H-gas betreft en om die reden moet worden afgevoerd naar Oude 

Pekela. 

De Voorzitter vraagt of het betreffende gesteente geen leisteen is. 

De heer Sikkema bevestigt dat er hier geen sprake is van ‘schaliegas’. 

De Directeur merkt op dat 9,8 bcm een mooi volume is maar dat de afzonderlijke prospects niet zo 

groot zijn. Daarom is de aanleg van een leiding moeilijk te motiveren. 

De heer Sikkema bevestigt dat er voor het justificeren van een leiding eigenlijk nog meer prospects 

zouden moeten worden gevonden. Daarom is het belangrijk om het eerste prospect, dicht bij 



Langebrug, te gaan aanboren. 

8. ACC VOORTGANGSRAPPORTAGE 

 

Mede aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. 

De Directeur licht toe dat de opmaak van de rapportage is verbeterd, waardoor de conclusies helderder 

naar voren komen en het document beter leesbaar is. Hij deelt mede dat het merendeel van de in 

behandeling zijnde kwesties prima verloopt. De overdracht van een deel van de 

planningswerkzaamheden naar GasTerra loopt eveneens goed. 

De Directeur stelt voor om met name paragraaf 9 te bespreken. Hij deelt mede dat tussen experts 

overleg tot stand is gekomen over de wenselijkheid om, gelet op de huidige situatie, de business case 

voor fase 2 van het project nogmaals te bezien. NAM heeft vervolgens aangegeven dat dit dient te 

gebeuren in een transparant proces. 

De heer Dessens constateert dat hiermee duidelijk wordt gemaakt dat fase 1 en 2 van het project aparte 

beslissingstrajecten volgen. Hij vraagt wat de achtergrond is van deze fasering. 

De Directeur antwoordt dat destijds een discussie heeft plaatsgevonden over de keuze voor een 

capaciteit van 96 mln. m3/d of 120 mln. m3/d. Besloten is om te kiezen voor 96 mln. m3/d. Op dat 

moment is ook aan het College getoond uit welke blokken het project is opgebouwd, en welke 

separate investeringsbeslissingen daarbij horen. De Directeur deelt mede dat de laatste nog 

openstaande investeringsbeslissing betrekking heeft op fase 2 van de upgrade van het puttenterrein en 

op een aantal extra putten die de dagcapaciteit verhogen. 

De heer Bokhoven merkt op dat het proces zodanig is dat GasTerra de vragende partij is voor 

capaciteit, en zegt de indruk te hebben dat NAM nu zelfstandig besluit dat bepaalde investeringen 

misschien niet nodig zijn. Hij merkt op dat in de tabel in de voortgangsrapportage van het project (zie 

agendapunt 2.12) pijlen zijn geplaatst die suggereren dat de FID’s doorschuiven naar december 2013. 

Hij zegt ervan uit te gaan dat de FID’s reeds zo laat mogelijk waren gepland, zodat uitstel van de 

FID’s het hele tijdschema van het project naar achteren zal doen schuiven. 

De Directeur antwoordt dat het niet zo is dat NAM zelfstandig beslist dat een deel van het project niet 

nodig is. Hij licht toe dat dit onderwerp in de vergadering van de ACC is opgebracht. Hij geeft aan dat 

de afspraak is dat verkoop van capaciteit aanbodgedreven wordt gepland, en dat daarnaast de optie 

bestaat om via investeringsprojecten capaciteit uit te breiden. Het project Norg Expansie past als 

investeringsproject binnen dat kader. 

De heer Dessens geeft aan dat hij dit project altijd als één geheel heeft beschouwd, en zegt te begrijpen 

dat NAM hier nu anders tegen aan kijkt. Hij vraagt wat de reden is voor het opnieuw bezien van de 

business case, en oppert dat de kwestie van de Groninger aardbevingen hier iets mee te maken heeft. 

Hij merkt op dat ook GasTerra enigszins was verrast door deze koerswijziging. 

De Directeur antwoordt dat de status van het Norg Expansie project in de 513e vergadering is 

besproken, waarbij hij heeft aangegeven dat de onzekerheid over een eventuele ingreep door de 

Minister in de productie van het Groningenveld een rol speelt bij het investeringsbesluit voor het 

projectdeel ‘Capacity package 2’. 

Verder merkt hij op dat bij het oorspronkelijke principebesluit is uitgegaan van een bepaalde hoogte 

van de Z/W-spread in de markt. De waarde hiervan ligt momenteel lager en dat was reden om 

GasTerra te vragen hoe de vooruitzichten hiervoor zijn. 

De heer Bokhoven zegt te beseffen dat, ook als GasTerra aangeeft dat het behoefte heeft aan 

capaciteit, het de vraag is of het verstandig is om hiervoor een investering te plegen, gezien de 

ontwikkeling van de Z/W-spread. Hierbij moet overigens onderscheid worden gemaakt tussen wat 

GasTerra aan NAM betaalt voor de capaciteit en welke baten GasTerra in de markt kan realiseren. 

De Voorzitter antwoordt dat om die reden is afgesproken dat dit een gezamenlijk studieproject moet 

zijn van NAM en GasTerra. 

De heer Lankhorst zegt het een goede zaak te vinden dat dit punt is opgebracht. Hij geeft aan dat 

GasTerra overigens niet op de hoogte was van de timing van de beslissingsmomenten. Hij zegt zich te 

kunnen voorstellen dat het van belang is om informatie te krijgen over de huidige vooruitzichten voor 

de Z/W-spread. De heer Lankhorst zegt hierover op dit moment nog niets te kunnen zeggen, daar 

GasTerra hierbij tot voor kort niet was betrokken. Hij zegt te hebben begrepen dat een 

investeringsbesluit in september niet meer haalbaar is en dat dit verschuift naar december. 

De Directeur deelt mede dat de gevoeligheid aan de zijde van EBN over het als één geheel uitvoeren 



van dit project hem bekend is en dat hij daarom heeft bewerkstelligd dat deze nieuwe discussie op een 

transparante wijze wordt gevoerd. 

De heer Dessens zegt waardering te hebben voor die ingreep. Hij pleit ervoor om na het opkomen van 

dergelijke ideeën deze direct te delen met de andere belanghebbenden, juist omdat de besluitvorming 

over dit project al zo vaak als een gevoelige kwestie is aangemerkt. 

De heer Benschop merkt op dat de nu gevolgde aanpak precies is zoals de heer Dessens bepleit. 

De heer Dessens antwoordt dat inmiddels wel reeds is besloten om de FID uit te stellen. 

De Directeur antwoordt dat hem bekend is dat de optie van het uitstellen van de FID, in combinatie 

met het bestellen van long lead items, ter sprake is geweest. Overigens is het ook mogelijk dat nog 

géén long lead items worden besteld. 

De heer Dessens vraagt of dit afhangt van een besluit van de Minister over de productie uit het 

Groningenveld, dan wel dat de ontwikkeling van de capaciteitsprijs de aanleiding is. 

De Directeur zegt dat volgens zijn informatie de economische merites van het project, en met name de 

hoogte van de Z/W-spread, de aanleiding zijn. 
 

De heer Bokhoven zegt dat hij, ingevolge de opmerking van de heer Dierikx in de 513e vergadering, 

ook in de beschouwing zou willen betrekken of er bij een eventuele productievermindering wellicht 

juist méér capaciteit nodig is. Hij geeft aan dat EBN er geen voorstander van is om te investeren als de 

rentabiliteit onvoldoende is, maar wel duidelijkheid wil krijgen over eventuele consequenties van 

uitstel van een investeringsbesluit. 

De Voorzitter zegt de indruk te hebben dat het College informatie reeds veel sneller krijgt dan in het 

verleden het geval was, maar dat hetgevolg is dat op dit moment nog niet alle vragen kunnen worden 

beantwoord. 

De heer Dessens merkt op dat hij in de 513e vergadering enige moeite heeft moeten doen om 

informatie te krijgen over de verdere besluitvorming voor dit project en dat GasTerra in een nog later 

stadium is geïnformeerd. Hij adviseert NAM om dit soort situaties en de moeizame discussies die 

daarvan het gevolg zijn te voorkomen. 

De Directeur merkt op dat hij in de 513e vergadering alleen de mogelijke invloed van de aardbevingen 

heeft genoemd, en dat pas later een andere persoon de vooruitzichten voor de Z/W-spread als factor 

naar voren bracht. 

De heer Dessens betoogt nogmaals dat informatie direct moet worden gedeeld zodra deze beschikbaar 

is. 

De Voorzitter concludeert dat de discussies over het Norg Expansie project waarschijnlijk in volgende 

vergaderingen opnieuw aan de orde zullen komen, en deelt mede dat er een expertvergadering staat 

gepland in de maand juli. 

De heer Dessens verzoekt om het College na die vergadering te informeren of vooruitschuiven van het 

project al dan niet reeds aan de orde is. 

De CEO zegt nog een kleine opmerking te willen maken naar aanleiding van paragraaf 3. De 

langdurige koude heeft voortgeduurd tot in de maand mei. Op enig moment in die maand heeft 

GasTerra aan de rand van de beschikbare mogelijkheden geopereerd. Zo blijken zich dus ook in het 

zomerseizoen problemen voor te kunnen doen, terwijl de bergingen vanaf 1 april in de injectiemodus 

staan. 

De heer Dessens vraagt of er na 1 april op enig moment is omgeschakeld van injectie naar productie. 

De CEO bevestigt dit. 

De Directeur informeert de heer Lankhorst dat de goedkeuring van het opslagplan voor UGS 

Grijpskerk hopelijk binnenkort wordt verkregen. Hij voegt toe dat er naar verluidt mogelijk nog een 

operationeel probleempunt is waardoor niet bekend is of volgend jaar een werkvolume van 

2400 mln. m3 haalbaar is. 

De Voorzitter vraagt naar aanleiding van paragraaf 6 of het gas nu op permanente basis dieper zal 

worden gekoeld. 

De Directeur bevestigt dit en wijst er op dat een bijkomend voordeel hiervan is dat het G-gas minder 

condensaat bevat. Hierdoor is minder bijmenging van H-gas nodig en kan er dus meer G-gas worden 

geproduceerd. 

 



9. STAND VAN ZAKEN AARDBEVINGEN 

De Directeur deelt mede dat er met betrekking tot het aardbevingsdossier niet heel veel nieuws is. 

Een van de activiteiten is dat er overleg is tussen het Ministerie en de betrokken spelers over het 

aanstaande bezoek van de Minister aan de regio. 

Het doel is dat de Minister tijdens dit bezoek een toelichting geeft op de bevindingen uit de vier 

onderzoeken waarover in juni gerapporteerd zou worden. Deze onderzoeken zijn vrijwel gereed, maar 

moeten vervolgens ook nog aan een review door de daartoe door de Minister ingestelde commissies 

worden onderworpen. Dit houdt in dat de Minister nog geen definitieve uitspraken kan doen. 

De heer Bokhoven merkt op dat in Loppersum een sessie heeft plaatsgevonden over het onderwerp 

waardedaling. 

De Directeur bevestigt dit. Hij licht toe dat uit de uitgevoerde studie naar voren komt dat in heel 

Nederland het aantal huizenverkopen in het eerste kwartaal van dit jaar is gedaald ten opzichte van 

vorig jaar als gevolg van de wijziging van het regime voor aftrek van hypotheekrente per 1 januari 

2013. 

De heer Dessens merkt op dat het gunstig is als de ontwikkeling van de huizenmarkt in de betreffende 

regio niet substantieel afwijkt van het landelijke beeld. 

De Directeur merkt op dat huiseigenaren zorgen hebben over de waarde van hun huis, als onderdeel 

van hun pensioenvoorziening. Sommigen uiten het gevoel ‘als ratten in de val te zitten en niet weg te 

kunnen’. De Directeur zegt te verwachten dat de bevolking er redelijk tevreden over zou zijn als wordt 

aangekondigd dat de waardeontwikkeling van woningen in de komende periode zal worden 

gemonitord. 

De heer Dessens merkt op dat er ook naar zou kunnen worden gekeken of de hoeveelheid te koop 

aangeboden woningen en de daarbij gehanteerde vraagprijzen overeenstemmen met de door de 

huiseigenaren geuite gevoelens. Hij geeft aan dat op dit moment de boodschap kan zijn dat het 

geruststellend is dat er nog geen ontwikkeling is geconstateerd die afwijkt van het landelijke beeld, en 

dat de ontwikkeling verder zal worden gemonitord. 

De Directeur antwoordt dat in de gemeente Loppersum in het eerste kwartaal 2 woningen zijn 

verkocht terwijl voordien een aantal van 10 verkopen normaal was. Hij zegt niet te willen beweren dat 

het beeld er slecht uit ziet, maar geeft anderzijds aan dit aantal nog niet als gunstig te willen 

beoordelen. Hij zegt te hopen dat er over het tweede kwartaal een hoger aantal verkopen zal worden 

gemeld. 

De Voorzitter zegt aan te nemen dat er in de communicatie door de Minister voldoende recht wordt 

gedaan aan het voorlopige karakter van de rapportages. 

De Directeur zegt te hebben begrepen dat de Minister hier op goede wijze mee zal omgaan. Hij meldt 

verder dat er over dit dossier goed overleg is tussen de betrokken juristen. 

De heer Benschop merkt op dat het waarschijnlijk niet verstandig is om ten aanzien van de 

waardeontwikkeling aan te kondigen dat daarop in het najaar zal worden teruggekomen. Dit is 

waarschijnlijk te snel, omdat er over drie maanden wellicht maar weinig additionele informatie zal 

zijn. 

De Directeur beaamt dit en benadrukt dat het van belang is om op dit punt de verwachtingen goed te 

managen. Hij voegt toe dat dit overigens ook geldt ten aanzien van het proces rond het opstellen van 

het winningsplan. 

De Voorzitter merkt op dat in de werkgroep die zich bezig houdt met waardeontwikkeling voldoende 

juridische kennis aanwezig is en vraagt of dit ook geldt voor statistische kennis. 

De Directeur zegt aan te nemen dat dit het geval is. 

Hij benadrukt dat het NAM’s streven is om de Groningenproductie op verantwoorde wijze te kunnen 

handhaven op het niveau conform het afnameplafond en dat er daarom voor moet worden gewaakt dat 

niet alleen voor een juridische benadering wordt gekozen, en dat de samenhang met andere 

onderzoeken blijft gehandhaafd. 

De heer Dessens merkt op dat de Vereniging Eigen Huis wèl een zeer juridische benadering gebruikt. 

De heer Benschop beaamt dit. 

De heer Benschop vraagt wanneer bepaalde deliverables mogen worden verwacht. 

De Directeur antwoordt dat op 3 juli de Minister de Provincie bezoekt. Op die dag zal er ook een brief 

naar de Tweede Kamer gaan en een persbericht verschijnen. NAM zal die dag niet zelf de publiciteit 

zoeken. 



De heer Benschop merkt op dat NAM in juni twee rapportages zou opleveren. 

De Directeur antwoordt dat de bevindingen van die studies zijn verwerkt in de brief van de Minister. 

De Voorzitter concludeert dat de openbare communicatie dus via de Minister verloopt. 

De heer Benschop geeft aan dat de Minister dus zal ingaan op de onderwerpen ‘waardedaling’, ‘quick 

scan impact op vitale infrastructuur’, ‘inventarisatie preventieve maatregelen’, en ‘evaluatie van het 

schade-afhandelingsproces’. 

De heer Dessens verzoekt om de statements van de Minister aan de Collegeleden te doen toekomen. 

De Directeur deelt mede dat NAM op 28 juni een gesprek heeft met de ombudsman en in week 27 met 

de heer Meijer (van de commissie Meijer). 

Verder deelt hij mede dat het Alfa College in samenwerking met NAM een opleiding 

‘aardbevingsbestendig bouwen’ zal starten. Hij merkt daarbij op dat er in Nederland geen voorschrift 

van kracht is voor het aardbevingsbestendig construeren van gebouwen. 

De Voorzitter merkt op dat tussen vandaag en december nog ongeveer 6 maanden liggen waarin de 

overige studies hun beslag moeten krijgen. Hij vraagt of het College tussentijds nog wordt 

geïnformeerd. 

De Directeur antwoordt dat er tussentijds technisch overleg plaatsvindt binnen de commissies en met 

de experts van de aandeelhouders. Hij zegt toe periodiek de highlights aan het College te zenden. 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden om het College te informeren zodra bepaalde 

indicaties naar voren komen. 

De Directeur beaamt dit doch geeft aan dat er op dit moment nog weinig indicaties zijn. 

De Directeur deelt mede dat op 11 juli zal worden aangekondigd dat het in Delfzijl gevestigde bedrijf 

Koninklijke Wagenborg een project voor NAM zal gaan uitvoeren. 

10. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

11. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 17.50 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 523e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 26 september 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie ‘Operational Highlights’ 

Bijlage 2: Presentatie ‘East Groningen Regional Study’ 

 

 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

 

Notulen van de 523e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

26 september 2013 om 16.00 uur ten kantore van NAM te Assen. 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1. Vergaderschema 2014 

---------------------------------- 

 

De Voorzitter deelt mede dat alsnog twee berichten van verhindering zijn ontvangen, namelijk voor de 

Collegevergaderingen van april en december 2014. Er zal worden gezocht naar alternatieve data. 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

 
2.2. Voortgangsrapportage Q3 2013 Norg Expansie Project 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

De Directeur licht toe dat NAM op meer transparante wijze wil rapporteren over dit project. Uit de 

rapportage komt naar voren dat niet op alle fronten de gehoopte vooruitgang is gerealiseerd. Dit is 

overigens geen aanleiding tot grote ongerustheid over de duur van de shutdown in 2014 en de 

ontwikkeling van de projectkosten. De Latest Estimate is op dit moment nog gelijk aan het 

goedgekeurde budget. Inmiddels wordt overigens verwacht dat de investering voor het 

NorgroNproject 

lager uitvalt dan begroot. Dit is in de rapportage nog niet verwerkt. 

Voor het onderdeel Well Area upgrade fase 1 is de goedkeuring nu binnen. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 521E VERGADERING, GEHOUDEN OP 

27 JUNI 2013 EN 522E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 06 

AUGUSTUS 2013 

De notulen van de 521e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 522e schriftelijke vergadering. 

De heer Bokhoven vraagt naar aanleiding van de notulen van de 521e vergadering (pagina 2, 

agendapunt 2.6, eerste alinea, laatste zin) of het informeren van het College betrekking heeft op de 

laatst uitgevoerde review of op toekomstige reviews en, of - als het de laatste review betreft - NAM 

het College informatie heeft toegezonden. 

De Directeur antwoordt dat de reviews op expertniveau worden besproken en dat conclusies en 

belangrijke punten desgewenst in een volgende vergadering op Collegeniveau kunnen worden 

besproken. 

De heer Dessens vraagt naar aanleiding van de notulen van de 521e vergadering (pagina 5) aan de heer 

Dierikx of de beschreven aanbevelingen aan GTS en TenneT door deze organisaties zijn opgepakt. 



De heer Dierikx antwoordt dat op één punt het ministerie aan zet is, namelijk het in de Gaswet 

opnemen van een verdringingsreeks van afnemers, wat een onderdeel is van een pakket van 

maatregelen. Destijds zijn de door de betrokken partijen te nemen acties schriftelijk vastgelegd. 

Sindsdien is niet nagegaan of die acties zijn uitgevoerd. Het ministerie heeft haar eigen acties wèl 

opgepakt. 

De heer Dessens merkt op dat GTS en TenneT de partijen zijn die het eerst aanspreekbaar zijn ten 

aanzien van voorzieningszekerheid. 

De heer Dierikx merkt op dat GTS in dit verband nog geen wettelijke bevoegdheid heeft. 

De heer Dessens memoreert dat het gaat om twee onderscheiden zaken: het voorkomen van een 

blackout 

en de herstart na een black-out. 

De heer Dierikx zegt de status van de verschillende acties te zullen natrekken. 

De heer Benschop merkt op dat, ten aanzien van de betrokkenheid van NAM, GTS aan zet is om 

NAM te benaderen. 

De heer Dessens beaamt dit en licht toe dat dit betrekking heeft op de noodstroomvoorzieningen voor 

de UGS’en. 

De Directeur zegt van GTS te willen vernemen wat de meest optimale oplossing is. 

De heer Dessens geeft aan dat er in elk geval stroom nodig is op de UGS’en. 

De Directeur antwoordt dat er vanuit GTS gezien wellicht betere oplossingen voorhanden zijn, 

bijvoorbeeld door gas uit een caverne te betrekken. 

De heer Bokhoven zegt, naar aanleiding van de notulen van de 521e vergadering (agendapunt 5), te 

hebben begrepen dat er discussie is over nut en noodzaak van het opstellen van een jaarrekening voor 

de Maatschap Groningen. Hij vraagt wanneer hierover een besluit zal vallen. 

De Directeur antwoordt dat een besluit tijdig moet worden genomen, daar anders het proces voor het 

opstellen van de jaarrekening al in gang is gezet. 

De heer Botter voegt toe dat acties in dit kader lopende zijn maar nog niet erg opschieten. 

De Voorzitter wijst er op dat namens NAM op 18 en 22 augustus en op 17 september informatie naar 

aanleiding van in de 521e vergadering gestelde vragen per e-mail aan het College is toegezonden. 

De heer Bokhoven vraagt naar aanleiding van het antwoord inzake de vervanging van Freon of zeker 

is dat de vervanging vóór 2015 zal zijn afgerond. 

De Directeur antwoordt dat als het plan is uitgevoerd alle Freon zal zijn vervangen. 

De heer Bokhoven vraagt of de planning een ruime marge bevat. 

De Directeur zegt dat niet paraat te hebben. 

De heer Bokhoven verzoekt om het College regelmatig over deze vervanging bij te praten, opdat 

eventuele verrassingen worden voorkomen. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2013 

(Schrijven secretariaat M5665 d.d. 5 augustus 2013 en M5667 d.d. 12 september 2013) 

De Voorzitter stelt vast dat het College goedkeuring kan hechten aan de kwartaalrapportage. 

(934) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5665 d.d. 05 augustus toegezonden 

advies van 

de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan de Financiële rapportage over het tweede kwartaal 

van 2013, als toegezonden middels schrijven M5667 d.d. 12 september 2013. 

6. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven secretariaat M5671 d.d. 18 september 2013) 

De Directeur geeft met behulp van een presentatie (bijlage 1 bij de notulen) een nadere toelichting op 

het schrijven. 

Slide ‘Groningen HSE Key Messages’ 

Voor de eerste maal is 100 dagen gewerkt zonder een hoog-potentieel incident. Inmiddels heeft zich 

echter weer een incident voorgedaan: binnen het NorgroN-project is bij het afbreken van een kraan de 

giek naar beneden gevallen. Het incident is in samenwerking met de firma HAK onderzocht. Uit dit 

onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen. Een dergelijk incident blijkt zich al eerder te 

hebben voorgedaan bij de betreffende firma en de daarna getroffen borgingsmaatregelen hebben niet 

gewerkt. 



Slides ‘LOPC incident Tjuchem (29-07) en HSE Process Safety’ 

In de afgelopen periode hebben zich drie tamelijk grote lekkages voorgedaan, waaronder een lekkage 

van 6600 kg glycol in Tjuchem. 100 kg daarvan is opgevangen in de ‘slab’ en de rest is op een andere 

plek opgevangen, zodat er geen bodemverontreiniging is opgetreden. 

Op UGS Grijpskerk deed zich een flens-lekkage voor. 

De Directeur merkt op dat zich binnen NAM’s installaties tamelijk veel lekken voordoen. De 

rapportagegraad daarvan is hoog. Zo worden ook druppellekkages van hydraulische systemen bij 

auto’s gemeld. Een ‘hit squad’ is bezig acties te bepalen omtrent de lekkages. 

De heer Bokhoven merkt op dat voertuigen met verbrandingsmotor per definitie lekken. 

De Directeur antwoordt dat ook dat soort lekkages wordt gerapporteerd. 

Slide ‘Groningen Gas Levering’ 

De geleverde volumes verkeren nog steeds ruim boven de planwaardes en de jaarverwachting is recent 

weer in opwaartse zin bijgesteld. 

Blijham -7A boring 

De heer Bokhoven merkt op dat na problemen met het cementeren van de ‘surface casing’ toch is 

besloten om verder te boren, waarna later alsnog is besloten om de casing te repareren en een sidetrack 

uit te voeren. Hij wijst er op dat in de discussies over schaliegas het mogelijk optreden van 

grondwaterverontreiniging een zeer actueel punt is. Hij vraagt of in NAM’s voorschriften niet is 

opgenomen dat eerst de cementering moet worden afgerond en beveelt aan om - indien dit niet zo is – 

dit alsnog op te nemen. Verder vraagt hij op welk niveau over deze gang van zaken beslissingen zijn 

genomen. 

De Directeur licht aan de hand van een schets de situatie bij deze boring toe. Hij geeft aan dat deze 

boring plaatsvond in het Noorden van de provincie Groningen. In die regio is geen drinkwater 

aanwezig: de bodem bevat alleen brak water en alleen in de bovenste grondlaag bevindt zich een laag 

zoet regenwater dat op het brakke water drijft. 

In 2012 is met Staatstoezicht op de Mijnen besproken dat de casing open zou kunnen worden gelaten. 

In het onderhavige geval heeft Staatstoezicht echter gesteld dat de casing volledig moest worden 

gecementeerd. Er was sprake van verwarring over wat in een dergelijk geval het juiste beleid zou zijn, 

mede omdat NAM verplicht is om tevoren een studie uit te voeren over de samenstelling van de 

bodem. Een dergelijke studie zou geen belang dienen als er toch standaard zou worden gecementeerd. 

De Directeur geeft aan dat de beslissingen in dit geval zijn genomen door de verantwoordelijken voor 

de boring en de technische autoriteiten binnen NAM. Hij deelt mede dat in overleg hierover met de 

heer De Jong van Staatstoezicht is vastgesteld dat het toezicht in dit geval adequaat heeft 

gefunctioneerd. 

De heer Botter voegt toe dat hij persoonlijk het besluit over de te volgen aanpak heeft genomen. 

De Directeur licht toe dat in algemene zin het beleid van Staatstoezicht is, dat de aanpak van een 

boring dient te worden gebaseerd op de aanwezige risico’s. In een vervolgoverleg zal worden 

besproken wat in gevallen als dit de juiste aanpak is. 

De heer Botter voegt toe dat Staatstoezicht in het schaliegasdossier heeft uitgesproken dat alle 

boringen tot aan het oppervlak worden gecementeerd. Om die reden is het voor Staatstoezicht niet 

gemakkelijk om van die lijn af te wijken. 

De Directeur geeft aan dat NAM van Staatstoezicht een brief heeft ontvangen, waarvan de strekking is 

dat NAM zelf een goede beoordeling van de te hanteren aanpak moet uitvoeren. Er wordt dus geen 

bepaalde aanpak voorgeschreven. 

De heer Bokhoven zegt dank voor de gegeven uitleg en geeft aan nu meer begrip te hebben voor het 

genomen besluit. Hij merkt op dat er veel aandacht is voor de aanpak van boringen en dat dit dus een 

gevoelig onderwerp is. 

De Voorzitter vraagt of er meer putten zijn die niet zijn gecementeerd. 

De Directeur antwoordt dat dit niet valt uit te sluiten. 

De Voorzitter merkt op dat de uitspraak van Staatstoezicht over cementering dus mogelijk niet 

volledig is gedekt door de realiteit. 

De Directeur antwoordt dat hij het niet NAM’s taak acht om uitspraken van Staatstoezicht te 

verifiëren. 

Fracking campagne 

De Directeur deelt mede dat NAM in 2012 een fracking campagne heeft uitgevoerd en dat momenteel 



een nieuwe campagne in voorbereiding is. In dit kader vindt overleg plaats met het ministerie, met 

Staatstoezicht, waterbedrijf Vitens en de Commissaris van de Koning. Tot nu toe komt uit dit overleg 

geen beletsel naar voren. 

De heer Dierikx vraagt of de gebruikte chemicaliën openbaar zijn. 

De Directeur bevestigt dat er op NAM’s website een lijst van deze chemicaliën is gepubliceerd en dat 

deze stoffen Reach-compliant zijn. 

De heer Dierikx verzoekt NAM om erop attent te zijn dat er geen andere dan de gepubliceerde stoffen 

worden gebruikt. 

Kwikproblematiek 

De Voorzitter merkt op dat het schrijven indiceert dat een investering van meer dan € 200 mln. 

noodzakelijk zal zijn. Hij beveelt aan om ten aanzien van deze problematiek een risicoanalyse uit te 

voeren. Daarbij zou moeten worden bekeken of een investering noodzakelijk is en, indien dit het geval 

is, zou een breed palet aan oplossingen moeten worden bekeken. Hij wijst er op dat de vermelde 

concept-selectie in 2013 suggereert dat al vaststaat dat er een investering moet worden gepleegd. 

De Directeur antwoordt dat NAM over deze kwestie in gesprek is met GTS. Vastgesteld is dat er op de 

leverpunten van GTS meer kwik uit de leidingen komt dan eerder gedacht, wat aangaf dat er een 

noodzaak aanwezig is. 

De heer Dessens stelt vast dat dieper koelen het kwikgehalte in het gas wel verlaagt maar de toestroom 

dus niet stopt. 

De Directeur geeft aan dat er nog geen besluit is genomen en dat alle experts erbij zijn betrokken. 

UGS Grijpskerk 

De heer Bokhoven vraagt of er al zicht op is wanneer het opslagplan voor UGS Grijpskerk zal zijn 

goedgekeurd en het werkvolume kan worden verhoogd naar 2,4 bcm. 

De Directeur antwoordt dat deze kwestie nog in behandeling is. De vraag van Staatstoezicht over 

eventuele bevingsrisico’s is door NAM beantwoord. NAM verwacht de goedkeuring niet op korte 

termijn te ontvangen. Overigens is in 2014 in Grijpskerk een workover gepland waardoor een 

werkvolume van 2,4 bcm in dat jaar sowieso niet haalbaar is. 

UGS Norg 

De heer Bokhoven vraagt waarom de shutdown in 2014 effect heeft op de mogelijke productie in de 

winter 2013-2014. 

De Directeur zegt op deze vraag te zullen ingaan bij agendapunt 8. 

7. STAND VAN ZAKEN AARBEVINGEN 

De Directeur geeft een toelichting aan de hand van een korte presentatie (bijlage 2 bij de notulen) 

Slide ‘Highlights NAM’ 

NAM verwacht dat in week 39 de 10.000e schademelding zal binnenkomen. Het proces van 

schadeafhandeling is onderworpen aan onafhankelijke reviews door de Technische Commissie Bodem 

Beweging en de ombudsman voor de gaswinning. Geconcludeerd is dat het proces voldoet en dat de 

uitkeringen voldoende ruimhartig zijn. Wel zijn opmerkingen gemaakt over de doorloopsnelheid en de 

transparantie. NAM is nu bezig een nieuwe opzet van het afhandelingsproces te toetsen. Het doel is 

om door middel van een aantal versimpelingen te bereiken dat er binnen een maand na een klacht een 

bezoek is gebracht, dat vervolgens binnen een maand een rapport is opgesteld en daarna binnen een 

maand de klacht is afgehandeld. Momenteel verloopt het proces trager dan bovenvermeld schema. 

NAM wil graag de onafhankelijke toetsing handhaven, om de communicatie over het proces te 

kanaliseren. 

Een aantal woningen heeft aanzienlijke schade opgelopen, vooral wegens de bouwkundige toestand. 

Sommige van de woningen die in slechte conditie verkeren worden aangemeld, maar NAM gaat ook 

actief het veld in om inspecties uit te voeren. 

De heer Bokhoven vraagt om hoeveel woningen het gaat. 

De Directeur antwoordt dat er een database is met 100.000 woningen. Dit aantal is ingeëngd tot 

10.000. 

De heer Dessens vraagt of het denkbaar is dat er risico-woningen zijn waarvoor nog geen schade is 

gemeld. 

De Directeur geeft als voorbeeld dat het bij ouderen kan voorkomen dat de woning in slechte conditie 

verkeert omdat er geen onderhoud wordt gepleegd en zij tevens schades niet melden. 

De heer Dessens oppert dat het toch nuttig lijkt om schademeldingen te hanteren als startpunt voor de 



inspectie van woningen. 

De Directeur wijst er op dat KNMI heeft gerapporteerd dat een beving met magnitude 5 leidt tot een 

versnelling van 0,23g aan het grondoppervlak. Bij die waarde wordt ingeschat dat circa 10 woningen 

zware schade oplopen waarvan er mogelijk één instort. Hij benadrukt dat het van belang is om 

woningen waarvoor dit kan gelden tijdig op te sporen. 

De heer Dessens merkt op dat het eigenaardig zou zijn als die woningen op dit moment nog geen 

schade hebben. 

De Directeur geeft aan dat in eerste instantie wordt gekeken naar 1000 woningen. De inspecties 

worden uitgevoerd in samenwerking met de dienst bouw-en woningtoezicht van de betreffende 

gemeentes. 

De Directeur deelt mede dat in december, na de beëindiging van de lopende onderzoeken, nog een 

behoorlijk stuk onzekerheid zal resteren, en dat verder onderzoek nodig is. Ook zal het 

meetprogramma nadere informatie leveren. Wellicht zal een aanpak worden voorgesteld zoals 

gehanteerd bij de gaswinning in de Waddenzee en de aanleg van de Maasvlakte, waarbij wordt 

gewerkt met een programma dat afhankelijk van ontwikkelingen kan worden aangepast. Hiertoe is 

geopperd om een ‘stoplichtsysteem’ te hanteren. In deze kwestie lijkt het echter niet raadzaam om 

tevoren vast te leggen welke reactie er op een bepaald signaal zou moeten volgen. 

De Directeur merkt op dat bij een versnelling van 0,23g de gevolgen overzienbaar zijn, maar dat een 

waarde van 0,5g een heel andere situatie oplevert, waarin veel meer huizen moeten worden versterkt. 

De heer Bokhoven vraagt of een waarde van 0,5g realistisch is. 

De Directeur antwoordt dat de omvang van de schade ook sterk afhangt van de tijdsduur van een 

beving. Hij geeft aan dat alle beschikbare expertise is ingeschakeld en dat op de conclusies van de 

experts moet worden vertrouwd. 

De heer Dessens vraagt waarom de waarde van 0,5gwordt genoemd, terwijl eerder is gemeld dat een 

magnitude van 5 een versnelling van 0,23g oplevert. 

De heer Dierikx merkt in dit verband op dat de heer Breunese, onafhankelijke deskundige en lid van 

de stuurgroep, in een gesprek met de Minister heeft gesteld dat - gezien de samenstelling van de 

bodem - er een maximumwaarde is voor de versnelling die aan het oppervlak kan optreden, ongeacht 

de bevingsmagnitude. 

De heer Dessens merkt op dat die informatie des te meer reden geeft om de waarde van 0,5g kritisch te 

beschouwen. 

De Directeur zegt de zorg over een dergelijk hoge waarde te delen, maar geeft aan dat het aan de 

experts is om deze materie te onderzoeken. 

De heer Benschop vraagt de Directeur of die op de hoogte is van het bestaan van een maximum in de 

versnelling. 

De Directeur antwoordt dat hem dergelijke informatie niet heeft bereikt. 

De heer Benschop benadrukt dat wordt beoogd om door het treffen van beheersmaatregelen tot een 

aanvaardbaar restrisico te komen. 

De heer Dessens deelt mede dat de heer De Jong van Staatstoezicht hem heeft gezegd dat uit 

onderzoek is gebleken dat de magnitude van bevingen niet is begrensd op 5. 

De heer Dierikx merkt op dat ook de frequentie-inhoud van een beving van belang is en dat het totale 

risico wordt bepaald door zowel de frequentie-inhoud als de versnelling aan het grondoppervlak. 

De Directeur merkt op dat het KNMI heeft uitgesproken dat men zich in dit geval over de 

frequentieinhoud 

van bevingen geen zorgen hoeft te maken. 

De Directeur geeft aan dat het zorgpunt voor NAM is welke conclusies uit de lopende onderzoeken 

zullen resulteren. Als er een scenario resulteert waarin enkele honderden huizen moeten worden 

versterkt zou dat werkbaar zijn, maar dat wordt anders als het gaat om een veelvoud daarvan. 

De heer Dessens merkt op dat een grondversnelling aan het oppervlak van 0,5g overeenkomt met de 

waarde die geldt voor de gebieden met de hoogste aardbevingsrisico’s in Europa, wat nogal 

verontrustend lijkt. 

De Directeur antwoordt dat de waarde van 0,5g op deugdelijke aannames is gebaseerd. Het KNMI 

leidt de waarde van 0,5g af van de berekende waarde van 0,23g door daar een flinke 

onzekerheidsmarge bij op te tellen. 

De heer Benschop zegt zich af te vragen op welke waarde dan de risico-inschattingen moeten worden 



gebaseerd, ook kijkend naar de kans dat een bepaalde grondversnelling optreedt. 

De heer Dierikx geeft aan dat wordt gezocht naar wat de maximale schade is die optreedt bij de 

hoogste waarde van de grondversnelling. 

De heer Benschop bevestigt dit. 

De Directeur voegt toe dat daarbij ook de bouwkundige kwaliteit van woningen in ogenschouw moet 

worden genomen. 

De heer Dierikx beaamt dat dat een goede benadering is. 

De heer Dessens merkt op dat, indien de te nemen bovengrondse maatregelen zeer aanzienlijk zouden 

uitvallen, goed moet worden nagedacht over de te hanteren waardes. 

De Directeur zegt het gevoel van onbehagen van de heer Dessens te delen en geeft aan dat het van 

belang is dat de experts vanuit de aandeelhouders van NAM en van EBN hierbij worden betrokken. 

De heer Benschop vraagt wanneer definitieve uitspraken over de te hanteren waardes bekend zullen 

worden. 

De Directeur antwoordt dat hij verwacht dat de uitkomsten in week 40 bekend zullen worden. 

De heer Dierikx geeft aan dat bij het onderzoek naar de relatie tussen productiepatroon en magnitude 

van bevingen nog weinig progressie is geboekt. 

Hij geeft aan dat naar zijn informatie op 15 en 16 oktober finale besprekingen met een flink aantal 

deelnemers zullen plaatsvinden en dat NAM vervolgens zal starten met het afronden van de 

actualisering van het winningsplan. 

De Directeur merkt op dat inmiddels alle mijlpalen zijn vervroegd. 

De heer Benschop stelt voor om een extra Collegevergadering te plannen als daar aanleiding voor is. 

De heer Botter antwoordt dat NAM voorstelt om in week 42 en 45 extra vergaderingen te plannen. 

De heer Dessens pleit ervoor dat NAM het College van relevante ontwikkelingen op de hoogte houdt 

en merkt op dat het College sinds de vergadering in juni weinig informatie heeft ontvangen. 

De Directeur antwoordt dat in die periode alle energie gericht was op de lopende onderzoeken. 

De heer Dierikx zegt te hebben vernomen dat de studie naar mogelijke alternatieve winningsmethodes, 

zoals bijvoorbeeld stikstofinjectie, geen oplossingen heeft opgeleverd. 

De Directeur zegt dat wat hem betreft deze conclusie prematuur is en dat er nog geen definitieve 

conclusies zijn. 

De heer Dierikx zegt het een goede zaak te vinden als het College tussentijds de stand van zaken 

bespreekt. 

De heer Dessens merkt op dat, gelet op wat inmiddels met de minister is besproken, het College 

enigszins op achterstand staat. 

De Directeur zegt er geen voorstander van te zijn om premature conclusies te communiceren. Hij zegt 

ten aanzien van eventuele productiemaatregelen te hebben vernomen dat een extra boring aan de rand 

van het veld een mate van drukvereffening to stand kan brengen. Het effect hiervan op het 

bevingsrisico is echter niet 100% te kwantificeren. Ten aanzien van stikstofinjectie is naar zijn 

informatie geconcludeerd dat het effect daarvan, onder meer vanwege de doorlooptijd van het 

daarvoor benodigde investeringsproject, pas na circa 10 jaar zou worden bereikt, zodat dit geen snelle 

oplossing biedt. 

De heer Benschop geeft aan dat het wel goed zou zijn om een boring gericht op drukvereffening te 

overwegen. Hij merkt verder op dat de benodigde maatregelen bij een maximale grondversnelling van 

0,23g volgens de huidige inschattingen overzienbaar zijn. 

De Directeur antwoordt dat toch ook moet worden gekeken naar scenario’s met een maximale 

grondversnelling van 0,5g. 

De heer Benschop beaamt dit maar benadrukt dat wel inzicht nodig is op welke wijze een dergelijke 

waarde wordt berekend. 

De Directeur beaamt dit, en geeft aan dat om die reden alle beschikbare deskundigheid bijeen is 

gebracht. Voor NAM is het zaak om verschillende scenario’s uit te werken. 

De Directeur deelt mede dat NAM momenteel in gesprek is met een groot aantal stakeholders over 

versterking van de regio, en dat het goed is dat dit buiten NAM om wordt opgezet, conform de aanpak 

van de commissie Meijer. 

8. ACC VOORTGANGSRAPPORTAGE 

(Schrijven secretariaat M5672 d.d. 18 september 2013) 

Mede aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. 



De Directeur memoreert dat hij in de 521e Collegevergadering heeft gemeld dat de onderbouwing voor 

fase 2 van de uitbreiding van UGS Norg nog zou worden bekeken. Inmiddels is dit uitgevoerd en de 

weergave daarvan is opgenomen in de bijlage bij de voortgangsrapportage. De uitkomst is dat NAM 

geen investeringsvoorstel zal opstellen. De overwegingen rond dit besluit zijn op goede wijze 

besproken met alle betrokken experts. 

De heer Lankhorst voegt toe dat is bekeken of de noodzaak voor dit deel van het project, die er twee 

jaar geleden was, nog steeds aanwezig is. De conclusie is dat de extra capaciteit weliswaar nog voor 

een beperkt aantal jaren nodig is, maar dat die behoefte via andere maatregelen kan worden afgedekt. 

De huidige marktsituatie biedt daarom geen rechtvaardiging voor dit project. Bovendien kan het 

geplande Groningenvolume ook zonder deze uitbreiding gewoon worden verkocht. Wel moet GTS 

mogelijk de kwaliteitsconversie-capaciteit uitbreiden. Daarover zal nog verder worden overlegd. De 

heer Lankhorst voegt toe zich te kunnen vinden in de bereikte conclusies. 

De heer Bokhoven vraagt of ook is bekeken bij welke marktomstandigheden het project wèl rendabel 

zou zijn. 

De heer Benschop antwoordt dat in de fase dat dit project nog aantrekkelijk leek er uiteraard met een 

andere capaciteitsprijs werd gerekend. 

De heer Lankhorst voegt toe dat toen ook de behoefte aan capaciteit voor het maximaal kunnen 

verkopen van Groningengas hoger werd ingeschat. 

De heer Bokhoven merkt op dat er in het algemeen voor moet worden gewaakt om 

investeringsbeslissingen te baseren op de momentane marktomstandigheden, en dat anticyclisch 

investeren ook een goede keuze kan zijn. Hij vraagt of er ook is gekeken naar een scenario waarin het 

Groningenveld geheel vlak zou moeten gaan produceren. 

De heer Lankhorst antwoordt dat dat scenario niet is meegenomen, en dat is uitgegaan van de 

scenario’s die in Prisma zijn opgenomen. 

De heer Dessens merkt op dat er, bijvoorbeeld door een stijging van de capaciteitsprijs of een ander 

productieprofiel voor het Groningenveld, weer een nieuwe situatie kan ontstaan waardoor het project 

opnieuw aan de orde kan komen. 

De Directeur antwoordt dat in fase 1 van het project rekening is gehouden met voorzieningen ten 

behoeve van fase 2, zodat fase 2 altijd nog kan worden uitgevoerd, zij het met enige aanlooptijd. 

De heer Dessens vraagt of fase 2 alleen betrekking heeft op het boren van putten. 

De Voorzitter antwoordt dat er ook leidingen moeten worden aangelegd. 

De heer Bokhoven vraagt of bepaalde voorbereidingen voor fase 2 dus wèl worden uitgevoerd. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat bijvoorbeeld bepaalde flenzen zijn aangebracht. 

De Voorzitter constateert dat er dus geen belemmeringen zijn om fase 2 eventueel alsnog uit te voeren. 

De heer Bokhoven merkt naar aanleiding van de tekst in de bijlage onder de kop ‘Marktwaarde van 

toekomstige productiecapaciteit’ op dat het zeer de vraag is of de ‘overwogen’ investeringen in 

seizoensflexibiliteit gezien de huidige marktomstandigheden doorgang zullen vinden. 

De heer Dessens vraagt naar aanleiding van de informatie op pagina 3 over UGS Norg wat de 

betekenis is van de shutdown in 2014 voor de productiemogelijkheden in de winters ‘13/’14 

respectievelijk ‘14/’15. Hij zegt aan te nemen dat de winter ‘14/’15 zal worden ingegaan met een 

lagere vullingsgraad van deze UGS. 

De Directeur antwoordt dat er, vanwege de beperkte injectiemogelijkheden in 2014, ook in de winter 

‘13/’14 al minder zal worden geproduceerd. Over de overwegingen daaromtrent is overlegd met 

GasTerra. 

De heer Dessens vraagt of de injectie in de zomer van 2013 nog normaal verloopt, en wijst er op dat 

per 23 augustus 87% van het beoogde volume is geïnjecteerd. 

 

De heer Lankhorst antwoordt dat normaliter per 1 oktober wordt overgegaan van injectie naar 

productie, maar dat de injectie dit jaar vanwege de projectwerkzaamheden eerder is gestopt. Daarom 

zal geen 100% vullingsgraad worden bereikt. 

De Directeur voegt toe dat NAM er aan werkt om de shutdown in 2014 zo kort mogelijk te maken. 

9. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

10. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 17.45 uur. 



Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 6 

Bijlage 2: Presentatie bij agendapunt 7 

 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 525e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 1 november 2013 om 09.00 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur om een toelichting te geven op de laatste stand van zaken. 

2.1 Stand van zaken algemeen 

De Directeur deelt mede dat heden de Commissie Meijer haar rapport zal uitbrengen. Het rapport 

bevat een flink aantal aanbevelingen. NAM heeft in de afgelopen periode enkele malen met de 

Commissie gesproken. 

Voor een deel van de voorgestelde maatregelen geldt dat die in overeenstemming zijn met de 

voornemens die NAM heeft, zoals het versterken van woningen, het stimuleren van economische 

activiteit in de regio en het instellen van een dialoogtafel waar van belang zijnde onderwerpen kunnen 

worden besproken. Voor een ander deel van de aanbevelingen geldt dat NAM minder directe 

betrokkenheid voor zichzelf ziet. 

De Commissie stelt dat NAM voor de financiering van de maatregelen gedurende de komende 20 jaar 

jaarlijks €45 mln. zou moeten bijdragen. Tezamen met een bijdrage van de Provincie zou een 

totaalbedrag van circa €1 mrd. nodig zijn. 

De Directeur merkt op dat een van de posten een bedrag van €300 mln. is dat de Commissie nodig 

acht voor het stimuleren van economische activiteit in de regio. Verder is ook een bedrag van €100 

mln. voor de post ‘onvoorzien’ in het overzicht opgenomen. NAM is voornemens om als reactie te 

geven dat het rapport interessante elementen bevat maar dat zij een deel van de aanbevelingen, 

alsmede de voorgestelde financiering, nog nader wil bestuderen. De Directeur vraagt aan de heer 

Dierikx hoe de reactie van het Ministerie zal luiden. 

De heer Dierikx antwoordt dat het Ministerie wel op het rapport zal moeten reageren maar dat de 

inhoud van de reactie nog niet duidelijk is. Hij geeft aan dat het zijn voorkeur heeft om de reactie van 

het Ministerie op te nemen in de algemene reactie van de Minister naar de Tweede Kamer die gepland 

is voor januari 2014. 

2.2 Concept winningsplan 

De Directeur deelt mede dat de tekst van het geactualiseerde winningsplan nog niet gereed is en dat hij 

daarom aan de hand van een aantal slides (Bijlage 1 bij de notulen) een toelichting wil geven op een 

aantal hoofdthema’s met betrekking tot het winningsplan, waarbij de vraag aan het College is of het 

kan instemmen met de gekozen richting. Hij geeft aan dat het tijdschema voor het opstellen van het 

winningsplan behoorlijk onder druk staat en deelt mede dat er inmiddels wel conceptversies van het 

winningsplan zijn. 

De heer Dessens vraagt of de experts deze conceptversies hebben gezien. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Bokhoven merkt op dat op 31 oktober nog een overleg met experts heeft plaatsgevonden. 

De heer Benschop merkt op dat het winningsplan welbeschouwd een tamelijk technisch document is, 

waarin de hoofdpunten nogal verspreid zijn opgenomen. Hij stelt voor om bij dit winningsplan een 



brief te voegen waarin - met als startpunt begin 2013 - het tot heden doorlopen proces wordt 

beschreven, met vermelding van de verrichte onderzoeken, de onafhankelijke toetsing van de 

studieresultaten, de rol van de begeleidingscommissie et cetera, en uiteindelijk wordt beschreven wat 

de geconstateerde risico’s zijn en welke maatregelen NAM in dat verband wil gaan nemen. Hiermee 

zou het gehele doorlopen traject in beknopte vorm goed inzichtelijk worden gemaakt. 

De Directeur antwoordt dat NAM voornemens is om drie versies van het winningsplan te maken, 

namelijk de versie die aan Staatstoezicht wordt gezonden, een iets meer populair wetenschappelijke 

versie, en een publieksversie. 

De heer Dierikx merkt op dat hetgeen de heer Benschop voorstelt zijns inziens niet overeenkomt met 

de publieksversie zoals NAM die voor ogen heeft. Hij zegt het pleidooi van de heer Benschop voor 

een beleidsmatige brief te steunen, zodat het ministerie naar die brief kan verwijzen en niet zelf een 

overzicht hoeft op te stellen. 

De heer Benschop geeft aan dat de strekking van een dergelijke brief zou moeten zijn dat deze de visie 

van NAM bevat op het doorlopen traject en de bereikte conclusies. 

De heer Van de Leemput zegt toe een dergelijke brief te zullen samenstellen. 

De heer Benschop merkt op dat op 4 november een volgende College vergadering is gepland en geeft 

aan dat het ook voor het inzicht van het College behulpzaam zou zijn om op korte termijn over een 

concept van de bedoelde brief te beschikken. 

De Directeur antwoordt dat voor het winningsplan een duidelijke opleverdatum geldt, namelijk 1 

december 2013, en dat dit niet geldt voor andere elementen uit de aanpak, zoals het versterken van de 

economische activiteit in de regio. Als NAM op 1 december de gevraagde brief gereed heeft is er dus 

nog niet over alle zaken duidelijkheid. 

De heer Dierikx antwoordt dat de brief bij voorkeur een totaaloverzicht zou moeten geven. Hij merkt 

op dat de Minister recent heeft aangegeven dat hij in januari 2014 de Tweede Kamer zal informeren. 

Tevoren zal hij over zijn besluit overleggen met de overige betrokken Ministers en het onderwerp 

vervolgens agenderen voor de Ministerraad. 

De Directeur antwoordt dat zowel het ministerie als NAM betrokken zijn bij de plannen voor de regio 

en dat deze activiteit dan zou moeten worden versneld. 

De heer Benschop geeft aan dat hierbij onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende 

dossiers. Zo heeft de Minister zich al uitgelaten over de kwestie van de waardedaling van woningen. 

Voor dat onderwerp kan NAM in de brief de laatste status vermelden. Over het intensiveren van het 

budget voor ‘Social investment’ zou NAM echter in de brief wel duidelijkheid kunnen geven en de 

thema’s kunnen benoemen die zij daarbij hanteert. 

De Directeur zegt zich daarin te kunnen vinden. 

De heer Benschop merkt op dat de brief van NAM niet zou moeten ingaan op de activiteiten van de 

Provincie of van het Ministerie. Hij wijst er op dat het onderwerp ‘Social investment’ niet voorkomt in 

het winningsplan maar wèl in de brief kan worden opgenomen. 

Slide 2 (The Issue: Balancing National Benefits with Local Impact) 

De Directeur geeft aan dat de mensen in de regio zorg hebben over de schade aan hun woning en hun 

veiligheid, maar ook over het toekomstperspectief voor de regio op middellange termijn. Via het 

winningsplan en de andere activiteiten wil NAM deze zorg adresseren. 

Slide 5 (Winningsplan Objective and Considerations) 

De Directeur merkt op dat het belangrijkste punt is dat duidelijk wordt wat het risico is en hoe dit 

risico moet worden beoordeeld. De te nemen maatregelen vallen uiteen in enerzijds het voorkomen 

van bevingen en anderzijds het voorkomen van schade en veiligheidsrisico’s. Hij wijst er op dat hij 

uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de ondertekening van het winningsplan en de bijbehorende 

brief en zich daarbij graag gesteund weet door het College. 

Slide 6 (Study 5: Compaction key driver, uncertainty in modelling) 

De Directeur geeft aan dat de grafiek duidelijk maakt met welke onzekerheid de studieresultaten zijn 

omgeven. De bodemdaling is de drijvende kracht achter de bevingen, en de grafiek laat zien dat er een 

aanzienlijk verschil is tussen de uitkomsten die de verschillende modellen berekenen. Dit geldt met 

name voor de verder in de toekomst liggende jaren. 

NAM zal daarom voorstellen om in dit opzicht de vinger aan de pols te houden en tot actie over te 

gaan als de ontwikkeling anders uitpakt dan nu wordt voorzien. 

De heer Dierikx vraagt welke organisatie bij welk model hoort. 



De Directeur antwoordt dat NAM het Timedecay model hanteert en Staatstoezicht het Isotach model. 

De heer Dessens merkt op dat de rode en blauwe lijn overeenkomen met de bodemdaling die tot nu toe 

is opgetreden en geeft aan dat NAM altijd stellige uitspraken heeft gedaan over de uiteindelijk te 

verwachten daling. Hij wijst er op dat er ook een fonds is voor maatregelen in het kader van 

bodemdaling zoals onder andere met betrekking tot waterlopen en gemalen en dat, als de groene lijn 

werkelijkheid zou worden, de benodigde bedragen uit zouden gaan boven de inhoud van het fonds. 

De Directeur antwoordt dat de uitspraken van NAM hierover in het verleden wellicht iets te stellig zijn 

geweest, en dat het beter zou zijn om de onzekerheid over de uiteindelijke bodemdaling transparant te 

maken. Hij zegt niet paraat te hebben wat de status is van het fonds voor bodemdaling. 

De heer Dessens pleit ervoor om dit aspect wel goed te bekijken. Hij merkt op dat in eerste instantie 

werd uitgegaan van een daling van 80 à 100 cm. Later is dit teruggebracht tot 40 à 50 cm. Als de 

werkelijke daling en de benodigde maatregelen uitgaan boven waar het fonds in voorziet dan is dat een 

additioneel issue, zodat het van belang is om dit na te gaan. 

De Directeur beaamt dit. 

De heer Dierikx vraagt of moet worden geaccepteerd dat de gebruikte modellen dermate verschillende 

uitkomsten geven. 

De Directeur antwoordt dat er voorlopig niets anders opzit. 

De heer Bokhoven vraagt of de grafieklijnen betrekking hebben op de daling van het diepste punt. 

De Directeur zegt dit aannemelijk te achten. 

De heer Dessens bevestigt dit. 

Slide 7 (Study 5: Hazard – Earthquake Magnitude) 

De Directeur geeft aan dat de grafiek op deze slide op een andere manier opnieuw duidelijk maakt met 

welke onzekerheid de resultaten zijn omgeven. De grafiek toont de berekende kans op overschrijden 

van een bepaalde magnitude, enerzijds voor de periode tot 2023 en anderzijds voor de gehele 

resterende levensduur. Beseft moet worden dat dit uitkomsten zijn van berekeningen met een model en 

dat veel van de parameters in dit model zijn gebaseerd op aannames. Over de te hanteren aannames is 

veel discussie geweest. Een van deze parameters betreft bijvoorbeeld de grootte van een breuk, 

waarbij de vraag is of deze even hoog is als het reservoir dan wel zich ook uitstrekt tot in de zoutlaag. 

Een andere parameter is welk deel van de compactie-energie vrijkomt in de vorm van bevingen, 

waarbij ook de vraag aan de orde is of die parameter al dan niet met de tijd toeneemt. 

De Directeur merkt op dat het positief is dat de grafiek duidelijk maakt dat er in elk geval geen sprake 

is van bevingen met een magnitude van bijvoorbeeld 8. Hij memoreert dat in januari 2013 is 

uitgesproken dat een maximum magnitude van 4 à 5 realistisch lijkt. De grafieklijn voor de 

eerstvolgende 10 jaar bevestigt die stelling. Overigens valt op te merken dat deze grafiek alleen is 

gebaseerd op compactie en dat de breukafmetingen er niet in zijn verwerkt. 

De Directeur deelt mede dat in de afgelopen week nieuwe studieresultaten zijn gemeld die er op 

wijzen dat bevingen met een magnitude groter dan 5 niet kunnen voorkomen. 

De heer Dessens vraagt of dat inhoudt dat de onderbroken grafieklijn eindigt bij de waarde 5 op de 

x-as. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat dit goed nieuws is, maar dat dit wel het proces verstoort en 

nieuw overleg vergt. Het is dus de vraag of deze informatie nog kan worden ingepast. Hedenmiddag 

zal over deze informatie overleg plaatsvinden tussen Shell en ExxonMobil en op 4 november zal deze 

worden gepresenteerd in een vergadering van de Technische Begeleidingscommissie Ondergrond. 

De heer Dessens vraagt of dit nieuwe inzicht ook inhoudt dat de doorgetrokken lijn in de grafiek naar 

links schuift. 

De Directeur zegt dit inderdaad te verwachten. 

 

De Voorzitter merkt op dat de onderbroken lijn laat zien dat de verwachtingswaarde voor de maximum 

magnitude 4,3 is. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat deze verwachtingswaarde P50 wordt genoemd. 

De heer Dessens betoogt dat P50 een technisch begrip is maar voor de bevolking niet veelzeggend is. 

In de maatschappelijke perceptie is ook een kans van 10% op een magnitude groter dan 5, zoals nu uit 

de grafiek kan worden afgeleid, een serieus risico. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat dit de kern is van het dilemma. Om die reden is van belang 

welke tijdshorizon wordt gehanteerd. Bij een kortere tijdshorizon worden lagere maximum magnitudes 



berekend, wat deels te maken heeft met de onzekerheid in het rekenmodel. Het model bevat veel 

complexe interacties, zodat het van belang is om na het beschikbaar komen van nieuwe informatie de 

berekeningen te herhalen. De Directeur vat samen dat hij op dit moment niet kan stellen dat 

magnitudes groter dan 5 niet mogelijk zijn. 

De heer Benschop beaamt dat de recent vernomen informatie van belang is en zou moeten worden 

meegenomen in de betreffende studie. Verder wijst hij erop dat door de onzekerheid in de uitkomsten 

van de modellen het risico in de tijd gezien toeneemt. Om die reden zou een stapsgewijze benadering 

verstandig zijn en recht doen aan deze onzekerheid. Deze benadering zou dan inhouden dat in de 

komende drie jaar een pakket van maatregelen wordt uitgevoerd, en verdere studies en metingen 

worden verricht op basis waarvan kan worden bepaald welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 

De heer Dierikx zegt een dergelijke aanpak eveneens verstandig te vinden, ook gelet op het 

uiteenlopen van de berekende waardes voor de bodemdaling. 

De heer Benschop voegt toe dat de omschreven benadering een ‘no regret’-aanpak is. 

De Directeur wijst er nogmaals op dat er veel aannames ten grondslag liggen aan de berekende 

resultaten en deelt mede dat in studie 5 is uitgegaan van de bodemdalingsverwachtingen berekend met 

het Timedecay model. 

De heer Dessens vraagt wat de consequentie zou zijn als de grotere daling berekend met het Isotach 

model zich zou manifesteren. 

De Directeur antwoordt dat dat een geheel andere situatie zou opleveren maar merkt op dat er voor de 

korte termijn geen significante verschillen zijn tussen de berekende uitkomsten. 

De heer Dessens brengt naar voren dat, als de door de Directeur gemelde recente informatie over de 

maximum magnitude door alle experts zou worden onderschreven, dit zeer relevant zou zijn daar de in 

slide 7 getoonde overschrijdingskans van 10% voor een magnitude van 5 namelijk een serieus risico 

vertegenwoordigt. 

De Directeur beaamt dit. Hij geeft aan dat een overschrijdingskans rond 10% qua risico-kwantificering 

tot vage uitkomsten leidt, wat niet het geval is bij een overschrijdingskans in de orde van 1%. 

De heer Dierikx wijst er op dat voor een overstroming van de Maas een kans van 1/250 jaar 

aanvaardbaar wordt geacht. 

De heer Dessens voegt toe dat dat overeenkomt met een kans kleiner dan 1%. 

De Directeur merkt op dat ook de impact van de optredende gebeurtenis van belang is. Bij 

grondversnellingen van 20%g à 30%g kan namelijk een enkele woning instorten. Meerdere woningen 

zullen zware schade oplopen en ook kan schade optreden aan infrastructuur zoals dijken. Er is dan dus 

sprake van een serieus risico. Bovendien kleeft aan de berekende waarde voor de grondversnelling 

eveneens onzekerheid. Als vanwege die onzekerheid de spreiding (sigma) bij de verwachtingswaarde 

wordt opgeteld resulteert een grondversnelling van 50%g. Daarbij komt dat in andere kwesties voor 

het afgeven van een maximumwaarde ook wel 2 of 3 maal de spreiding bij de verwachtingswaarde 

wordt opgeteld. 

Een grondversnelling van 50%g resulteert in een scenario met behoorlijk ernstige risico’s. Wat dus 

blijft is, dat elke kwantificering gepaard gaat met grote onzekerheid rond de berekende uitkomst. 

Slide 9 (Judgement of the risk: QRA) 

De Directeur deelt mede dat het Ministerie professor Helsloot heeft ingeschakeld voor advies over hoe 

om te gaan met de berekende risico’s. Hierbij gaat het met name om de kans op overlijden. Professor 

Helsloot geeft aan dat bij de kwantitatieve risicoanalyse moet worden uitgegaan van de 

verwachtingswaarde (P50), wat betekent dat wordt uitgegaan van een maximum magnitude van 4,3. 

Bij deze waarde is voor een populatie van 100.000 mensen de kans op één overlijdensgeval in de 

komende 10 jaar 10-6, wat conform het Nederlandse beleid een acceptabel risico is voor onvrijwillige 

risico’s. Dit houdt tevens in dat het risico gelijk is aan onvrijwillige risico’s op andere terreinen. 

Hierbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste vertoont de kansverdeling een lange ‘staart’, 

waarbij de kansen laag zijn, maar de impact hoog. Er zijn geen methodes om hier kwantitatief mee om 

te gaan, zodat hiervoor een beoordeling noodzakelijk is. Daarnaast is er het aspect van de aan derden 

berokkende schade, die inmiddels is opgelopen tot € 50 mln. en nog verder zal toenemen. 

Slide 10 (Judgement of the risk Illustration: Risk Assessment Matrix (RAM)) 

De Directeur licht toe dat de getoonde tabel een methodiek weergeeft die binnen Shell wordt 

toegepast. Weergegeven is wat de aard en waarschijnlijkheid is van bepaalde gebeurtenissen en hoe 

daarmee moet worden omgegaan. De kolommen onder ‘Consequences’ staan feitelijk los van elkaar. 



Voor het aardbevingsrisico in Groningen is de uitkomst dat de schade aan gebouwen kwalificeert voor 

het rode gebied, waarvoor geldt dat een afzonderlijke managementbeoordeling nodig is om te bepalen 

of het risico acceptabel is. Met betrekking tot het risico voor personen gelden volgens deze tabel rij 4 

en kolom A, zodat het rode gebied niet van toepassing is. 

De Directeur zegt ten aanzien van de schade aan gebouwen te verwachten dat, omdat het economische 

belang van de gaswinning zodanig uitgaat boven de te verwachten schade, het op correcte wijze 

compenseren van de schade en het bijdragen aan versterking van de regio een faire aanpak is. 

Wat een aanvaardbaar risico is voor incidenten als gevolg van gaswinning met een behoorlijke impact, 

zoals het instorten van een flink aantal huizen en het bezwijken van dijken is echter tot heden nooit 

precies besproken. 

De heer Dierikx geeft aan dat de genoemde 10-6 een belangrijke maatstaf is voor het individueel 

overlijdensrisico voor onvrijwillige risico’s. Als daaraan wordt voldaan dan valt het risico binnen de 

norm, die bijvoorbeeld ook is gehanteerd met betrekking tot het Deltaplan. Deze norm kan ‘hard’ 

worden genoemd maar is maatschappelijk aanvaardbaar. Hij zegt het goed nieuws te vinden als blijkt 

dat het risico voor personen als gevolg van bevingen binnen die norm blijft, en pleit ervoor om in de 

presentatie dit risico te vergelijken met bijvoorbeeld risico’s als gevolg van overstromingen. 

De heer Dessens zegt dit eveneens een positief bericht te vinden. 

De Directeur zegt persoonlijk de QRA-berekening nog niet te hebben gezien. Hij benadrukt dat de 

onzekerheid in de berekeningen zodanig is dat het risico gemakkelijk een factor 10 hoger of lager kan 

uitvallen. 

De heer Dierikx antwoordt dat er ook bij de berekening van bijvoorbeeld overstromingsrisico’s sprake 

is van onzekerheid in de berekende uitkomsten. 

De Directeur beaamt dit. 

De heer Benschop zegt te vinden dat, ook als er een ander risico zou worden berekend, het verstandig 

is om het besproken pakket van maatregelen uit te voeren en in de komende periode de 

ontwikkelingen verder te volgen. Hij zegt er begrip voor te hebben dat de Directeur moeite heeft met 

de ‘staart’ van de grafiek, die de relatief kleinere kansen op incidenten met een flink hoge impact 

vertegenwoordigt. Daartoe zou het goed zijn om vast te leggen dat dit deel van het risicobeeld niet is 

genegeerd en dat studies en monitoringactiviteiten worden uitgevoerd om hierin meer inzicht te 

krijgen. 

De heer Dessens voegt toe dat het van betekenis is als het risico binnen de aanvaarde normen valt. 

De heer Benschop beaamt dit en geeft aan dat het van belang zou zijn als NAM kan constateren dat het 

risico binnen de 10-6 norm valt en de Minister vervolgens bevestigt dat dit risico maatschappelijk 

aanvaardbaar is. 

De heer Dessens betoogt dat het aan de overheid is, en niet aan NAM, om dit risico te vergelijken met 

andere risico’s. 

De Directeur zegt van mening te zijn dat NAM ook zelf moet vinden dat het risico verantwoord is. 

De heer Dierikx deelt mede dat het meest recente beleidsdocument over deze materie stamt uit 2006 

en tot stand kwam onder leiding van Staatssecretaris Van Geel. Hij merkt op dat het relevant is om in 

de gaten te houden dat het risico als gevolg van aardbevingen vergelijkbaar is met andere risico’s, dus 

dat dezelfde parameters en aannames zijn gehanteerd. 

De Directeur stelt voor om in de voor 4 november geplande vergadering de rest van de presentatie te 

bespreken, waaronder de mogelijkheden qua reservoir management, en andere dilemma’s. 

De Voorzitter vraagt of er op die datum al sprake zal zijn van meer inzicht ten aanzien van de eerder 

gemelde nieuwe berekeningsresultaten. 

De Directeur antwoordt dat hierover hedenmiddag nog een bespreking zal plaatsvinden en zegt niet te 

verwachten dat dit leidt tot heel concrete uitspraken. Hij geeft aan het College over de uitkomst te 

kunnen informeren. 

De Voorzitter vraagt welke tijdslijn er is afgesproken met Staatstoezicht. 

De Directeur antwoordt dat NAM in de komende week op hoofdlijnen de in de presentatie opgenomen 

punten zal bespreken met Staatstoezicht. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.00 uur. 



Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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Notulen van de 526e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 4 november 2013 om 08.00 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter stelt voor dat de Directeur de in de 525e vergadering gegeven toelichting voortzet aan de 

hand van de nog niet besproken slides (Bijlage 1 bij de notulen) 

Slide 11 (Mitigation of the risk) 

De Directeur geeft aan dat de verschillende blokken in het schema verder zijn uitgewerkt in de 

volgende slides. 

Slide 12 (Mitigation 1a: Reservoir Management Options) 

De Directeur licht toe dat NAM ook momenteel al een productiestrategie toepast gericht op het 

verminderen van de spanningen in de ondergrond. In het gebied rond Loppersum wordt het veld 

geheel vlak geproduceerd. Het zuidelijke deel van het veld levert de gevraagde swing. 

Het ontwikkelen van de noord- en zuidwestelijke flanken van het veld stond reeds vermeld in het 

Businessplan. Dit project kan worden vervroegd en NAM zal dit mogelijk gaan voorstellen. De 

geomechanische studies over het effect hiervan zijn vrijwel gereed, maar de uitkomsten zijn nog wel 

met enige onzekerheid omgeven. 

Het idee achter het toepassen van stikstof-injectie is dat daarmee de reservoirdruk op peil kan worden 

gehouden en de compactie kan worden gestopt, waardoor het risico van bevingen wordt verminderd. 

NAM is nog niet zo ver dat zij dit daadwerkelijk wil gaan doen. Hiervoor zijn diverse redenen. 

Ten eerste is uitvoering van een dergelijk project niet op korte termijn mogelijk. 

Ten tweede is het nog niet zeker of het gedachte effect daadwerkelijk optreedt. 

Als derde punt geldt dat stikstofinjectie een investering van een bedrag tussen €5 mrd. en €10 mrd. 

vergt. Een dergelijk project zou ook een grote impact hebben op de regio. Er moeten veel putten voor 

worden geboord en er is een elektrisch vermogen in de grootteorde van 1 Gigawatt voor nodig. 

Tot slot moet worden opgemerkt dat het lange tijd vergt voordat deze optie daadwerkelijk effect zou 

kunnen opleveren. 

NAM wil deze optie daarom achter de hand houden. NAM heeft zeker belangstelling voor deze 

mogelijkheid en vindt het belangrijk om deze potentiele maatregel de komende tijd verder uit te 

werken, voor het geval dat over enkele jaren zou blijken dat deze noodzakelijk is. 

Een andere optie is het aanpassen van het productietempo. Er is berekend dat een verlaging van de 

jaarproductie naar 30 bcm het bevingsrisico niet substantieel verlaagt. De blauwe lijn in de grafiek op 

deze slide representeert de geplande productie conform het afnameplafond en vertoont een continue 

daling. 

De heer Dessens vraagt op welke termijn de twee eerstgenoemde maatregelen in werking kunnen 

treden en effect hebben. 

De Directeur antwoordt dat NAM de eerstgenoemde maatregel reeds toepast: als een van de 

compressoren in dit gebied wordt opgeregeld wordt een andere afgeregeld, zodat de productie in het 



gebied gelijk blijft. NAM heeft overigens geen hoge verwachtingen van het effect van deze maatregel. 

Meer wordt verwacht van het ontwikkelen van de westelijke flanken van het veld. Dit houdt in dat een 

aantal putten moet worden geboord, wat over ongeveer twee jaar gereed kan zijn. Er moet dan 

overigens ook een evacuatiesysteem met bijbehorende leidingen worden aangelegd. Eventueel zou een 

cluster uit het zuidelijke deel van het veld kunnen worden verplaatst naar het noordelijke deel. 

De heer Dessens betoogt dat een kritisch persoon zou kunnen zeggen dat de eerste maatregel geen 

effect heeft, de tweede pas over circa drie jaar in bedrijf zal zijn, dat toepassen van stikstofinjectie 

zeker nog vijf jaar zal vergen, en dat daarom productieverlaging geboden is. 

De Directeur antwoordt dat zelfs een verlaging van de jaarproductie naar 30 bcm weinig effect heeft 

en veel Staatsbaten kost. 

De heer Dessens betoogt dat het toch voor de hand ligt dat in de publieke opinie zal worden 

aangedrongen op productieverlaging. 

De Directeur antwoordt dat het meeste effect wordt behaald met het versterken van woningen. 

De heer Dessens beaamt dat dat een plausibel verhaal is, wat ook aansluit op de adviezen van de 

Commissie Meijer. 

De Directeur zegt het met de heer Dessens eens te zijn dat de buitenwacht terecht de conclusie kan 

trekken dat de reservoir management opties weinig hoopvol zijn. 

De heer Dessens zegt dat deze opties inderdaad geen serieuze oplossing bieden om op korte termijn 

het risico substantieel te verminderen. 

De heer Benschop betoogt dat het dus zaak is om op dit vlak alles te doen wat mogelijk is conform een 

‘no regret’ benadering, zonder dat op voorhand vaststaat dat het risico hierdoor vermindert. Hij zegt te 

verwachten dat de bevolking inderdaad vooral zal willen zien welke maatregelen NAM zelf neemt: het 

begrip ‘preventie’ houdt in de beleving van de bevolking niet zozeer verband met het verstevigen van 

woningen maar met maatregelen in de productiesfeer door NAM. 

De heer Dessens memoreert dat hij reeds eerder heeft uitgesproken dat de productie in 2013 ruim 

boven 50 bcm zal uitkomen en dat een productie in 2014 en 2015 van rond 43 bcm al een forse 

verlaging inhoudt. Dit kan als een duidelijk feit worden gepresenteerd. 

De Directeur beaamt dat op die wijze kan worden getoond dat de productie flink omlaag gaat. Hij 

suggereert om bij deze grafiek ook de productieniveaus van voorgaande jaren toe te voegen. 

De heer Dessens adviseert om in dat verband in te steken op een productieniveau in het onderste deel 

van de in de grafiek getoonde groene band. 

De Directeur antwoordt dat dat niveau dan ook daadwerkelijk zou moeten worden aangehouden. 

De heer Dessens geeft aan dat de groene band voor het jaar 2014 neerkomt op een productie tussen 

circa 42 en circa 48 bcm. 

De heer Benschop merkt op dat de productie in 2013 waarschijnlijk uitkomt op 53 bcm en dat deze de 

komende twee jaar 45 bcm zal zijn en daarna verder daalt naar 40 bcm in 2020. 

De heer Dessens vraagt of er inderdaad nog 90 bcm ruimte is onder het afnameplafond. 

De Voorzitter bevestigt dit. 

De heer Dierikx vraagt of er consensus over is dat het effect van een productieverlaging gering is. 

De Directeur antwoordt dat dit nog moet worden besproken in het overleg van heden van de 

Technische Begeleidingscommissie Ondergrond. Hij zegt te hebben gehoopt dat productieverlaging de 

‘staart’ van de grafiek op slide 7 kleiner zou maken. Dit viel echter tegen: het effect is marginaal. Ook 

op dit punt geldt echter dat de berekende uitkomsten met onzekerheid zijn omgeven. 

De heer Dierikx zegt dat voor een nuttige discussie over productieverlaging duidelijke informatie van 

belang is. 

De Directeur zegt in de volgende Collegevergadering over dit aspect grafieken te kunnen tonen aan de 

hand waarvan over dit onderwerp kan worden gesproken. 

De heer Benschop pleit ervoor om te zoeken naar een goede formulering over het effect dat 

productieverlaging al dan niet heeft in de Kwantitatieve Risico Analyse (QRA). 

De Directeur antwoordt dat het ook goed zou zijn om het (marginale) effect op de maximum 

magnitude te laten zien. 

De heer Dessens merkt op dat de combinatie van de voorgestelde maatregelen, zijnde het terugbrengen 

van de productie van circa 54 bcm in 2013 naar circa 43 bcm, het verminderen van drukverschillen 

door het ontwikkelen van de westelijke flanken en het overwegen van stikstofinjectie qua presentatie 

wel een bepaald effect zal hebben. 



De Directeur antwoordt dat het effect van deze maatregelen op het bevingsrisico helaas niet 

kwantificeerbaar is. 

De heer Dessens beaamt dit doch geeft aan dat dit pakket wèl demonstreert dat NAM alles doet wat in 

haar vermogen ligt. Hij wijst er op dat de grafiek op slide 7 laat zien dat de risico’s toenemen indien 

verder wordt gekeken dan de eerste 10 jaar. De mogelijkheid om tegen die tijd eventueel 

stikstofinjectie toe te passen heeft daarom wel betekenis. 

De Directeur beaamt dit. 

De heer Dessens geeft aan dat het dus goed zou zijn om de studie met betrekking tot stikstofinjectie in 

het pakket van verdere studies op te nemen opdat, wanneer er over enkele jaren meer informatie zal 

zijn over de kansverdeling van bevingsmagnitudes, er ook duidelijkheid is over de mogelijkheid en het 

effect van stikstofinjectie. Langs die lijn is de combinatie van maatregelen goed uitlegbaar. 

De heer Benschop zegt dat de studie rond stikstofinjectie er op is gericht om een optie te creëren. Het 

effect van de andere twee maatregelen is niet kwantificeerbaar, maar deze passen desondanks in een 

‘no regret’-benadering. 

De heer Dessens herhaalt dat het verstandig zou zijn om qua productieniveau in het onderste deel van 

de groene band te gaan zitten. Als bijvoorbeeld 43 bcm zou worden aangehouden dan demonstreert dit 

een duidelijke reductie. Reductie tot een niveau van 45 à 47 bcm zou in de perceptie van de 

buitenwacht waarschijnlijk overkomen als onvoldoende. 

De Directeur licht toe dat is gekozen voor een band omdat het uiteindelijke niveau afhangt van de 

buitentemperatuur. Een hogere productie als gevolg van een koude winter zou dan in het volgende jaar 

moeten worden gecompenseerd. Hiermee zou strakker moeten worden omgegaan dan voorheen. 

De heer Dessens merkt op dat compensatie ook gedurende het jaar kan plaatsvinden. 

De Directeur vraagt of dat inderdaad mogelijk is. 

De heer Van Roost antwoordt dat GasTerra ruime mogelijkheden heeft om de verkopen op 

spotmarkten als variabele in te zetten, zodat uitschieters als gevolg van bijvoorbeeld een koude winter 

kunnen worden gecompenseerd. 

De heer Dessens voegt toe dat GasTerra in de komende jaren sowieso deze sturingsmogelijkheden 

moet gebruiken om binnen het afnameplafond te blijven. 

De Directeur merkt op dat NAM over deze materie niet communiceert met GasTerra en vraagt of 

GasTerra inderdaad de afname uit Groningen goed kan sturen. 

De heer Dessens bevestigt dat de mogelijkheden daarvoor ruimer zijn dan eerder gedacht. 

De heer Dierikx voegt toe dat verlaging van de jaarproductie naar 30 bcm zonder problemen mogelijk 

is. 

De heer Dessens vult aan dat bij die jaarproductie nog steeds de winterpiek kan worden geleverd. In de 

zomerperiode wordt die extra productie dan gecompenseerd. 

De heer Benschop betoogt dat het qua communicatie dus beter is om voor de productie in de komende 

jaren een reeks vaste getallen te hanteren, zonder een band daar omheen. 

De heer Dierikx betoogt dat het sterker zou overkomen als ronde getallen worden genoemd, 

bijvoorbeeld door aan te geven dat de productie vermindert van 40 bcm naar 30 bcm en vervolgens 20 

bcm. 

De heer Dessens merkt op dat die daling sowieso al was gepland. 

De heer Benschop merkt op dat het op dit moment vooral gaat over de korte termijn waarvoor met 

Staatstoezicht overeenstemming moet worden bereikt. 

De heer Dierikx merkt op dat een reductie van 40 via 30 naar 20 bcm serieus zou overkomen. 

De Directeur vraagt de heer Dierikx of hij een dergelijke reductie voorstelt voor de korte termijn. 

De heer Dierikx antwoordt dat NAM daarover haar gedachten moet vormen. 

De heer Dessens betoogt dat het Ministerie daar eveneens over moet nadenken, gelet op de impact op 

de Staatsbaten. Hij merkt daarbij op dat het de vraag is of een dergelijk reductieschema zinvol is, gelet 

op het feit dat het niet meer dan een marginaal effect oplevert voor het bevingsrisico. Hij pleit daarom 

voor een combinatie van maatregelen in het veld en het versterken van woningen. 

De heer Dierikx geeft aan dat het wellicht zinvol is om met betrekking tot productievermindering 

enkele varianten te hanteren, die aan de overheid aan te bieden, en de overheid te laten kiezen. 

De Directeur antwoordt dat dit inderdaad zou voorkomen dat er een ‘win-loose’ situatie optreedt. Hij 

merkt op dat de Staatsbaten het meest worden geraakt door een productievermindering en dat het gaat 

om de afweging van dit nationale belang versus het regionale belang, zodat het voor de hand ligt dat 



de overheid hierover een afweging maakt. 

De heer Dierikx geeft aan dat voor de komende jaren bijvoorbeeld twee opties zouden kunnen worden 

voorgesteld, een waarin de productie ongeveer zoals gepland 43 bcm bedraagt, en een optie met een 

lagere productie inclusief de consequenties daarvan. 

De Directeur antwoordt dat NAM kan aangeven wat het effect van een verlaging naar 30 bcm is in de 

zin van reductie van het risico. 

De Voorzitter zegt zich af te vragen waarom NAM een alternatief zou moeten aanreiken dat weinig 

oplevert qua risicovermindering. 

De heer Dessens zegt ook geen voorstander van te zijn van het voorleggen van scenario’s die niet 

werken en geeft aan dat een vermindering naar 30 bcm eigenlijk onhaalbaar is vanwege het effect op 

de overheidsbegroting. Het zou daarom beter zijn om een vermindering naar een waarde tussen 45 

bcm en 40 bcm voor te stellen. 

De Directeur betoogt dat een vermindering naar 30 bcm al weinig opleverde en dat een vermindering 

naar 40 bcm dus nog minder oplevert. 

De heer Benschop beaamt dit en oppert dat in gedachten drie opties zouden kunnen worden 

aangehouden. De eerste optie zou zijn een productie van 43 bcm voor de komende periode, wat 

economisch gezien optimaal zou zijn. De tweede optie zou een productieniveau zijn dat iets is 

gematigd ten opzichte van de blauwe lijn in de grafiek op slide 12. Als derde zou een nog verdere 

reductie kunnen worden genoemd. NAM zou dan kunnen voorstellen om te kiezen voor de 

middenoptie. 

De heer Dierikx zegt te verwachten dat Staatstoezicht zal kiezen voor de derde optie. 

De Voorzitter zegt dit eveneens te verwachten. 

De heer Benschop geeft aan dat Staatstoezicht, ook als NAM die optie niet noemt, met een dergelijk 

voorstel zou komen. Om die reden is het beter om de optie zelf te noemen. 

De Directeur antwoordt dat NAM dit kan doen, en bij alle opties het effect op het risico kan aangeven. 

De heer Dierikx merkt op dat met name 2014 en 2015 moeilijke jaren zijn ten aanzien van de 

overheidsbegroting. 

De heer Dessens merkt op dat niet mag worden verwacht dat het na die jaren veel beter zal zijn gesteld 

met de overheidsbegroting. 

De Voorzitter beaamt deze door de heer Dessens uitgesproken verwachting. 

De heer Dessens merkt op dat een vermindering van de jaarproductie met 10 bcm resulteert in circa 

€2 mrd. minder Staatsbaten. Gelet daarop zou het de voorkeur hebben om het door de commissie 

Meijer voorgestelde programma met het daarbij behorende bedrag te adopteren. 

De Directeur licht toe dat het voorstel van de commissie Meijer neerkomt op een jaarlijkse bijdrage 

van € 45 mln. gedurende 20 jaar. Hij vat samen dat NAM in haar voorstel enkele scenario’s zal 

opnemen en zal aangeven dat de overheid hierover een afweging dient te maken. 

De heer Benschop geeft aan dat NAM in haar voorstel geen overwegingen moet opnemen vanuit het 

gezichtspunt van de overheid. 

De Voorzitter vraagt welke investering zou zijn gemoeid met de ontwikkeling van de zuid- en 

noordwestelijke flanken. 

De Directeur antwoordt dat dit €300 mln. à €400 mln. zou vergen. Dit project was al opgenomen in de 

plannen, maar de doorgang ervan is afhankelijk van vraag en aanbod van capaciteit in de markt. 

Overigens moet het project sowieso een keer worden uitgevoerd om de reserves volledig te 

ontwikkelen. 

Slide 14 (Response 2a en 2b: Mitigate impact earthquake) 

De Directeur deelt mede dat de op deze slide getoonde schoorsteen inmiddels is gesloopt. Op dit 

moment zijn er ploegen experts bezig met inspectie van gebouwen in de gemeente Loppersum. Er zijn 

inmiddels 200 woningen bekeken en voor enkele daarvan zijn maatregelen voor versteviging 

voorgesteld. In enkele gevallen zijn de maatregelen ook reeds uitgevoerd. Deze aanpak is dus effectief, 

en wordt uitgebreid naar 1000 of meer woningen. 

Slide 15 (Response 2c: Preventive Strengthening Strategy) 

De Directeur licht toe dat de getoonde staalconstructie slechts een tijdelijke maatregel is. Hij geeft aan 

dat het van belang is dat de aanpak voor verstevigen van woningen efficiënt is daar er honderden 

woningen zullen moeten worden aangepakt. Veel woningen zijn namelijk niet bevingsbestendig. De 

constructie van een woning is te vergelijken met een doos. Voor bevingsbestendigheid is het 



belangrijk dat de binnenmuur goed aan de buitenmuur is bevestigd. Verder is bij veel 

doorzonwoningen uit de jaren ’60 en ’70 de voor- en achtergevel volledig uitgevoerd als raamkozijn, 

waardoor de zijwaartse stabiliteit mogelijk niet voldoe 

nde is. In dergelijke gevallen zou bijvoorbeeld 

de voorgevel kunnen worden vervangen door een muur. Dit is echter wel een forse ingreep. Het gaat er 

daarom om dat per type woning de juiste maatregel wordt gevonden. 

De Directeur deelt mede dat de eigenaar van de woning in het plaatje rechts boven reeds zelf een 

tijdelijke steunconstructie heeft aangebracht. Het plaatje rechtsonder illustreert dat er in 20% van de 

gevallen sprake is van gebreken door achterstallig onderhoud. Herstel hiervan kan erg kostbaar zijn en 

er is nog niet vastgesteld hoe hiermee moet worden omgegaan. Als dit bijvoorbeeld een bestaande 

scheur betreft die iets groter is geworden dan wordt er geen probleem van gemaakt om die scheur in 

zijn geheel te repareren. Als echter een gehele muur in de staat verkeert als getoond op het plaatje dan 

zal toch ook de eigenaar moeten worden aangesproken. Wellicht zou hiervoor iets moeten worden 

gedaan in de vorm van een fonds of een hardshipregeling. Daar komt bij dat vergoeding van dergelijk 

achterstallig onderhoud onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van eigenaren die dit op eigen kosten 

hebben weggewerkt. 

De Directeur vat samen dat de verdere aanpak zal worden ontwikkeld met medeneming van het 

voortschrijdende inzicht dat uit de inspecties naar voren komt, en dat nog niet duidelijk is hoe met 

achterstallig onderhoud zal worden omgegaan. 

De heer Dessens suggereert dat in de hiervoor op te stellen regeling zou kunnen worden gekozen voor 

een procentuele bijdrage van NAM, zodat de eigenaar zelf besluit over het repareren van dit 

achterstallige onderhoud. Er ontstaat voor NAM echter een dilemma als de eigenaar besluit om geen 

actie te nemen. Hij merkt op dat veel subsidieregelingen van de overheid, zoals voor woningisolatie, 

werken op basis van een gedeeltelijke bijdrage. 

De heer Dierikx merkt op dat het in dit geval wel andere materie betreft dan een subsidieregeling. Hij 

zegt er voorstander van te zijn om een generieke verantwoordelijkheid te nemen voor een 

basisveiligheidsniveau 

en de verantwoordelijkheid voor alles wat daar boven uitgaat bijvoorbeeld bij de 

regio te leggen. 

De Directeur merkt op dat die stelling aansluit bij het standpunt van de commissie Meijer, en bij wat 

hij daarover aan reacties heeft gezien. Een voordeel van het werken met een regiofonds is dat deze 

activiteit goed zichtbaar is voor de buitenwacht. 

De heer Dierikx zegt te beseffen dat die aanpak bij NAM wellicht moeilijk zal liggen. 

De Voorzitter vraagt wat de verdere stappen zijn ten aanzien van het afronden van het geactualiseerde 

winningsplan. 

De Directeur antwoordt dat eind week 45 een conceptversie van dit plan gereed zal zijn, welke met het 

College kan worden gedeeld. 

De Voorzitter vraagt wat de agendapunten zullen zijn voor de voor 6 november geplande vergadering. 

De Directeur antwoordt dat in die vergadering de informatie over het effect van productievermindering 

verder kan worden uitgediept, alsmede informatie over het verstevigingsprogramma. 

(Noot secretaris: Naderhand is besloten deze vergadering te verschuiven naar 12 november) 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 09.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 2 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

 

Notulen van de 528e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 november 2013 om 07.30 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de aan het College toegezonden 

stukken (Bijlagen 1 t/m 3 bij de notulen). 

De Directeur merkt op dat het College in zijn 525e vergadering NAM heeft verzocht om, bij de 

aanbieding van het geactualiseerde winningsplan, in de vorm van een brief een overzicht te geven van 

het vanaf januari 2013 doorlopen traject, waarin wordt aangegeven welke activiteiten sindsdien zijn 

verricht, hoe deze waren georganiseerd, wat de bevindingen zijn en welke maatregelen NAM 

voorstelt. Dit stuk is nog niet gereed. Het toegezonden document (bijlage 3 bij de notulen) is hiertoe 

een eerste aanzet. De bedoelde aanbiedingsbrief bij het winningsplan zal hiervan worden afgeleid. 

De Directeur zegt in deze vergadering een vijftal onderwerpen te willen behandelen, aan de hand van 

de toegezonden slide-set, welke is geactualiseerd ten opzichte van de versie die in de 525e en 526e 

vergadering is besproken. 

Slide 5 (Risk Description: Study 5: Hazard – Earthquake Magnitude) 

De Directeur wijst op de drie lijnen die elk voor zich de kansverdeling voor de waarde van de 

maximum magnitude weergeven voor een van de beschouwde tijdsperiodes. Het naar rechts 

opschuiven van de lijn bij langere periodes heeft twee oorzaken: enerzijds neemt bij verder 

vooruitkijken de onzekerheid in de berekende uitkomst toe, anderzijds is over een langere periode 

gezien het aantal bevingen groter en daarmee ook de kans dat daar een zwaardere bevingen tussen zit. 

De Directeur wijst er op dat de P50-verwachting van de maximum magnitude voor de beschouwde 

periodes uitkomt op respectievelijk 3.5, 3.7 en 4.0. Deze waardes zijn van belang, maar de – kleinere – 

kans op een hogere maximum magnitude dan de P50-verwachting is eveneens relevant. 

De Directeur merkt op dat de getoonde lijnen zijn gebaseerd op het compactiemodel. Het is echter van 

belang dat ook wordt gekeken naar de invloed van breuken. In het rekenmodel van ExxonMobil is 

inmiddels een groot aantal breuken gerepresenteerd. De uitkomsten van dit model voor de maximum 

magnitude zijn ruwweg gelijk aan de met het compactiemodel berekende uitkomsten: de afwijking 

zitten in de orde van 0,1 à 0,2. 

Slide 6 (Describe the risk: Study 5: Underlying factors contributing to Uncertainty.) 

De Directeur licht toe dat de getoonde ‘harkboom’ weergeeft welke factoren bijdragen aan de 

onzekerheid rond de berekende verwachtingswaarden. Onder ‘Compaction’ staan de verschillende 

modellen genoemd waarmee de compactie kan worden berekend. De factor ‘Strain Partitioning’ is een 

maat voor de grootte van de fractie van de door compactie opgebouwde energie die wordt omgezet in 

bevingen. De GMPE-factor vertegenwoordigt de verhouding tussen de energie in een beving en de 

daardoor optredende grondversnelling. 

De gevoeligheid van de berekende maximum grondversnelling voor verschillende aannames voor deze 



factoren is weergegeven in het onderaan op de slide getoonde ‘Tornado-diagram’. De lengte van de 

getoonde balken geeft de grootte van de onzekerheid rond de verwachtingswaarde weer. Met name de 

factor ‘Strain Partitioning’ draagt dus bij aan de grote onzekerheid rond de verwachtingswaarde. De 

onzekerheid over de te hanteren GMPE-waarde kan worden verkleind door extra sensoren onder en 

aan het aardoppervlak aan te brengen. 

Slide 7 (Describe the risk: Study 5: Total Seismic Moment is largest uncertainty, and uncertainty 

grows over time) 

De Directeur deelt mede dat deze slide verder ingaat op de factor ‘Strain Partitioning’. De grafiek 

toont de cumulatieve ontwikkeling van de maximumwaarde, verwachte waarde en opgetreden waarde 

van het ‘seismische moment’, als functie van de cumulatieve productie. De grijze lijn 

vertegenwoordigt de ontwikkeling voor een Strain Partitioning factor gelijk aan 1. In de ontwikkeling 

van de werkelijk waargenomen momenten zitten, zoals in de grafiek valt te zien, twee opwaartse 

stappen. Er zouden zich ook dergelijke stappen kunnen gaan voordoen die groter zijn dan tot nu toe 

waargenomen. Daarom is met de onderbroken lijnen een onzekerheidsrange aangegeven rondom de 

lijn van de verwachte waardes. 

De heer Dessens merkt op dat het lijkt alsof deze onderbroken lijnen aangeven dat de mogelijke 

overschrijding van de verwachte waarde groter is dan de mogelijke onderschrijding. 

De Directeur antwoordt dat een eventuele onderschrijding niet zo relevant is. Hij merkt op dat deze 

grafiek voortkomt uit een model waarin nog niet de aanwezige breuken zijn gemodelleerd. In een 

model waarin wèl breuken zijn opgenomen komt naar voren dat de aanwezig energie deels vrijkomt in 

de breuken en deels daarbuiten. Dit zou voor de grafiek tot gevolg hebben dat de grijze lijn lager komt 

te liggen. De eerste resultaten van berekeningen met dat model zien er veelbelovend uit en wijzen in 

de richting van een maximum magnitude van circa 4,6. Deze berekeningen zijn echter nog niet 

uitgevoerd met verschillende aannames voor de van invloed zijnde factoren. 

De Directeur vat samen dat de onzekerheid rond de berekende resultaten toeneemt naarmate er verder 

in de toekomst wordt gekeken en dat het daarom zaak is dat de studies worden voortgezet en het 

monitoring programma wordt doorgevoerd. Hij geeft aan dat over enkele maanden mogelijk al weer 

meer informatie beschikbaar zal zijn. 

De heer Benschop concludeert dat de op slides 5, 6 en 7 opgenomen grafieken nog zijn gebaseerd op 

de berekeningen met een model zonder breuken, en dat het model mèt breukmodellering 

mogelijkerwijs een lagere uitkomst voor de maximum magnitude oplevert. 

De Directeur bevestigt dat dit maximum dan mogelijk lager dan 5 zal zijn. 

De heer Benschop vraagt of dat een P90-waarde betreft. 

De Directeur antwoordt dat voor een uitspraak daarover nog nadere analyse nodig is. 

De heer Benschop merkt op dat de eerder genoemde P50-waardes van 3.5, 3.7 en 4.0 op hem 

overkomen als lager dan eerder is berekend, en dat dit des te meer belangrijk wordt als uit de 

berekeningen met het model inclusief breuken zou blijken dat de maximum magnitude in de buurt ligt 

van deze waardes. 

De Directeur antwoordt dat de bovengrens inderdaad naar dergelijke waardes lijkt te gaan, maar merkt 

op dat NAM dit nog niet als definitieve informatie kan opnemen in het winningsplan. 

De heer Benschop geeft aan dat deze nieuwe informatie zeer relevant is met betrekking tot de 

verwerking van het risico in een kwantitatieve risicoanalyse. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat het daarom van belang is dat voor de korte termijn kan 

worden uitgegaan van een maximum magnitude van 5 en dat het monitoring- en studieprogramma 

wordt voortgezet. 

De heer Benschop vraagt of het naar rechts opschuiven van de kansverdeling in de grafiek op slide 5 

naarmate verder in de toekomst wordt gekeken betekent dat het risico zelf toeneemt of dat alleen de 

onzekerheid rond de berekende waarde toeneemt. 

De Directeur antwoordt dat beide elementen een rol spelen. 

De heer Dessens vertaalt de vraag van de heer Benschop naar de vraag of, als de grafiek op slide 5 in 

het jaar 2016 opnieuw wordt berekend, de groene lijn naar links zal zijn geschoven. 

De Directeur antwoordt dat er sprake is van drie effecten. Als eerste geldt dat het monitoring 

programma zal leiden tot meer duidelijkheid over de aan te nemen grootte van de verschillende 

parameters, waardoor de onzekerheidsband rond de verwachte waarde voor de maximum magnitude 

nauwer wordt. Ten tweede geldt voor een in 2016 uitgevoerde berekening dat de extrapolatie dan 



betrekking heeft op een kortere periode, wat eveneens de onzekerheid reduceert. Als derde punt geldt 

dat verbeterde informatie kan leiden tot een andere (P50) verwachtingswaarde. Deze kan echter zowel 

hoger als lager worden. 

De heer Benschop betoogt dat het van belang is hoe over het oplopen van de onzekerheid wordt 

gecommuniceerd. Hij stelt als formulering voor dat er een kans bestaat dat het risico toeneemt en dat 

om die reden uitvoering van het monitoring- en studieprogramma van groot belang is. Dit is namelijk 

 

een andere boodschap dan de uitspraak ‘dat het risico oploopt’. Hij betoogt dat NAM anderzijds 

toename van het risico ook niet moet uitsluiten en de mogelijkheid daarvan wel moet vermelden. 

De heer Bokhoven vraagt of, als een periode van 50 jaar zou worden bekeken, het risico nog hoger 

uitvalt dan in de grafiek op slide 5 getoond. 

De Directeur antwoordt dat een beschouwing over de gehele resterende lifetime van het veld leidt tot 

een lijn die in grafiek op slide 5 rechts ligt van de lijn voor de periode tot 2023, en die een 

verwachtingswaarde van ongeveer 6 laat zien. Hogere verwachtingswaardes dan 6 zijn dus niet aan de 

orde. 

De heer Dessens vraagt of het model waarin de breuken zijn opgenomen het effect van oplopen van de 

verwachtingswaarde en de onzekerheid daaromheen vermindert en hoe groot deze vermindering is. 

De Directeur antwoordt dat het effect van de berekeningen met dit model is, dat in de grafiek op slide 

7 de grijze lijn lager komt te liggen. In de grafiek op slide 5 wordt het effect zichtbaar doordat de 

uitlopers van de grafieken ter plaatse van de getekende ovaal naar links schuiven. 

De heer Dessens zegt dit van belang te achten, daar deze uitlopers betrekking hebben op de maximaal 

mogelijke magnitudes. Hij voegt toe dat de bij de verwachtingswaarde behorende overschrijdingskans 

van 50% op mensen als hoog overkomt, zodat grip op de kans op hogere maximum magnitudes dan de 

P50-waarde belangrijk is. 

De Directeur beaamt dit en deelt mede dat NAM deze nieuwe informatie wil meenemen en ook met 

Staatstoezicht wil bespreken. 

De heer Dessens vraagt of dit voor Staatstoezicht nieuwe informatie is. 

De Directeur antwoordt dat Staatstoezicht bekend is met de grafiek op slide 5 en met de onzekerheid 

in de berekende uitkomsten. De informatie over de eerste uitkomsten op basis van het model met 

breuken is gedeeld met de stuurgroep en wordt heden met Staatstoezicht gedeeld. 

De heer Dessens merkt op dat Staatstoezicht begin 2013 niet echt open stond voor andere inzichten en 

geeft aan dat zij nu toch met een nieuw beeld zal worden geconfronteerd. 

Vanaf dit moment neemt de heer Dierikx deel aan de vergadering. De Directeur vat kort samen wat tot 

nu toe is besproken. 

De Directeur deelt mede dat één berekening met het nieuwe model van ExxonMobil drie dagen vergt. 

Hij vat samen dat dit model de potentie heeft om het deel van de curves dat betrekking heeft op lage 

waarschijnlijkheid en hoge magnitudes te verschuiven. In het winningsplan kan hierover wel een 

doorkijkje worden gegeven, maar helaas niet meer dan dat. 

De heer Dessens merkt op dat de tot nu toe berekende risico’s toenemen met de tijd en dat er dus tijd 

is om met dit verbeterde model berekeningen uit te voeren. 

De Voorzitter vraagt wat gebruik van dit nieuwe model betekent voor de waardes van de 

grondversnelling en de schade aan gebouwen. 

De Directeur zegt daar later in de vergadering op terug te zullen komen. 

De heer Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht waarschijnlijk tijd nodig heeft om deze nieuwe informatie 

te beoordelen. 
 

De Directeur bevestigt dit. Hij geeft aan dat Staatstoezicht wel op hoofdlijnen is geïnformeerd en dat 

zij later op deze dag door NAM meer in detail zal worden geïnformeerd. 

De heer Dessens zegt te hopen dat deze informatie kan bijdragen aan nuancering van de eerder door 

Staatstoezicht ingenomen standpunten. 

De Directeur sluit zich daarbij aan maar voegt toe dat dit voor NAM geen gemakkelijke opdracht is 

gelet op de rol en positie van Staatstoezicht als autoriteit op dit gebied. Hij zegt de ervaring te hebben 

dat Staatstoezicht zich in eerste instantie beperkt tot het aanhoren van informatie en vervolgens de tijd 

neemt om die informatie in eigen kring te beoordelen. 

Slide 9 (Risk Description: Study 1: Impact on houses in expectation case limited (but can be large in 



low prob event)) 

De Directeur licht toe dat de huidige verwachting is dat bij een beving met een magnitude van 5 circa 

50 huizen zullen instorten, wat gepaard kan gaan met 5 dodelijke slachtoffers. De factor die het aantal 

te verwachten doden per ingestorte woning representeert is verlaagd, waardoor ook het totale risico is 

gedaald ten opzichte van eerdere berekeningen. De onzekerheid hierbij is dat de gebruikte factoren 

voor het verband tussen grondversnelling en instorting zijn gebaseerd op huizen in bekende 

aardbevingsgebieden, zoals Turkije, en niet op de Nederlandse situatie. Bureau ARUP heeft grote 

moeite met het bepalen van deze verbanden, daar er geen ervaringsgegevens zijn voor de Nederlandse 

situatie. Het is daarom zaak dat de zwakste woningen in elk geval worden versterkt. De 

studierapporten zullen dus aangeven dat er kans is op een grote impact en dat dit risico wordt 

aangepakt door het versterken van woningen. 

De Directeur meldt een situatie waarbij een bewoner meedeelde dat zijn buurman een woning heeft 

met veel scheuren, maar die niet laat repareren en evenmin bij NAM claimt. 

De heer Dessens beveelt aan om na te gaan of in een dergelijk geval via de gemeente actie kan worden 

genomen, daar de gemeente instrumenten heeft om op te treden bij onveilige woonsituaties. Daarmee 

zou kunnen worden voorkomen dat een dergelijke woning instort. 

Slide 13 (Risk Mitigation 1a: - Reservoir Management Options) 

De Directeur wijst er op dat de afname van Groningen-gas is beperkt door het plafond en vervolgens 

snel verder terugloopt. 

Slide 14 (Risk Mitigation 1a: - Impact Potential Production Curtailment) 

De Directeur licht toe dat in de tabel op deze slide voor verschillende afnamepatronen de berekende 

‘Peak Ground Acceleration’ (PGA) is weergegeven. Hieruit blijkt dat, ten opzichte van het 

basisscenario, verlaging van de afname tot 30 bcm de P50 waarde voor de PGA doet dalen van 0,06 

naar 0,05. De P10-waarde daalt van 0,33 naar 0,31 en de P02-waarde van 0,66 naar 0,64. Voor alle 

drie deze waardes geldt dus dat de impact van een flinke productievermindering gering is. 

De Voorzitter merkt op dat dit haaks staat op de bewering die Staatstoezicht begin 2013 deed. 

De Directeur bevestigt dit. Hij zegt wel enige kanttekeningen bij de uitkomsten te willen plaatsen. Ten 

eerste is het gebruikte model niet perfect. Verder zullen andere aannames voor de waarde van 

verschillende factoren tot andere uitkomsten leiden. Tot slot geldt dat deze tabel betrekking heeft op 

de gegevens voor de periode van de eerstvolgende 10 jaar. 

 

De heer Dierikx geeft aan dat voor het ministerie erg belangrijk is hoe Staatstoezicht op deze 

informatie zal reageren. 

Slide 18 (Inspection and Strenghtening Programme) 

De Directeur deelt mede dat NAM op dit moment bezig is met een inspectie op ‘Level 1’- niveau. Uit 

deze inspecties zullen een aantal huizen naar voren komen die van binnen moeten worden 

geïnspecteerd. NAM verwacht bij deze inspecties zwakke gebouwen te vinden. Voor die woningen zal 

eerst een tijdelijke versterking worden aangebracht en zullen vervolgens de definitieve maatregelen 

worden uitgevoerd. 

De aard van de te nemen maatregelen hangt af van de relevante norm, die er overigens nog niet is. 

Verder staat de maximum grondversnelling waarvan moet worden uitgegaan nog niet vast. Een en 

ander moet dus nog verder worden uitgewerkt. 

De heer Dessens merkt op dat de inspecteurs inmiddels 7000 woningen hebben gezien, waarvoor 

schade is geclaimd, en daar toch een bepaald idee aan over moeten hebben gehouden. Het type huizen 

dat nu al veel schade heeft zou nu toch in beeld moeten zijn. Dit zou kunnen helpen om nauwkeuriger 

te bepalen welke huizen versterking nodig hebben. 

De Directeur antwoordt dat de schade-expert een andere deskundigheid heeft dan een 

bouwdeskundige. Hij geeft als voorbeeld dat de voor de inspectie ingeschakelde Italiaanse experts wel 

deskundig zijn op het vlak van schades maar weinig weten van de in Nederland toegepaste 

bouwkundige constructies. De Directeur geeft aan dat NAM de informatie vanuit het proces van 

schadeclaims echter wèl gebruikt, in combinatie met de informatie uit de inspecties. 

De heer Dessens stelt dat de ergste schades inmiddels wel in beeld zullen zijn. 

De Directeur bevestigt dit, maar geeft aan dat er ook uitzonderingen zijn zoals in het geval van de 

woning met scheuren die eerder ter sprake kwam. Hij geeft aan dat het versterkingsprogramma 

waarschijnlijk wel zal doorlopen tot in 2016, maar zal op dit moment nog niet in de aanpak worden 



opgenomen. Het versterkingsprogramma zal periodiek worden geëvalueerd en bijgesteld. 

De heer Dessens vraagt of de op de slide vermelde aantallen betrekking hebben op een totaal aantal 

van 100.000 woningen in het gebied, wat inhoudt dat circa 10% van de woningen wordt geïnspecteerd. 

De Directeur antwoordt dat in het kerngebied 100% van de woningen wordt geïnspecteerd. Hij deelt 

mede dat de aanpak voor het versterken van woningen tot stand komt in overleg met het bestuur van 

gemeentes, de afdelingen bouw- en woningtoezicht van gemeentes, Bouwend Nederland en locale 

aannemers. De samenwerking met het Alfa College en de locale aannemers wordt ook gezien als 

social investment. 

Slide 20 (Strenghtening Programme - Funding) 

De Directeur wijst op de verschillende niveaus waarin versterkingsmaatregelen kunnen worden 

ingedeeld en geeft aan dat de kosten van versterkingen die uitgaan boven het niveau van de bouwnorm 

logischerwijs ten laste van NAM komen. Woningen die niet voldoen aan de bouwnorm vormen een 

lastig vraagstuk. Voor een 300 jaar oude woning kan bijvoorbeeld niet worden verwacht dat deze aan 

de huidige bouwnorm voldoet. Ook zijn er woningen die niet aan de norm voldoen en waarvan de 

eigenaar zou kunnen aangeven dat dit voor hem geen probleem is, die echter toch een probleem 

vormen doordat er sprake is van bevingsrisico’s. Formeel is NAM in dat soort gevallen niet 

 

aansprakelijk voor de kosten van versterking, maar het afwijzen van elke betrokkenheid bij dergelijke 

gevallen is niet goed mogelijk. Er zullen zich dus een aantal schrijnende gevallen voordoen. Voor die 

gevallen zou een fonds kunnen worden gesticht in samenwerking met de betrokken gemeentes en de 

provincie, naar analogie van het Schipholfonds, waarbij het fonds niet wordt beheerd door NAM maar 

door een breed samengestelde beheercommissie. Door de bevoegdheid om te besluiten over deze 

gevallen buiten NAM te plaatsen kunnen scherpere keuzes worden gemaakt. Uiteraard moet het fonds 

niet het karakter krijgen van een blanco cheque. De Directeur vraagt wat het College van een 

dergelijke aanpak vindt. 

De heer Dessens zegt het een prima aanpak te vinden om juist naar dit soort wegen te zoeken. Hij 

adviseert om wel nog te pogen iets meer geobjectiveerde criteria op te stellen, en betoogt dat een 

monument van 300 jaar oud toch een ander geval is dan een door de eigenaar verwaarloosde woning. 

Objectivering kan namelijk vermijden dat er naar willekeur wordt gehandeld. 

De heer Dierikx geeft aan dat NAM dit dossier zou moeten loslaten en geeft als voorbeeld dat hij zich 

destijds niet heeft gemengd in de activiteiten van het Schipholfonds. 

De heer Dessens merkt op dat NAM de aanpak voor deze gevallen wellicht niet geheel op afstand kan 

plaatsen. Hij betoogt dat het bij het Schipholfonds alleen ging om geluidsoverlast, en dat voor 

bevingsrisico’s de verantwoordelijkheid van NAM, zijnde de partij die als veroorzaker geldt, iets 

verder gaat. 

De Voorzitter merkt op dat referenties worden gelegd naar het Schipholdossier en dat tevens expertise 

uit Italië is ingeschakeld, en vraagt of er ook ervaringen zijn uit de Limburgse mijnstreek. 

De Directeur antwoordt dat in Limburg alleen schades zijn gerepareerd en dat er geen sprake is 

geweest van versterking van gebouwen. 

De heer Dessens voegt toe dat in Limburg een zeer effectieve aanpak werd gehanteerd waarin op de 

eerstvolgende dag na een melding van mijnschade een reparatieploeg bij de betreffende woning aan de 

slag ging. 

De Voorzitter vraagt of er ooit bouwnormen zijn voorgeschreven in verband met bevingsgevaar. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is, ook niet voor de provincie Limburg, hetgeen een 

interessant feit is. 

De Voorzitter deelt mede dat voor de Belgische provincie Luik wèl een bouwnorm geldt, maar dat de 

toepassing daarvan op vrijwillige basis geschiedt. Hij werpt de vraag op of, als er een bouwnorm voor 

Groningen zal gaan gelden, deze ook van toepassing zal zijn in Limburg. 

Slide 22 (Value Loss – Proposed voluntary compensation scheme) 

De Directeur zegt in deze vergadering niet bij het onderwerp ‘waardevermindering’ stil te willen staan 

en deelt mede dat NAM hierover nog in overleg is met de overheid. 

Slide 27 (Rapport Commissie Meijer) 

De Directeur deelt mede dat het rapport van de commissie Meijer redelijk goed is ontvangen. Vanuit 

de provincie wordt nu gepoogd om brede steun voor dit rapport te organiseren. 

De Voorzitter merkt op dat het rapport aanbevelingen bevat die voortkomen uit een vermeende slechte 



relatie tussen NAM en de overheid. Hiermee wordt eigenlijk een politiek feit gecreëerd, in die zin dat 

die relatie inderdaad slecht zou zijn. 

 

De Directeur beaamt dit maar geeft aan dat het plan om overlegtafels op te richten in NAM’s ogen een 

goed voorstel is. 

De heer Dessens vraagt of het juist is dat de heren Van Geel en Wallage opdracht hebben van de 

provincie om voorbereidingen te treffen voor de op te richten overlegtafels. 

De Directeur bevestigt dit. 

De Directeur deelt mede dat NAM zich kan vinden in de drie hoofdthema’s veiligheid, kwaliteit van 

woon- en leefomgeving en duurzaam economisch perspectief; echter, er zijn zorgen over de 

uitwerking van deze thema’s naar specifieke maatregelen. Zo kan NAM zich niet vinden in de inhoud 

van het desbetreffende voorstel voor het duurzaam economisch perspectief en zet NAM vraagtekens 

bij het aantal van 65.000 te inspecteren woningen. Verder merkt hij op dat het bestand maken van alle 

woningen tegen bevingen met een magnitude van 5 een zeer kostbare zaak is. NAM zal dus zorgvuldig 

om moeten gaan met hetgeen de commissie aanbeveelt. 

De heer Benschop merkt op dat het aantal te inspecteren en te versterken woningen afhangt van de 

omvang van de risico-contouren, en dat die nog niet vaststaan. 

De Voorzitter vraagt wat NAM vindt van het verstrekken van vouchers. 

De Directeur antwoordt dat NAM daar niet gelukkig mee is, daar sommige van de 65.000 

huiseigenaren geen last zullen hebben van de bevingen, terwijl in andere gevallen deze compensatie 

onvoldoende zal zijn. NAM overlegt hierover nog met het ministerie. 

De heer Dessens zegt eveneens niet achter het idee van het verstrekken van vouchers te staan, en dat in 

plaats daarvan beter het te stichten fonds iets ruimer kan worden gemaakt. 

De Voorzitter voegt toe dat vouchers niet bijdragen aan het wegnemen van de angst van de bewoners. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat dit laatste de primaire focus moet zijn van NAM. 

De Directeur zegt met betrekking tot de aanbevelingen onder de noemer ‘Kwaliteit woon- en 

leefomgeving’ dat gemeentes reeds bezig zijn met de aanleg van snelle internetverbindingen naar 

dorpen en dat voor afgelegen boerderijen 4G mobiel internet als de oplossing wordt gezien. Hij zegt 

bovendien van mening te zijn dat snel internet in heel Nederland moet worden aangelegd. Elders 

gebeurt dit op kosten van de overheid en daarom zou het vreemd zijn om het in deze regio uit de baten 

van de gaswinning te betalen. 

De heer Dessens zegt het hiermee eens te zijn en merkt op dat snel internet ook een onderwerp is dat 

ver afstaat van het issue dat op tafel ligt, hetgeen een extra reden is voor NAM om hier afstand van te 

houden. 

De heer Dierikx merkt op dat de rijksoverheid geen beleid heeft ten aanzien van de aanleg van snel 

internet; lagere overheden hebben wel beleid op dit onderwerp. 

De heer Dessens pleit ervoor om, als er iets extra’s moet worden gedaan, dit te doen op een onderwerp 

dat aansluit bij het werkveld van NAM. 

De heer Dierikx deelt mede dat in de avond van 11 november in de Tweede Kamer vanuit de Partij 

van de Arbeid aan de minister is gevraagd wat hij vindt van het rapport van de commissie Meijer. De 

Minister heeft daarop geantwoord dat, als uitvoering van alle voorgestelde maatregelen resulteert in 

exacte compensatie van de negatieve effecten, hij dit niet voldoende zou vinden. Hij is dus van mening 

dat de regio iets extra’s moet worden geboden vanwege het leed dat is ondervonden. 

- 

De Minister heeft in de Kamer ook toegelicht dat hij als principiële lijn hanteert dat de overheid niet 

overgaat tot onverplichte nadeelcompensatie. 

De Voorzitter vraagt of de Minister dit laatste inderdaad in de Tweede Kamer heeft gezegd. 

De heer Dierikx bevestigt dit doch geeft aan dat dit in de context was van verzakkingen als gevolg van 

de vroegere mijnactiviteiten in Limburg. 

De heer Dessens merkt op dat een reëel nadeel in elk geval zal moeten worden vergoed en dat 

onverplichte compensatie kan inhouden dat onnodig vergoedingen worden verstrekt. 

De heer Dierikx bevestigt dit. Hij geeft aan dat voor compensatie van schade van belang is dat er een 

verband moet kunnen worden aangetoond met de oorzaak, alsmede dat er een oplossing is voor 

schrijnende gevallen. 

De Voorzitter zegt ooit te hebben voorgesteld om boven op de werkelijke schade een extra vergoeding 



van 10% van het schadebedrag te verstrekken. 

De Directeur zegt dit een goede optie te vinden en geeft aan dat dit additionele bedrag bijvoorbeeld 

kan worden besteed aan het aanbrengen van warmte-isolatie. 

De heer Dessens zegt dit ook een goed idee te vinden als tegemoetkoming voor de door bewoners 

ondervonden indirecte last als gevolg van de werkzaamheden. 

De Directeur merkt op dat er voor deze indirecte last normen bestaan in de verzekeringsbranche, 

bijvoorbeeld voor het noodgedwongen elders moeten verblijven of voor het houden van toezicht op de 

werkzaamheden; deze kosten vergoedt NAM al in voorkomende gevallen. 

De Voorzitter zegt die kostenposten als rechtstreekse schade te beschouwen, en bepleit dat daarboven 

een extra vergoeding wordt verstrekt, bijvoorbeeld voor schoonmaakwerkzaamheden. 

De Directeur antwoordt dat voor schoonmaakwerk reeds de sociale werkplaats is ingeschakeld, doch 

dat hij zich verder goed kan vinden in het idee van de Voorzitter. 

De Directeur geeft aan dat NAM met betrekking tot het voorstel inzake herstructurering van de 

woningmarkt en winkelcentra in krimpgebieden mogelijk wèl een rol ziet ten aanzien van woningen, 

maar niet inziet waarom zij een rol zou moeten spelen ten aanzien van de herstructurering van 

winkelcentra. 

De Voorzitter vraagt wat de achtergrond is van dit voorstel. 

De Directeur antwoordt dat men heeft gekeken naar de effecten van de krimp van de 

bevolkingsomvang op onder andere de woningvoorraad, en geeft aan dat op dat vlak reeds een 

samenwerkingsverband van de DEAL gemeentes (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) en 

de Rabobank actief is. Het rendabele deel van dit programma loopt reeds, voor de onrendabele top is 

nog financiering nodig. 

De heer Dessens merkt op dat bevolkingskrimp in meer regio’s aan de orde is. 

De Directeur beaamt dit, maar geeft aan dat er voor deze regio een goede aanpak is opgezet. 

De heer Dessens geeft aan dat de betrokkenheid van NAM kan worden gebracht onder de noemer dat 

grote bedrijven een zekere bijdrage geven voor goede initiatieven in de regio. 

De Directeur beaamt dit. Hij noemt in dit verband als mogelijke betrokkenheid een bijdrage voor 

monumenten, zoals het gebouw van het Drents Museum, en geeft aan dat NAM een eventuele bijdrage 

van geval tot geval wil bekijken. 

De heer Benschop vraagt hoeveel de bijdragen van NAM aan de regio in totaal bedragen. 

 

De Directeur antwoordt dat die bijdragen hoger zijn dan de € 45 mln. per jaar die de commissie 

voorstelt. Gekeken naar het programma dat de commissie voorstelt wijst NAM de bijdrage van € 270 

mln. voor te verstrekken vouchers dus af, wil het de eventuele betrokkenheid bij de realisatie van snel 

internet in het landelijke gebied even parkeren, en vindt zij betrokkenheid van NAM bij het 

innovatieprogramma ‘Gas 2.0’ eveneens geen goed plan, daar dit volgens NAM als een regionale 

aangelegenheid moet worden gezien. De financiële bijdrage voor de programmapunten waar NAM 

wèl achter staat is in totaal daardoor aanzienlijk lager dan waar de commissie vanuit gaat. 

De heer Dierikx merkt ten aanzien van het programma ‘Gas 2.0’ op dat de Minister aan het 

departement de vraag heeft gesteld wat Shell en ExxonMobil zelf doen om de regio te versterken. 

De Directeur antwoordt dat NAM de vertegenwoordiger is van Shell en ExxonMobil betreffende de 

activiteiten rond de winning van gas en olie in Nederland. Een van de focusgebieden van NAM is het 

succesvol exploiteren van kleine velden, en op dat vlak heeft NAM behoorlijke prestaties geleverd. 

Het aan NAM toekennen van een extra doelstelling, zijnde het versterken van de industrie in Noord 

Groningen zou oneigenlijk zijn. Het opbouwen van nieuwe industrie is sowieso een moeizame 

kwestie. Uiteraard levert NAM wèl een bijdrage door aanbesteding van opdrachten aan regionale 

bedrijven. De Directeur merkt op dat de situatie in Groningen niet valt te vergelijken met die uit de tijd 

van de kolenmijnen in Limburg, daar die destijds geheel werden gesloten. 

De heer Bokhoven merkt op dat het niet noodzakelijk is dat NAM betrokken is bij de invulling van 

een bepaald programma, daar die ook kan worden overgelaten aan het bestuur van een fonds, zoals 

ook de praktijk is bij het Waddenfonds. 

De Directeur geeft aan dat, bij extra bijdragen van NAM aan de regio, het ook logisch zou zijn om het 

regime voor afdrachten aan de overheid te herzien. 

De heer Benschop vat samen dat het van belang is om duidelijk te maken wat het totaal is van alle 

bijdragen van NAM. Hieruit zal blijken dat dit een behoorlijk groot bedrag is, en dat NAM hiermee de 



regio op vele fronten steunt, onder andere in de onderwijs- en de bouwsector. Hij betoogt dat door 

NAM gesubsidieerde werkgelegenheid de facto geen waarde heeft, en dat NAM geen business 

modellen voor andere bedrijven moet gaan ontwikkelen. 

De heer Dessens geeft aan dat de historie met betrekking tot regionaal economisch beleid wordt 

gekenmerkt door hoge verwachtingen en slechts weinig resultaat. Hij merkt op dat de commissie 

Meijer op zoek is naar mogelijkheden om de werkgelegenheid in de regio te versterken, en dat de 

partijen die zijn betrokken bij de gaswinning in Groningen zouden kunnen bezien welke 

mogelijkheden er in dat verband zijn, uitgaande boven de vergoeding van de directe schade. 

De Voorzitter merkt op dat anderzijds ook de vraag zou kunnen worden gesteld hoe de leefbaarheid 

van de regio zou zijn als er geen gaswinning plaats zou vinden. 

De Directeur beaamt dit. 

De heer Dierikx betoogt dat NAM meer zou kunnen bijdragen dan zij nu doet. 

De Directeur merkt op dat de commissie Meijer met haar advies de indruk wekt dat er in de regio grote 

industrie zou moeten worden gevestigd. Hij geeft aan dat NAM eerder wil mikken op kleinschalige 

initiatieven. Zo kan bijvoorbeeld kennis over aardbevingsbestendig bouwen ook een exportproduct 

worden. 

De heer Dierikx merkt op dat het niet nodig is om in deze vergadering definitieve conclusies te 

trekken, en geeft aan dat hij het bij de Minister heersende sentiment zijns inziens voldoende heeft 

toegelicht. 

 

De Directeur bevestigt dit. Hij deelt mede dat hij op vrijdag 15 november samen met de heer De Groot 

van het ministerie aanwezig zal zijn bij een bespreking met leden van de Tweede Kamer. 

De Directeur vat samen dat NAM de thema’s die de commissie Meijer noemt ondersteunt, maar 

moeite heeft met enkele ‘line items’ uit het programma, en dat de Minister aangeeft dat NAM een 

zodanige bijdrage zou moeten leveren aan de regio dat er boven de vergoeding van de schade iets 

extra’s wordt gedaan. 

De heer Dessens zegt een extra bijdrage in principe wel een goede zaak te vinden, maar merkt op dat 

het niet meevalt om hiervoor de juiste keuze te maken. 

De Voorzitter merkt op dat ook in de weken 47 en 48 nog extra vergaderingen zullen moeten worden 

belegd en deelt mede dat hij van 21 november tot en met 5 december afwezig is. 

De Directeur antwoordt dat zal moeten worden bekeken wie in dat geval in plaats van de heer Van 

Roost aan de vergadering kan deelnemen en benadrukt dat het voor hem van belang is dat hij in dit 

dossier als Directeur van NAM de volle steun krijgt van het College. Hij geeft aan dat hij het College 

adequaat zal blijven informeren en streeft naar het bereiken van consensus. 

De Directeur deelt tot slot mede dat NAM graag input ontvangt met betrekking tot het aan het College 

toegezonden document ‘CBM Storyline’ (bijlage 3 bij de notulen). 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 09.05 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie ‘Groningen Winningsplan update’ 

Bijlage 2: Adviesrapport commissie Meijer 

Bijlage 3: Document ‘Eerste versie CBM Storyline’ 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
 

Notulen van de 529e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 20 november 2013 om 08.00 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

drs. P. Jongerius (Ministerie EZ) 

Verhinderd: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Dierikx is verhinderd en dat vanuit het 

ministerie de heren De Groot en Jongerius aan de vergadering zullen deelnemen. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

De Directeur deelt mede dat NAM conform de planning het winningsplan met de bijbehorende 

aanbiedingsbrief uiterlijk 1 december zal indienen. Hij voegt toe dat Staatstoezicht NAM en 

betrokkenen van het ministerie heeft uitgenodigd om op 21 november de inhoud van het plan te 

bespreken. Op 19 november heeft Staatstoezicht toegelicht welke punten zij daarbij aan de orde wil 

stellen. Een deel van deze punten was bij NAM al bekend, maar er zijn ook enkele nieuwe punten bij. 

Zo heeft Staatstoezicht NAM gevraagd om een groot aantal extra scenario’s door te rekenen en de 

bevindingen daaruit na toepassing van de afgesproken kwaliteitscontroles nog op te nemen in het 

winningsplan. NAM acht dit schier onmogelijk, wat inhoudt dat het gesprek met Staatstoezicht op 21 

november niet gemakkelijk zal verlopen. 

De heer Bokhoven vraagt welke scenario’s dit betreft. 

De Directeur antwoordt dat qua productieniveau reeds drie scenario’s zijn doorgerekend, namelijk 

productie conform het afnameplafond en conform tot 40 bcm respectievelijk 30 bcm gereduceerde 

productieniveaus. Staatstoezicht wil nu ook scenario’s laten berekenen voor niveaus van 20 bcm en 10 

bcm. 

De heer Benschop vraagt of Staatstoezicht die vraag al in een eerder stadium op tafel heeft gelegd. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is. Hij voegt toe dat andere discussiepunten betrekking 

hebben op de kwantitatieve risicoanalyse. Die punten zijn wèl al eerder door Staatstoezicht aangekaart. 

De heer Benschop vraagt of dit in NAM’s ogen zinvolle zaken betreft en of de uitgangspunten van 

Staatstoezicht in dit verband tot geheel andere uitkomsten leiden. 

De Directeur antwoordt dat dit ervan afhangt in hoeverre de ‘staart’ in de kansverdeling wordt 

meegenomen in de berekeningen. Staatstoezicht wil daarbij gaan tot aan een overschrijdingskans van 

2%. De Directeur deelt verder mede dat het berekende individuele overlijdensrisico een gemiddelde is 

over de regio, maar dat Staatstoezicht een andere benadering wil hanteren waarbij wordt uitgegaan van 

een plaatsgebonden individueel risico in het meest kwetsbare deel van de regio, omdat daar de kans op 

instorten van gebouwen het grootst is. De Directeur merkt op dat de versteviging van gebouwen zich 

juist op die meest kwetsbare delen richt. Hij geeft aan dat nog niet duidelijk is welke waarde moet 

worden toegekend aan de interpretatie van Staatstoezicht. 

De heer Dessens zegt ervan uit te gaan dat het voor de regio berekende risico van 10-6 ook 



locatiespecifieke verschillen afdekt. 

De Directeur antwoordt dat Staatstoezicht hieromtrent een andere mening heeft, en claimt expert te 

zijn met betrekking tot dit type risicoberekeningen. 

De heer Dessens zegt deze methodologie wellicht niet geheel te overzien, maar het evident te achten 

dat het volgens de berekeningen mogelijke overlijdensgeval zich zal voordoen in een gebouw dat in 

slechte conditie verkeert, en dat dit individuele risico deel uitmaakt van het voor de regio berekende 

risico. 

De heer Benschop geeft aan dat de uitkomst van deze risicokwantificering beleidsmatig gezien erg 

relevant is. Hij merkt op dat NAM wellicht niet in staat zal zijn om Staatstoezicht op dit punt te 

overtuigen en zegt zich af te vragen of het ministerie hierbij een rol kan spelen. 

De heer De Groot antwoordt dat Staatstoezicht risico’s toetst aan de hand van kaders die breder in de 

sector worden gehanteerd, onder andere door Shell, en daartoe een eigen beleidsruimte heeft. Het is 

vervolgens de vraag of de Minister de analyse van Staatstoezicht over zal nemen. Om die reden heeft 

het ministerie professor Helsloot ingehuurd om op dit vlak te adviseren. 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden dat de heer Helsloot hiervoor wordt ingeschakeld. 

De Directeur deelt mede dat NAM nog bezig is met de beoordeling van de laatste rapportage van 

ARUP over het preventief versterken van gebouwen, waarin nog enige inconsistenties lijken te zitten. 

Verder moet het ‘social investment’ programma nog worden gefinaliseerd, waarbij ook invulling moet 

worden gegeven aan de door de Minister aangeduide meerwaarde boven de compensatie van de 

schade. 

De Directeur wijst in dit verband op slide 26 van de tevoren toegezonden presentatie (bijlage 1 bij de 

notulen). De inhoud van deze slide is een eerste aanzet en moet nog verder worden uitgewerkt. Voor 

NAM is duidelijk dat de totale bijdrage van NAM aan de regio minstens gelijk is aan het bedrag van 

€ 1 mrd. dat de commissie Meijer nodig acht, maar wel bestaat uit andere elementen dan welke de 

commissie voorstelt. NAM is hierover ook in gesprek met het ministerie. 

De heer Dessens oppert dat het stichten van een fonds voor het versterken en opknappen van oude 

gebouwen en monumenten een goede invulling zou kunnen zijn, die meer voor de hand ligt dan een 

project voor het realiseren van snel internet. 

De Directeur zegt deze suggestie te zullen meenemen, en merkt op dat voor het door de heer Dessens 

genoemde doel wellicht nauwelijks een extra fonds noodzakelijk is omdat veel van dergelijke 

gebouwen in het kader van het versterken van gebouwen toch al moeten worden aangepakt. 

De Voorzitter vraagt of het fonds dat de heer Dessens voorstelt overeenkomt met het fonds voor 

schrijnende gevallen. 

De heer Dessens antwoordt dat zijn voorstel losstaat van het fonds voor schrijnende gevallen. 

De Directeur deelt mede dat de aanbiedingsbrief bij het winningsplan vrij technisch van aard is en dat 

NAM voornemens is om de plannen op het vlak van social investment te omschrijven in een andere 

brief, die ook iets later gereed zal zijn. 

De Voorzitter merkt op dat NAM heeft aangegeven dat er naast de aanbiedingsbrief bij het 

winningsplan een tweede - meer uitgebreide - versie zou komen. 

De Directeur bevestigt dit, maar geeft aan dat die versie niet met het winningsplan zal worden 

meegezonden. 

De Voorzitter vraagt of de aanbiedingsbrief openbaar zal worden. 

De Directeur bevestigt dit en licht toe dat ook het winningsplan en de rapportages van de verschillende 

studies openbaar zullen worden, zij het op verschillende momenten. 

De heer Dessens vraagt of de door de Directeur genoemde andere brief het document is dat wordt 

aangeduid in het kader op pagina 5 van de concept aanbiedingsbrief. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dessens vraagt of het College die brief tevoren zal ontvangen. 

De Directeur bevestigt dit. Hij vraagt de heer De Groot of die het eens is met deze aanpak. 

De heer De Groot bevestigt dit en geeft aan dat hij zich op dit moment vooral bezig houdt met de 

vraag op welk moment informatie openbaar zal worden. 

De Directeur licht toe dat ernaar wordt gestreefd om alle informatie te openbaren op het moment dat 

de Minister zijn besluit bekend maakt. 

De Voorzitter vraagt of er vanuit het College reacties zijn op de aanbiedingsbrief. 

De Directeur geeft aan dat eventuele reacties ook na de vergadering aan NAM kunnen worden gericht. 



De Voorzitter merkt op dat op pagina 2 van de brief (6e en 7e regel van boven) de P50 maximum 

magnitudes van 3,7 (voor de 5-jaarsperiode) en 4,0 (voor de 10-jaars periode) worden genoemd. Hij 

zegt ervan uit te gaan dat dit voor het ministerie de leidende waardes zijn, maar dat het verschil met de 

verderop in de brief vermelde P90-waardes in de publiciteit tot ophef kan leiden. Hij merkt op dat de 

P90-waardes nog lager kunnen uitvallen, afhankelijk van de resultaten van de nog lopende studie, en 

vraagt of het noodzakelijk is om deze waardes op deze wijze te vermelden. 

De Directeur antwoordt dat hij deze zorg deelt, maar ook transparant wil zijn over de berekende 

risico’s. Hij voegt toe dat NAM kan uitleggen dat het monitoring plan er juist op is gericht om de 

onzekerheid over de werkelijke maximum magnitude te reduceren. Hij betoogt dat deze informatie 

sowieso openbaar zal worden en een publieke reactie teweeg zal brengen. Hij zegt niet het verwijt te 

willen krijgen dat NAM informatie achterhoudt, en daarom nu op transparante wijze informatie te 

willen geven. 

De heer Dessens merkt op dat voor bewoners van de regio de P50-waardes niet maatgevend zullen zijn 

en dat het niet noemen van de P90-waardes ertoe zal leiden dat die waardes zullen worden 

opgevraagd. 

De Voorzitter betoogt dat de P50-waardes wel de verwachtingswaardes zijn. 

De heer Dessens beaamt dit maar geeft aan dat een 50% overschrijdingskans best groot is. 

De Voorzitter beaamt dit. 

De heer Benschop zegt van mening te zijn dat de P90-waardes wel in de brief moeten worden 

genoemd, met vermelding van de onzekerheden waarmee de berekeningen zijn omgeven. Hij merkt op 

dat wel nog eens goed moet worden gekeken naar de formulering met betrekking tot het met de tijd 

toenemen van de onzekerheid, daar het wellicht niet goed is om de onzekerheid in de modellering te 

presenteren als een in de tijd toenemend risico. 

De heer Bokhoven geeft aan dat dit voor leken inderdaad moeilijk te begrijpen is. 

De heer Dessens beaamt dit en merkt op dat niet zeker is of het risico met de tijd daadwerkelijk groter 

wordt, dan wel dat dit effect alleen voortkomt uit onzekerheid in de modellering. 

De heer De Groot geeft aan dat er met het voortschrijden van de tijd meer compactie-energie in de 

bodem wordt opgebouwd en dat die op enig moment vrij zal moeten komen. 

De Voorzitter vraagt of het een idee is om alleen de P90-waardes te hanteren. 

De Directeur antwoordt dat de P50-waardes relevant zijn voor de kwantitatieve risico analyse volgens 

de benadering van professor Helsloot. Hij zegt de indruk te hebben dat de informatie in de brief 

adequaat is maar dat er wellicht iets meer uitleg bij moet worden gegeven. 

De heer Benschop zegt dat de strekking van de brief op dit punt zou moeten zijn dat er niet ten 

onrechte zekerheid wordt gegeven, maar dat anderzijds ook geen grote onrust wordt gecreëerd. 

De heer De Groot zegt het eens te zijn met het voorstel van de heer Benschop en stelt voor om de 

informatie over de P50-waardes en P90-waardes in de brief dichter bij elkaar te plaatsen zodat de 

samenhang duidelijker wordt. 

De Directeur zegt dit een goede suggestie te vinden. 

De heer De Groot merkt op dat Staatstoezicht zich richt op de P98-waardes. 

De heer Benschop vraagt of de P90-waardes ook voor beide tijdsperiodes zijn berekend. 

De Directeur bevestigt dit en wijst er op dat deze waardes, 4.2 en 4.9, in de brief zijn vermeld. 

De heer Benschop zegt het van belang te vinden dat de modelleringsonzekerheid grote invloed heeft 

op de voor de verschillende tijdsperiodes berekende waardes, en geeft aan dat de range van berekende 

maxima tot de P90-waarde van 4.2 voor de 5 jaars periode nog een redelijk werkbaar terrein vormt. 

Daarbij kan dan worden vermeld dat een waarde van 4,9 in de komende 10 jaar op dit moment niet 

valt uit te sluiten. 

De heer Dessens vraagt of het juist is dat pas na de eerstkomende periode van 5 jaar rekening moet 

worden gehouden met een maximum magnitude hoger dan 4.2. 

De Directeur bevestigt dit en merkt op dat het monitoring programma erop is gericht om hierover in de 

komende jaren meer duidelijkheid te krijgen. 

De Voorzitter suggereert om in de brief eerst de P50- en P90-waardes voor de 5-jaars periode te 

noemen en pas daarna de waardes voor de 10-jaars periode. 

De heren Benschop en Dessens zeggen dit een goede suggestie te vinden. 

De Directeur deelt mede dat de in het verleden door het KNMI afgegeven waarde van 3,9 een P70- 

waarde was. 



De heer Bokhoven merkt op dat die waarde dus in de range ligt van de nu berekende waardes. 

De Directeur antwoordt dat de nu berekende waardes in vergelijking met de genoemde P70-waarde 

toch wel hoger uitvallen. 

De heer Bokhoven geeft aan dat deze P70 waarde van 3,9 in lijn lijkt te zijn met de voor de 5-jaars 

periode berekende P50-waarde van 3,7 en P90-waarde van 4,2 

De heer Benschop vraagt of er een manier is om deze informatie in de brief te vermelden. Hij zegt op 

basis van deze informatie het gevoel te krijgen dat de nu berekende risico’s niet erg veel verschillen 

van wat in het verleden is vastgesteld, en merkt op dat de manier waarop nu met deze risico’s wordt 

omgegaan duidelijk anders is. Hij zegt zich derhalve nu af te vragen wat er daadwerkelijk is 

veranderd. 

De heer Dessens zegt eveneens van mening te zijn dat deze informatie het beeld verandert, zeker 

gezien alle commotie die nu heerst. Om die reden zou het goed zijn om de referentie naar deze P70- 

waarde te leggen. 

De heer De Groot waarschuwt dat hiermee moet worden opgepast, zeker omdat Staatstoezicht zal 

betogen dat de risico’s nog groter zijn dan uit de berekeningen blijkt. Hij voegt toe dat de genoemde 

P70-waarde van 3,9 niet is te vergelijken met de nu berekende waardes, daar die gold voor de gehele 

resterende levensduur van het veld en niet voor de eerstkomende 5 jaar. 

De heer Benschop constateert dat het beeld voor de 5-jaars periode dus niet afwijkt van het beeld dat 

eerder gold. Hij voegt toe dat hij overigens steeds de perceptie had dat het getal van 3,9 een P100- 

waarde was. 

De heer Dessens geeft aan dat hij diezelfde perceptie had. 

De heer Benschop betoogt dat in de brief de nieuwe berekeningsresultaten zouden moeten worden 

gelegd naast de oudere gegevens, zodat duidelijk wordt wat nieuw is en wat niet. Er zou kunnen 

worden aangegeven dat voor de korte termijn de risico’s in de range liggen die in het verleden werd 

gehanteerd en dat over de risico’s voor de langere termijn meer onzekerheid bestaat. 

De Directeur beaamt dat NAM zich in de brief zou kunnen richten op de periode van de komende 5 

jaar, daarbij kan aangeven dat de risico’s voor die periode in lijn zijn met hetgeen in het verleden is 

berekend, en daarbij kan vermelden dat het monitoring programma erop is gericht om de onzekerheid 

over de risico’s voor de langere termijn te reduceren. 

De heer Dessens geeft aan dat het wellicht beter is om de formulering ‘in lijn zijn met’ te vermijden en 

de samenhang tussen de oude en nieuwe rekenresultaten in de vorm van een opmerking te vermelden. 

De Directeur geeft aan dat wellicht een goede formulering voor deze samenhang kan worden 

gevonden zonder daarbij de kwalificatie P70 te gebruiken. 

De heer Dessens wijst op de onderaan pagina 1 vermelde ontwikkeling van de productievolumes en 

vraagt waarom in plaats van ‘40 bcm in 2020’ niet wordt aangegeven dat de productie zal dalen van 

52 bcm in 2013 naar bijvoorbeeld 42 bcm in 2014. Het jaartal 2020 zal op menig lezer namelijk 

overkomen als ‘niet op korte termijn’. 

De Directeur zegt dit een goede suggestie te vinden en deze te zullen meenemen. 

De heer Dessens zegt in het winningsplan te hebben gelezen dat de bodemdaling tot heden 30 cm 

bedraagt en dat een verdere daling met 16 cm wordt verwacht. Hij geeft aan dat deze daling de 

drijvende kracht is achter de bevingen en zegt het eigenaardig te vinden dat voor de toekomst hogere 

bevingsmagnitudes worden verwacht, terwijl reeds 2/3 deel van de daling is opgetreden en nog slechts 

1/3 deel is te gaan. 

De Directeur zegt dit te zullen navragen. Hij geeft aan dat een van de aspecten in het model is dat 

ringen van compactie het verband bepalen tussen de opgetreden compactie en het aantal bevingen. 

Daarnaast is er sprake van een na-ijleffect: door de opgetreden compactie is wel energie opgebouwd, 

maar deze is nog niet vrijgekomen. 

De Directeur wijst op de grafiek op pagina 24 van het winningsplan waarin de met verschillende 

modellen voorspelde bodemdaling is weergegeven, waarbij twee modellen dicht bij elkaar liggen en 

het Isotach model een grotere daling aangeeft. Hij deelt mede dat de laatste inzichten er op wijzen dat 

de lijn van het Isotach model hoger komt te liggen. Deze informatie kan echter in dit stadium niet 

meer in het winningsplan worden verwerkt. 

De heer Dessens stelt voor om op pagina 3 van de aanbiedingsbrief, bij de tekst over stikstofinjectie, 

duidelijker aan te geven wat de grootteorde is van de effort die deze maatregel zou vergen. 

De Directeur zegt deze suggestie te zullen oppakken. 



De heer Bokhoven zegt zich af te vragen of het zinvol is om deze optie te noemen. 

De Directeur antwoordt dat deze optie wel in de belangstelling staat en ook als uit te voeren studie is 

genoemd. Hij zegt het een goede zaak te achten dat NAM middels deze optie kan laten zien dat zij nog 

iets achter de hand heeft om in te kunnen grijpen als het risico zou toenemen, hetgeen ook bijdraagt 

aan de geloofwaardigheid van het monitoring programma. 

De heer Benschop zegt het ermee eens te zijn dat NAM zich nog even bezint op de wijze waarop deze 

optie wordt gepresenteerd. Hij voegt toe overigens niet te verwachten dat deze maatregel ooit 

daadwerkelijk zal worden toegepast daar, als over 3 jaar zou blijken dat er sprake is van een te groot 

risico, het meer voor de hand ligt om de productie te verlagen of meer huizen te versterken. 

De heer Dessens vat samen dat moet worden voorkomen dat deze tekst een verkeerde indruk wekt. 

De heer De Groot betoogt dat het niet vermelden van deze optie niet verstandig zou zijn, mede omdat 

de Minister ook naar dergelijke opties heeft geïnformeerd. 

De Directeur vat samen dat deze optie vermeld zal blijven in de brief, waarbij zal worden aangegeven 

dat is besloten hiertoe niet op korte termijn over te gaan, en zegt toe de formulering op dit punt 

nogmaals te zullen bekijken. Hij dankt de heer Dessens voor zijn goede suggesties. 

De Directeur stelt voor om in de in week 48 te plannen vergadering de finale versies van het 

winningsplan en de aanbiedingsbrief te bespreken, alsmede de eerste aanzet van de brief over het 

social investment programma. 

De heer De Groot deelt mede dat er nog geen overeenstemming is over de verdeling van de kosten 

behorende bij het social investment programma, en dat hij met de Directeur heeft afgesproken dat zij 

zullen pogen om het eens te worden over dit programma en de compensatieregeling voor waardedaling 

van onroerend goed. De Minister zal vervolgens met de aandeelhouders van NAM spreken over de 

verdeling van de kosten. 

3. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 09.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 2 

Bijlage 2: Leaflet ‘Benefits’ 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 17 december 2013 

 

Notulen van de 530e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 27 november 2013 om 17.00 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

mr. J. Vegter (NAM) 

ir. J.W. Jacobs (Shell) 

Verhinderd: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Dierikx is verhinderd en dat vanuit het 

ministerie de heer De Groot aan de vergadering zal deelnemen. 

De Directeur deelt mede dat vanuit NAM mevrouw Vegter en vanuit Shell de heer Jacobs mede 

aanwezig zijn. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

De Directeur zegt in deze vergadering drie onderwerpen te willen bespreken, namelijk de wijze 

waarop het risico wordt omschreven, wat de alternatieven zijn als onverhoopt uit verdere studies en 

monitoring zou blijken dat de risico’s niet aanvaardbaar zijn, en op welke wijze het College tot 

instemming met het winningsplan en de bijbehorende documenten kan komen. 

Omschrijving van het risico 

De Directeur verzoekt de heer Jacobs om dit onderwerp toe te lichten. 

De heer Jacobs geeft aan dat in het winningsplan tot voor kort ten aanzien van de maximum 

bevingsmagnitudes werd uitgegaan van de verwachtingswaardes (P50) die zijn berekend voor 

verschillende periodes in de toekomst. Staatstoezicht op de Mijnen heeft in de onlangs gehouden 

bespreking aangegeven dat zij naast de P50 ook de P90-waardes (overeenkomend met een 

overschrijdingskans van 10%) vermeld wil zien. 

Dit leidt er toe dat NAM voor de driejaars periode de magnitudes 3,4 (P50) en 4,1 (P90) zal vermelden 

en voor de vijfjaars periode de magnitudes 3,6 (P50) en 4,4 (P90). 

Voor deze magnitudes zal ook de berekende uitkomst met betrekking tot mogelijk dodelijke 

slachtoffers worden vermeld. 

Voor de magnitudes behorende bij de driejaars periode is er geen sprake van dodelijke slachtoffers. 

Dit geldt ook voor de P50-waarde voor de vijfjaars periode. Voor de P90-waarde komt de berekening 

uit op 1 dodelijk slachtoffer. 

Dezelfde berekeningen zijn uitgevoerd voor de aan deze magnitudes gekoppelde maximale 

grondversnellingen. De berekening geeft aan dat er alleen bij de P90-waarde behorende bij de vijfjaars 

periode sprake is van dodelijke slachtoffers, namelijk 1 à 2. 

NAM stelt nu voor om in het winningsplan ook de gegevens behorende bij de P90-waardes te noemen. 

De heer Jacobs merkt op dat er momenteel in Nederland geen norm van toepassing is met betrekking 

tot de veiligheid in verband met aardbevingen. Er zal dus nog moeten worden vastgesteld welke 



maatstaf zou moeten worden gehanteerd. 

De Voorzitter vraagt of het juist is dat de in het verleden genoemde maximum magnitude van 3,9 een 

P70-waarde was. 

De heer Jacobs bevestigt dit. 

De heer Dessens constateert dat die waarde dus in lijn is met de nu voor de drie- en vijfjaars periodes 

berekende waardes. 

De heer De Groot wijst er op dat de waarde van 3,9 was berekend voor een veel langere periode dan 

drie c.q. vijf jaar. 

De Directeur licht toe dat het toenemen van de berekende waarde, naarmate een langere periode wordt 

beschouwd, twee oorzaken heeft. Ten eerste is het aantal bevingen in een langere periode groter, 

waardoor de kans dat er een zwaardere beving bij zit groter wordt. Ten tweede wordt de ‘staart’ van de 

kansverdeling disproportioneel groter als gevolg van de grotere berekeningsonzekerheid. 

De heer Dessens vraagt of de toename van de berekende magnitude voor een langere periode ook 

verband houdt met de verschillende uitkomsten van de modellen waarmee de ontwikkeling van de 

bodemdaling is berekend. 

De Directeur antwoordt dat de onzekerheid over de grootte van de bodemdaling een rol speelt, maar 

dat ook de Strain Partitioning factor een belangrijke impact heeft op de berekeningsonzekerheid. 

De heer Jacobs voegt toe dat alle compactiemodellen uitkomsten berekenen die met een bepaalde 

onzekerheid zijn omgeven. 

De heer Dessens wijst er op dat het Isotachen model voor verder in de toekomst gelegen jaren een veel 

grotere bodemdaling voorspelt dan de andere modellen, en dat dit relevant is daar de grootte van de 

bodemdaling mede de hoogte van het risico bepaalt. 

De heer Jacobs antwoordt dat dit juist is, doch dat er voor de komende drie à vijf jaar weinig verschil 

is tussen de uitkomsten van de gebruikte modellen. 

De heer Dessens beaamt dit en vraagt of voor langere periodes de berekende risico’s wèl toenemen in 

verband met deze verschillende uitkomsten. 

De heer Jacobs bevestigt dit. Hij geeft aan dat dit geldt voor alle modellen maar in grotere mate voor 

het Isotachen model. 

De heer Dessens zegt ervan uit te gaan dat verschillende uitkomsten voor de bodemdaling effect 

hebben op de berekende maximum magnitudes. 

De heer Jacobs bevestigt dit. 

De heer Dessens betoogt dat het om die reden van belang is om na te gaan welk model de juiste 

voorspelling geeft en vraagt of daarover meer zekerheid kan worden verkregen, bijvoorbeeld op basis 

van ervaringen buiten Nederland. 

De heer Jacobs antwoordt dat dit niet zonder meer mogelijk is daar de modellering deels is gebaseerd 

op generieke parameters en deels op voor het Groningenveld specifieke parameters. 

De Directeur geeft aan dat er naast de onzekerheden ten aanzien van het compactiemodel ook andere 

factoren zijn die bijdragen aan de onzekerheid. Hij licht toe dat berekeningen met het meer complexe 

model van ExxonMobil lijken aan te geven dat de bovengrens voor de bevingsmagnitudes lager komt 

te liggen, mogelijk op een waarde van 4,9. Dit moet in de komende periode verder worden uitgewerkt. 

In het winningsplan zal worden vermeld dat er ten aanzien van de maximum magnitude nog veel 

onzekerheid bestaat. In dat verband wijst hij erop dat voor een tienjaars periode bevingsmaxima van 

4,0 (P50) en 4,9 (P90) zijn berekend. 

De Directeur zegt moeite te hebben met de uitkomst ‘1 dodelijk slachtoffer’, daar dit er bij instorting 

van een gebouw gemakkelijk meer dan 1 zou kunnen zijn. Hij benadrukt om die reden het belang van 

het versterken van gebouwen. 

De heer Dessens vraagt of de uitkomst ‘1 dodelijk slachtoffer’ betrekking heeft op de huidige situatie. 

De heer Jacobs bevestigt dat deze uitkomst betrekking heeft op de situatie zonder versterking van 

gebouwen. 

De heer Dessens merkt op dat het belangrijk is om dat te vermelden, omdat het voorgestelde pakket 

van maatregelen deze uitkomst in gunstige zin zal beïnvloeden. 

De heer Benschop vraagt of het risico in termen van mogelijk dodelijke slachtoffers wordt vermeld in 

de aanbiedingsbrief. 

De Directeur antwoordt dat deze informatie in elk geval in het winningsplan zal worden vermeld, en 

geeft aan dat transparantie hierover van belang is. 



De heer Benschop geeft aan dat hij geen voorstander is van weglaten van deze informatie maar het van 

belang vindt op welke wijze dit risico wordt beschreven. 

De heer Dessens merkt op dat de bevolkingsomvang in het gebied 100.000 bedraagt en dat bij één 

dodelijk slachtoffer in 10 jaar de grootte van het risico uitkomt op 10-6. Door het versterken van 

woningen zal het risico dus ruim onder die waarde uitkomen. 

De Directeur geeft aan dat recent een dergelijke calculatie van het risico weer is verlaten, onder meer 

omdat professor Helsloot aangeeft dat er nog tamelijk veel onzekerheid zit in de berekeningen. 

De heer Benschop merkt op dat er in Nederland geen norm bestaat voor de veiligheid in relatie tot 

aardbevingen maar dat er wel analoge redeneringen worden gehanteerd voor andersoortige risico’s. 

De heer Jacobs bevestigt dit maar geeft aan dat anderzijds de Eurocode 8 norm bestaat, die bepaalt dat 

moet worden uitgegaan van het risico van een gebeurtenis met een kans van optreden van eens per 475 

jaar. Beide methodes bieden aanknopingspunten. Hij voegt toe dat ook nog discussie bestaat of de P90 

dan wel de P98-waardes moeten worden gebruikt. 

De heer Benschop geeft aan dat zijns inziens het hanteren van de P90-waarde een goede benadering is, 

mede omdat het versterkingsprogramma zich richt op reductie van het risico. Hij merkt op dat de 

Eurocode 8 eerder is bedoeld voor toepassing op nieuw te bouwen gebouwen, en dat daarom eerder de 

benadering zoals gehanteerd voor de risico’s rond Schiphol in aanmerking komt, daar dit qua situatie 

meer vergelijkbaar is. Hij bepleit dat bij het kwantificeren van de hoogte van een risico ook de 

geldende normering moet worden aangegeven. 

De heer De Groot geeft aan dat professor Helsloot voorstander is van vergelijking van het 

bevingsrisico met andere risico’s, terwijl Staatstoezicht streeft naar de hoogst mogelijke veiligheid. 

Een kans van optreden van eens per 475 jaar komt overigens overeen met een P98-waarde. Hij beaamt 

het belang ervan dat het versterkingsprogramma zich richt op verlaging van het risico. 

De heer Dessens merkt op dat het vergelijken van verschillende risico’s niet de expertise is van 

Staatstoezicht, en betoogt dat een situatie met een berekend risico dat in de buurt zit van de norm van 

10-6 in combinatie met een uitgebreid programma om het risico te verlagen door de Minister zou 

moeten kunnen worden verdedigd. 

De heer De Groot geeft aan dat er geen specifiek kader is voor risico’s in de mijnbouwsector. 

Staatstoezicht heeft daarom de vrijheid om zelf een kader te bepalen en vraagt daarbij ook aan NAM 

om aan te geven welk kader NAM zelf hanteert. 

De heer Dessens zegt het logisch te vinden om, als er geen kader is voor de mijnbouwsector, uit te 

gaan van een ander bestaand kader. 

De heer De Groot antwoordt dat het toepassen van de P50-waarde niet hanteerbaar is in de uitleg naar 

de bevolking in de regio. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn en de P90-waarde meer geschikt te vinden. Als in dat 

geval het risico ongeveer 10-6 bedraagt, en NAM uitspreekt dat zij dit niet voldoende vindt en daarom 

een versterkingsprogramma uitvoert, zou dit een acceptabele redenering behoren te zijn. 

De heer Benschop zegt het ermee eens te zijn om, bij ontbreken van een specifiek kader, gebruik te 

maken van een ander – bestaand – kader. 

De heer Bokhoven vraagt of de risicoberekening betrekking heeft op een specifiek gebied. 

De heer Jacobs antwoordt dat het voor de berekening gekozen gebied en de daar wonende populatie de 

kern vormt van de regio waarin de bevingen optreden, plus een gebied daaromheen. 

De heer Dessens zegt te beseffen dat het te hanteren gebied niet te groot mag worden gekozen, daar dit 

tot een geflatteerde uitkomst zou leiden. 

De heer Jacobs antwoordt dat er in de regio 500.000 mensen wonen, zodat het gebruikte aantal van 

100.000 reeds een behoorlijke inperking vormt. 

De Directeur merkt op dat, voor bijvoorbeeld het risico van een chemische fabriek, de afstand tot deze 

fabriek een relevante maat is. Bij het bevingsrisico is het punt waarop het risico optreedt echter 

verspreid. Er zijn dan namelijk meerdere risicobronnen, te weten de gebouwen die in de slechtste 

conditie verkeren. 

De heer Dessens beaamt dit. 

Alternatieven indien de risico’s niet aanvaardbaar blijken te zijn 

De Directeur licht toe dat voor verder in de toekomst gelegen periodes hogere bevingsmagnitudes en 

grondversnellingen worden berekend. Gehoopt wordt dat met het model van ExxonMobil een 

bovengrens voor de bevingsmaxima kan worden vastgesteld. Daarnaast zal het voorgestelde 



monitoring- en studieplan worden uitgevoerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat met de 

hieruit verkregen inzichten wordt vastgesteld dat het risico te hoog is. Om die reden is het van belang 

dat er een alternatief scenario voorhanden is. 

De heer Jacobs voegt toe dat met het monitoringplan en –protocol in combinatie met het versterken 

van gebouwen voor de komende jaren een goed gebalanceerd programma is uitgewerkt. Het 

programma is erop gericht om na te gaan of het risico binnen de grenzen blijft. Mocht dit echter niet 

het geval zijn dan is er een ‘remweg’-scenario nodig. Inmiddels is gebleken dat een verlaging van de 

jaarlijkse productie naar 40 of 30 bcm niet echt helpt. 

De heer Dessens vraagt of stikstofinjectie een onderdeel zou zijn van een dergelijk scenario. 

De heer Jacobs bevestigt dit en geeft aan dat het substantieel terugnemen van de productie een andere 

optie is. 

De heer Bokhoven vraagt of dit inhoudt dat insluiten van het veld een van de opties is. 

De Directeur antwoordt dat dit uiteraard niet de voorkeur heeft, maar dat het van belang is om naast 

stikstofinjectie nog andere mogelijkheden te kunnen noemen. Hij merkt op dat volledig insluiten op dit 

moment onmogelijk is omdat dit tot een G-gas tekort op de markt zou leiden. 

De heer Benschop zegt het vreemd te vinden dat deze optie nu op het laatste moment tevoorschijn 

komt. 

De heer Dessens merkt op dat, als een reductie van 50 naar 30 bcm niet helpt, een verdere reductie 

naar nul ook niet veel zal helpen. 

De heer Bokhoven geeft aan dat insluiten van de productie wel de drijvende kracht achter de 

bodemdaling wegneemt. 

De heer Dessens zegt zich af te vragen of insluiting de risico’s direct doet dalen en betoogt dat er ook 

een middenweg mogelijk is, bijvoorbeeld door een halvering toe te passen op het eerder getoonde 

verloop van de productie gedurende de restlevensduur van het veld. Hij merkt op dat de productie ook 

zonder een dergelijke maatregel al sterk zal dalen. 

De heer Benschop merkt op dat een concrete indicatie van de inhoud van alternatieve maatregelen nog 

niet mogelijk is, daar in de komende jaren steeds meer informatie zal worden verkregen. Hij zegt 

daarom nog geen uitspraken te willen doen over welke maatregelen over bijvoorbeeld vijf jaar kunnen 

worden genomen. 

De heer Benschop merkt verder op dat de situatie op de G-gasmarkt al is bekeken door GasTerra en 

dat NAM zich daar niet om hoeft te bekommeren. Hij geeft aan dat NAM de huidige inzichten en een 

daarbij passend voorstel voor te nemen maatregelen zou moeten indienen, en dat het vervolgens aan de 

Minister is om daar een mening over te vormen. 

De Directeur zegt te beluisteren dat het noemen van de optie van stikstofinjectie de instemming heeft 

van het College en dat het aan de Minister wordt overgelaten, indien hij dit nodig acht, eventuele 

andere maatregelen te nemen. 

De heer Dessens geeft aan dat, in het geval dat een alternatief scenario moet worden toegepast, in de 

aanloop naar toepassing van stikstofinjectie een sterkere productievermindering zou kunnen worden 

toegepast, als dat overigens gezien de situatie op de G-gasmarkt mogelijk zou zijn. 

De Directeur vat samen dat NAM niet op dit moment moet aangeven welke concrete maatregelen een 

alternatief scenario zou bevatten, maar dat de mogelijke opties voor een dergelijk scenario op prudente 

wijze kunnen worden vermeld. 

De Voorzitter vraagt of het nu al mogelijk is om te stellen dat stikstofinjectie een reële oplossing is, 

afgezien van de kosten. 

De Directeur antwoordt dat dit nu nog niet kan worden gesteld, en zal moeten blijken uit de uit te 

voeren studie. 

De heer Dessens merkt op dat voor de komende 3 à 5 jaar de problematiek nog overzichtelijk is en dat 

het goed is dat NAM kijkt naar eventuele maatregelen voor de periode daarna. 

De Voorzitter betoogt dat het wel zaak is om de verwachtingen ten aanzien van stikstofinjectie te 

managen. 

De heer Benschop geeft aan dat de opmerking over het insluiten van de productie zijns inziens niet in 

het verhaal past, dit in tegenstelling tot de aankondiging van de studie over stikstofinjectie daar die een 

no-regret maatregel is. Hij merkt op dat de ideeën over de aanwezige risico’s in de afgelopen periode 

nogal op en neer zijn gegaan, maar dat nu toch duidelijk is dat het risico niet buitengewoon veel groter 

is dan eerder werd aangenomen. 



De Directeur benadrukt dat NAM wel uitspraken moet doen over de inhoud van het alternatieve 

scenario. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn en geeft aan dat stikstofinjectie en eventuele 

maatregelen in de productiesfeer in dat verband kunnen worden genoemd. 

De Directeur beaamt dat er naar manieren moet worden gekeken die de risico’s zouden kunnen 

verkleinen. 

De heer Bokhoven merkt op dat de grootte van de uiteindelijke bodemdaling een van de onzekerheden 

vormt en vraagt of hierover iets valt te zeggen op basis van de analogie met het Annerveen-veld. 

De heer Jacobs antwoordt dat die analogie is bekeken. Bij het Annerveen-veld komt een na-ijleffect 

naar voren, waarbij nog niet exact is aan te geven hoe groot dit effect is. Hij merkt op dat zich in het 

gebied van dit veld recent nog een beving heeft voorgedaan. 

De Directeur voegt toe dat het Bilineaire model de beste match oplevert voor de bodemdaling van dit 

veld. 

De heer Jacobs licht nog toe dat voor het Groningen veld het Isotachen-model werd aanbevolen door 

Staatstoezicht en TNO omdat de resultaten hiervan goed overeenkwamen met de metingen op basis 

van boorkernen. Deze instanties zijn daar nu echter op teruggekomen en de recent met dit model 

berekende curve valt nu vrijwel samen met de curves die met de andere modellen zijn berekend, zodat 

nu alle modellen een uiteindelijke daling van circa 40 cm aangeven. 

Mevrouw Vegter licht toe dat NAM op vrijdag 29 november het winningsplan met bijbehorende 

stukken zal aanleveren bij het ministerie, en dat NAM voorstelt om op die dag nog een extra 

Collegevergadering in te plannen. 

De Directeur voegt toe dat NAM het van belang vindt dat het College zich in die vergadering schaart 

achter de nu tot stand gebrachte nieuwe visie op het risicobeeld. NAM zal voor deze vergadering 

tevens een overzichtsnotitie samenstellen van de in dit dossier uitgevoerde activiteiten. 

De heer Bokhoven deelt mede dat in het NOS-journaal recent op nogal negatieve toon over de gang 

van zaken in dit dossier is gesproken en vraagt of NAM dit nog gaat adresseren. 

 

De Directeur antwoordt dat de informatie die de NOS publiceerde is verkregen door middel van een 

WOB-verzoek, en e-mails betreft uit januari 2013. NAM zal hier niet op reageren en in haar 

communicatie alleen aansluiten op de brief die NAM in januari aan de Minister heeft gericht. De brief 

die op 29 november aan de Minister zal worden gericht is vrij technisch van inhoud, daar deze een 

samenvatting vormt van het winningsplan. Daarna zal medio december een tweede brief aan de 

Minister worden gezonden, die ingaat op de betekenis van NAM voor de regio. NAM is over de 

inhoud hiervan in overleg met het ministerie. 

 

De heer Bokhoven vraagt of de brief aan de Minister in het Nederlands zal worden gesteld. 

De Directeur bevestigt dit. 

De Voorzitter merkt op dat in de eerstgenoemde brief wordt verwezen naar de volgende brief en 

vraagt of dat nodig is, daar het besluit van de Minister alleen betrekking heeft op het winningsplan. 

De Directeur beaamt dat het verstandiger is om deze verwijzing achterwege te laten. Hij merkt op dat 

de Minister wel in januari 2014 met een integrale aanpak naar buiten zal treden. 

De heer Dessens zegt het er mee eens te zijn om deze verwijzing er uit te halen. NAM moet echter wel 

duidelijk maken dat deze eerste brief nog niet het complete verhaal is. 

De Directeur zegt de indruk te hebben dat dit de Minister wel duidelijk is. 

De Voorzitter vraagt wanneer de notulen van de extra vergaderingen worden vastgesteld. 

De secretaris antwoordt dat het gebruikelijk is om notulen van extra vergaderingen vast te stellen in de 

eerstvolgende reguliere vergadering. 

De heer Van Roost geeft aan dat hij mogelijk in een eerder stadium zou willen reageren op bepaalde 

punten in de notulen, en wijst in dit verband op de tekst op pagina 6 en 7 van de concept notulen van 

de 529e vergadering over de kosten van het social investment programma, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen een gesprek van NAM met de overheid en een gesprek tussen de aandeelhouders van 

NAM en de overheid. Dit onderscheid zou niet moeten worden gehanteerd. 

De Directeur beaamt dit. Hij geeft aan dat hij hierover op 25 november met de heer De Groot heeft 

gesproken, en dat er nog een gesprek met de Minister komt op 9 december. Het is duidelijk dat de 

aandeelhouders van NAM de uitkomst van deze gesprekken moeten goedkeuren. 



De heer Van Roost zegt zich daarin te kunnen vinden. 

De heer Dessens pleit ervoor om de eerder besproken recente informatie over het Isotachen model in 

de brief te vermelden, daar dit het beeld in positieve zin wijzigt. 

De Directeur antwoordt dat volgens zijn informatie dit gegeven in het winningsplan zal worden 

opgenomen. Hij zegt het bij voorkeur niet in de brief te willen vermelden omdat de brief vooral de 

hoofdlijnen behandelt. 

De heer Dessens zegt zich daarin te kunnen vinden. 

De Voorzitter merkt op dat in de notulen van de 529e vergadering door de heer Dessens genoemde 

productievolumes zijn vermeld die afwijken van de curve die overeenstemt met het Groningenplafond. 

De Directeur antwoordt dat de in het winningsplan opgenomen productiecurve - met de band 

daaromheen – in lijn is met de curve volgens het Groningenplafond. 

De heer Dessens voegt toe dat in de aanbiedingsbrief bij het winningsplan nu alleen de mijlpalen van 

45 bcm in 2015 en 40 bcm in 2020 worden genoemd, wat in lijn is met de plafondafspraken. Hij zegt 

zich daarin te kunnen vinden. 

De Voorzitter constateert dat dit punt dus geen probleem vormt. 

3. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 18.05 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 532e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 6 december 2013 om 12.35 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

Afwezig met kennisgeving: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Dierikx is verhinderd. Om die reden 

zal de heer De Groot de vergadering mede bijwonen. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

− Social Development Plan 2014-2018 

(Schrijven secretariaat M5712 d.d. 5 december 2013) 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken en het 

toegezonden schrijven. 

Status met betrekking tot het winningsplan 

De heer Benschop vraagt of er inmiddels informatie is verkregen over de reactie van Staatstoezicht op 

de Mijnen op het ingediende winningsplan. 

De Directeur deelt mede dat hij de heer De Jong van Staatstoezicht heeft aangeboden om nader 

overleg te plegen over het winningsplan en eventuele vragen te beantwoorden. Staatstoezicht heeft nog 

niet aangegeven of zij van dit aanbod gebruik zal maken. 

De Directeur zegt te hebben begrepen dat Staatstoezicht zich met name richt op de ‘staart’ van de 

kansverdelingen, dus op de relatief kleine kans dat er zich grote risico’s voordoen. 

De heer De Groot voegt desgevraagd toe dat hij geen additionele informatie heeft over de reactie van 

Staatstoezicht, en geeft aan dat zal moeten worden afgewacht of Staatstoezicht nog met NAM in 

contact zal treden.. 

De heer Dessens geeft aan dat het wellicht nog te vroeg is om nu reeds een reactie te verwachten, en 

adviseert om in de loop van de komende week nog even met de heer De Jong contact op te nemen. 

De Voorzitter vraagt of er is afgesproken dat NAM inzage krijgt in het advies voordat het aan de 

Minister wordt gezonden. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is en dat het niet waarschijnlijk is dat Staatstoezicht 

hiertoe bereid zal zijn, daar zij zich nadrukkelijk onafhankelijk opstelt. Wellicht komt er nog een 

dialoog met Staatstoezicht via tussenkomst van het ministerie. De Directeur voegt toe dat, zoals eerder 

gemeld, bekend is dat Staatstoezicht additionele scenario’s zou willen laten doorrekenen, waarop 

NAM heeft aangegeven dat dit binnen de beschikbare tijd niet meer mogelijk is. 

De heer De Groot deelt mede dat Staatstoezicht nogal benadrukt dat de gedane studies uitwijzen dat de 

situatie veel ernstiger is dan eerder gedacht, en sterke belangstelling heeft voor scenario’s met een 

aanzienlijk grotere productievermindering. 

De heer Dessens geeft aan dat in dit verband de indicatie dat de berekeningen met het model van 

ExxonMobil een maximum magnitude zullen opleveren van belang is, en spreekt de hoop uit dat 

Staatstoezicht dit gegeven meeneemt in haar advies. 

De heer Bokhoven zegt recent nader te zijn geïnformeerd over de uitkomsten van die berekeningen en 



daarover nog niet erg enthousiast te zijn. Hij merkt verder op dat Staatstoezicht heeft deelgenomen aan 

alle besprekingen over de studies 5 en 6, wat zou impliceren dat zij de studieresultaten ook 

onderschrijft. 

De Directeur antwoordt dat de heer De Jong interesse heeft in de resultaten van de berekeningen met 

het ExxonMobil-model en de potentie daarvan onderkent. De Directeur erkent dat de resultaten nog 

niet zodanig zijn uitgewerkt dat er een harde bovengrens voor de magnitude kan worden vastgesteld, 

daar ook bij dit model sprake is van diverse onzekerheden. 

De Voorzitter vraagt of moet worden geconcludeerd dat Staatstoezicht niet uit wenst te gaan van een 

statistische benadering, en zich in plaats daarvan wil baseren op tamelijk hoge bevingsmagnitudes 

behorende bij de staart van de kansverdeling. 

De Directeur antwoordt dat dit niet geheel juist is en dat Staatstoezicht een kwantitatieve risico analyse 

(QRA) van belang vindt. 

De heer De Groot geeft als voorbeeld dat Staatstoezicht een magnitude uit de staart van de 

kansverdeling (b.v. 4,4) neemt. Vervolgens wordt daarmee de hoogte van de grondversnelling 

berekend en wordt uit de kansverdeling die dat oplevert opnieuw een waarde uit de staart genomen. 

Dit houdt in dat er een stapeling optreedt van scenario’s met een lage waarschijnlijkheid, waardoor de 

einduitkomst nogal somber is. Hij merkt op dat een dergelijke benadering niet overeenstemt met de 

waargenomen gevolgen van de beving in Huizinge in 2012, daar die dan veel ernstiger hadden moeten 

zijn. 

De heer Bokhoven merkt op dat de vertaling van de bevingsmagnitude naar een bepaalde 

grondversnelling geschiedt aan de hand van formules gebaseerd op empirische gegevens uit andere 

delen van de wereld, terwijl niet bekend is welke formules van toepassing zijn op de situatie in 

Groningen. Ook het verband tussen de grootte van de grondversnelling en de schade aan gebouwen is 

gebaseerd op empirische formules en daarover is nog veel meer onbekend. 

De Directeur beaamt dit. Hij geeft aan dat deze onzekerheden kunnen worden gereduceerd op basis 

van de gegevens die het voorziene meetprogramma gaat opleveren, alsmede op basis van de 

bevindingen uit de woninginspecties. 

De heer De Groot voegt toe dat ook de inspectie van dijken en andere infrastructurele voorzieningen 

een meer specifiek beeld zal opleveren van de werkelijke risico’s. 

De Voorzitter merkt op dat het er dus op lijkt uit te draaien dat het advies van Staatstoezicht 

aanzienlijk verder zal gaan dan de voorstellen die NAM middels het winningsplan heeft ingediend. 

De Directeur zegt te verwachten dat Staatstoezicht zich zal conformeren aan de rapportages uit de 

gedane studies maar een eigen standpunt zal kiezen ten aanzien van de waardes voor magnitude en 

grondversnelling waarop het beleid zou moeten worden gebaseerd. Hij merkt op dat Staatstoezicht 

weliswaar de besprekingen heeft bijgewoond, maar tevoren had aangegeven dat de betreffende 

medewerkers op persoonlijke titel deelnamen. 

De heer Bokhoven zegt dit een eigenaardige insteek te vinden. 

De heer De Groot geeft aan dat het eigenlijk het meest juist zou zijn geweest als Staatstoezicht niet 

zou hebben geparticipeerd en pas achteraf een mening zou hebben gevormd. Vanwege het strakke 

tijdplan is er destijds gekozen voor een systematiek waarin Staatstoezicht steeds werd geïnformeerd 

over de aanpak en de resultaten, om zeker te stellen dat alle gewenste berekeningen zouden worden 

uitgevoerd en eventuele controverses tijdig zouden worden opgelost. 

De Directeur vult aan dat deze aanpak goed heeft gewerkt, met name voor de rapportage over studie 5. 

Voor de rapportages van de studies 6 en 1 geldt dat deze aanpak enigszins in de knel kwam, daar die 

rapporten pas recent beschikbaar zijn gekomen. De krappe tijdspanne creëert nu enige spanning in het 

verdere proces. 

De Voorzitter vraagt of NAM nog een tweede brief gaat zenden. 

De Directeur antwoordt dat dat de brief zal zijn over het Social Development Plan. Hij geeft aan dat 

NAM bewust eerst het overzicht van dit plan in tabelvorm heeft opgesteld en pas daarna de 

bijbehorende brief zal opstellen. 

De Voorzitter zegt zich daarin te kunnen vinden. 

Social Development Plan 

De Directeur geeft aan dat het overzicht elementen bevat die sowieso doorgang zullen vinden, maar 

ook additionele onderdelen. Hij licht verschillende posten vervolgens toe. 

Schadeafhandeling 



De heer Dessens merkt op dat hij de laatste tijd geen updates heeft gezien van de status van de 

schadeafhandeling en vraagt hoe dit proces vordert. 

De Directeur zegt toe de laatste status aan het College te zullen doen toekomen. Hij deelt mede dat het 

tempo van afhandeling van schades nu 200 à 250 per week bedraagt, terwijl er wekelijks circa 150 

claims binnenkomen. Een nieuwe beving kan het claimtempo echter weer doen toenemen. Hij zegt het 

bijzonder te vinden dat het aantal claims zo hoog blijft, en antwoordt op een vraag van de heer 

Bokhoven dat inmiddels meer dan 11.000 claims zijn ontvangen, en dat in het betreffende gebied circa 

70.000 woningen staan. 

De Voorzitter vraagt of er ook 2e of 3e claims zijn voor dezelfde woning. 

De Directeur bevestigt dat dit in enkele gevallen is voorgekomen en dat het dan afzonderlijke schades 

betreft. Hij geeft aan dat hij persoonlijk met enkele bewoners heeft gesproken bij wie dit aan de orde 

was. 

Preventieve maatregelen 

De omvang van de preventieve maatregelen hangt af van de uitkomsten van de inspecties. Om die 

reden is voor de kosten van deze maatregel vooralsnog een vrij brede band weergegeven. 

Verduurzamingsmaatregelen 

De Directeur licht toe dat dit voorstel aansluit bij het advies van de commissie Meijer, past in het 

programma van het nationale energieakkoord, en voor de bewoners een blijvende kostenreductie 

inhoudt. Hij geeft aan dat NAM en het ministerie het nog niet geheel eens zijn over dit voorstel. NAM 

stelt voor om deze maatregel te koppelen aan de uitvoering van preventieve maatregelen werkend 

vanuit de contour met het hoogste risico; geschat wordt dat dit circa 15.000 à 20.000 huizen betreft. 

Het ministerie stelt voor om hiervoor het grotere gebied binnen de buitenste contour te hanteren 

waardoor het circa 45.000 woningen betreft. Het is ook denkbaar deze maatregel niet te koppelen aan 

het versterkingsprogramma en met een glijdende schaal van binnen naar buiten te werken. Er is dus 

overeenstemming over de inhoud van de maatregel, maar niet over de omvang. Het verschil tussen 

beide posities vertegenwoordigt een fors geldbedrag. Een ander aspect is, dat binnen de contour die het 

ministerie zou willen hanteren ook het Eemshaven-gebied en een deel van de stad Groningen vallen, 

wat als signaalwerking zou hebben dat ook die gebieden risicogebied zijn. 

De heer Dessens merkt op dat bij een maximum vergoeding van € 1000 het totale bedrag maximaal 

€ 45 mln. zou kunnen worden. 

De Directeur antwoordt dat de maximering op € 1000 bij deze post niet van toepassing is, en behoort 

bij de post ‘overlastcompensatie’. Hij deelt verder mede dat er ook nog enige discussie over is op welk 

energieprestatieniveau de woningen zouden moeten worden gebracht, doch dit heeft een geringer 

effect op het totaalbedrag. Er is afgesproken om beider standpunten op 9 december te bespreken in een 

gesprek met de Minister van Economische Zaken. 

De heer Bokhoven geeft aan dat er steeds meer inzicht komt in het ontstaan van geïnduceerde 

aardbevingen. De locatie van de beving is sterk gerelateerd aan de plek waarde meeste bodemdaling 

optreedt. De inzichten zijn echter nog niet voldoende om een bepaald gebied te kunnen afperken, zodat 

het verstandig zou zijn om, alvorens grootschalige maatregelen te nemen, af te wachten welke 

inzichten in de komende jaren zullen worden opgedaan. 

De Directeur antwoordt dat NAM inderdaad voorstelt om in eerste instantie het gebied binnen de 

eerste contour aan te pakken en op een later moment eventueel over te gaan tot uitbreiding van het 

gebied. 

Waardevermindering 

Over de wijze van compensatie van waardevermindering is een intensieve discussie gevoerd tussen 

NAM, Shell, Esso en de overheid. Deze discussie is op enkele kleine punten na afgerond. Er is 

overeenstemming over dat waardedaling moet worden bepaald op basis van statistische gegevens uit 

een vergelijking met een vergelijkbare regio waarbij er sprake moet zijn van een helder verschil. 

Tevens is afgesproken dat compensatie alleen plaatsvindt bij verkoop, en dus niet als men in de 

woning blijft wonen. Er is nog geen overeenstemming over de verdeling van de kosten van deze 

maatregel. NAM is van mening dat zowel NAM als de overheid in deze verantwoordelijkheid dragen 

en stelt daarom een 50/50 verdeling van de kosten voor. Ook dat punt zal op 9 december met de 

Minister worden besproken. Er is dus geen verschil van mening over de noodzaak om 

waardevermindering te compenseren en over de inhoudelijke aspecten van deze maatregel. 

Nieuwbouwregeling 



Vanwege de aardbevingsbestendige uitvoering van nieuwbouwwoningen binnen het risicogebied zijn 

deze woningen duurder dan vergelijkbare woningen in andere gebieden, wat de animo voor 

nieuwbouw in het risicogebied negatief zou beïnvloeden. De Directeur vraagt het College om een 

reactie op dit element. 

De heer Dessens betoogt dat in de gehele set van regelingen nadrukkelijk de verbinding met de 

oorzaak moet worden aangehouden, reden waarom bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel geen 

geschikte maatregel zou zijn. Versterking van woningen in verband met de risico’s van de gaswinning 

is echter een logisch element, dat heel goed in het geheel past. 

De heer Bokhoven zegt deze regeling een goed idee te vinden, maar zich af te vragen of dit niet min of 

meer een lege huls is. Hij vraagt hoeveel woningen er zullen worden gebouwd. 

De Directeur bevestigt dat de omvang van de kosten afhangt van het daadwerkelijk aantal gebouwde 

woningen. Hij geeft aan dat NAM wel al verzoeken heeft ontvangen om opgave te doen van de eisen 

waaraan een nieuwe woning dient te voldoen. 

De heer Dessens geeft aan dat dit met name losse woningen en enkele kleine wijkjes zal betreffen. 

De Directeur beaamt dit. 

De heer Dessens merkt op dat het van belang is om bij deze regeling evenals die voor speciale 

gevallen een scherpe lijn te trekken tussen wat wel en niet is gerelateerd aan schade door 

aardbevingen, maar daarbinnen ruimhartig te werk te gaan. 

De Directeur zegt dat dit strookt met de insteek van NAM. Hij geeft aan dat er altijd een grens is ten 

aanzien van wat onder een bepaalde regeling valt, en dat voor grensgevallen het fonds voor speciale 

gevallen wordt ingericht. 

De heer Dessens merkt op dat dit fonds enigszins het karakter heeft van een sociaal fonds, dat beheerd 

wordt door een commissie en qua omvang is gemaximeerd. NAM moet er uiteraard een stem in 

hebben als dit maximum zou moeten worden aangepast. 

De Voorzitter merkt op dat de eisen die worden gehanteerd voor nieuwbouw, alsmede voor aanpassing 

van bestaande woningen, nog beter moeten worden gedefinieerd, ook omdat het aantal huizen wellicht 

beperkt is maar de duur van de regeling niet. 

De heer Dessens bepleit ook op dit punt een ruimhartige opstelling en wijst er op dat de regeling 

eindig is, gelet op het feit dat de productie uit het Groningenveld eindig is. 

De Directeur antwoordt dat voor alle maatregelen geldt dat die eindigen na afloop van de komende 

periode van 3 jaar, en dat dan wordt bezien wat eventueel verder nodig is. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn. 

De heer Bokhoven merkt op dat na stoppen van de productie de bevingen nog 7 tot 10 jaar doorgaan. 

De heer Dessens beaamt dit en stelt dat maatregelen noodzakelijk blijven zolang er een relatie is 

tussen schade en gaswinning. 

Nieuwkomersregeling 

Uitgangspunt is dat ook nieuwkomers in de regio in aanmerking komen voor een compensatie. Indien 

versterking van de betreffende woning aan de orde is dan kan die het beste worden uitgevoerd op het 

moment van verhuizen. Het betreffende bedrag maakt dan ook deel uit van de desbetreffende 

voorziening. 

Regeling speciale gevallen 

In sommige gevallen is het lastig om de aansprakelijkheid voor schade te definiëren, bijvoorbeeld als 

er sprake is van slecht onderhoud. Eerder werd hiervoor de term ‘schrijnende gevallen’ gebezigd, maar 

deze is verlaten. Het is de bedoeling om voor gevallen die niet onder een andere regeling vallen een 

fonds te creëren en per geval te beoordelen of er sprake kan zijn van compensatie. NAM stelt voor dat 

NAM, de provincie en de rijksoverheid gedurende 3 jaar elk €2 mln./jaar bijdragen aan dit fonds. 

De beoordeling van aanvragen zal worden belegd bij een commissie, dus buiten NAM worden 

geplaatst. 

De heer De Groot vraagt of het vermelde bedrag van € 6 mln. een jaarlijkse bijdrage is. 

De Directeur antwoordt dat dit in het gegeven overzicht niet het geval is en dat dit bedrag volgt uit de 

jaarlijkse bijdrage van NAM gedurende 3 jaar. Hij merkt op dat NAM niet goed kan inschatten of de 

omvang van dit fonds te groot of te klein zal blijken te zijn. 

De Directeur zegt zich ook te kunnen voorstellen dat uit dit fonds in een voorkomend geval de 

overname van een woning wordt bekostigd, waarna de opbrengst bij verkoop weer terugvloeit in het 

fonds. Een voorbeeld van een speciaal geval zou zijn een recente aanvraag van een echtpaar op leeftijd 



voor het creëren van een badkamer op de begane grond, zodat deze bewoners - die in eerste instantie 

wilden verhuizen - in hun woning kunnen blijven wonen. 

Regionaal investeringsprogramma 

De Directeur licht toe dat dit element het bestaande programma omvat voor investering in 

bijvoorbeeld buurthuizen en sponsoring van evenementen. 

Verduurzaming publieke gebouwen 

NAM heeft gemerkt dat dit een maatregel is die goed wordt ontvangen. Het resultaat is dat de 

energierekening omlaag gaat. De aanpak van scholen zal binnen dit programma voorop lopen. Scholen 

zullen wellicht ook worden verduurzaamd in gevallen waarin er geen sprake is van bouwkundige 

versterking. 

De heer Bokhoven vraagt om welke aantallen het bij deze maatregel gaat. 

De Directeur antwoordt dat binnen de eerste contour geen ziekenhuizen zijn gelegen en dat het 

vermoedelijk om tussen de 10 en 50 schoolgebouwen gaat. 

Monumenten en Kerken 

De Directeur geeft aan dat schadeherstel en versterking al wordt meegenomen in het lopende 

programma. Het is hier in de lijst opgenomen om dit element helder te maken en ook voor het geval 

zich speciale gevallen zouden aandienen. 

Impuls voor lokale energieopwekking 

De Directeur licht toe dat het vermelde bedrag niet bedoeld is als sponsoring maar voor ondersteuning 

van mensen die in dit kader organisaties op poten zetten. 

NAM Veiligheidsprogramma 

Het idee bij dit onderdeel is dat NAM niet alleen veiligheidsrisico’s in verband met aardbevingen 

tegengaat maar bijdraagt aan het promoten van veiligheid op andere vlakken. 

R&D aardbevingsbestendig bouwen 

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij reeds gestarte activiteiten zoals de samenwerking met het 

Alfacollege. 

Eventueel zou research op dit gebied kunnen worden gefinancierd. Het voorgestelde bedrag is 

circa € 2 mln./jaar. 

De heer Bokhoven merkt op dat over de oorzaak en de gevolgen van geïnduceerde bevingen nog veel 

kennis ontbreekt, wat kansen schept op het gebied van research en development. Daarmee kan de 

opbouw van kennis worden gestimuleerd die vervolgens ook kan worden geëxporteerd. Het kopje van 

deze categorie zou dus kunnen worden verbreed met de voorgestelde R&D-ondersteuning. 

De Directeur antwoordt dat dit voorstel goed aansluit bij NAM’s intenties en dat R&D met betrekking 

tot de oorzaak van geïnduceerde bevingen in de scope zal worden opgenomen. 

Regionale ontwikkeling 

Dit betreft reeds lopende activiteiten, zoals NAM’s bijdrages aan Energy Valley, Energy Academy en 

Energy College. 

NAM operationele activiteiten 

De Directeur deelt mede dat voor het bedrag van NAM’s opex en capex van € 2mrd/jr nog moet 

worden nagegaan welk deel hiervan daadwerkelijk binnen de regio terecht komt. 

De heer Bokhoven vraagt hoe NAM het aantal arbeidsplaatsen heeft berekend. 

De Directeur antwoordt dat het aantal directe arbeidsplaatsen 1800 bedraagt. Daarnaast zijn er 5000 

arbeidsplaatsen bij firma’s en een nog niet berekend aantal bij toeleveranciers. Hoewel voor het totaal 

geen exact getal is te geven zal dit zeker groter zijn dan 10.000. 

De heer Bokhoven geeft aan dat er methodieken zijn om de indirecte werkgelegenheid te calculeren. 

De Voorzitter voegt toe dat voor de petrochemische industrie wordt aangenomen dat de externe 

werkgelegenheid een factor 4,5 groter is dan het aantal eigen medewerkers. 

De Directeur zegt bij dit onderdeel wel graag een concreet getal te willen noemen. 

De heer Dessens benadrukt dat moet worden voorkomen dat NAM op dit vlak getallen noemt 

waarover discussie kan ontstaan. 

De Directeur beaamt dit. 

 

Aanwezigheid in de regio 

NAM is bezig in Loppersum een regiokantoor te huren en zal dit zo spoedig mogelijk gaan inrichten. 

Dialoogtafels 



De dialoogtafels hebben tot doel om gezamenlijk het beleid te bepalen op een viertal onderwerpen. De 

heren Van Geel en Wallage zijn vanuit het provinciebestuur aangesteld als kwartiermakers om deze 

dialoogtafels op poten te zetten. Het vermelde bedrag is bedoeld als bijdrage in de vergaderkosten. 

De Directeur deelt mede dat niet in de lijst zijn vermeld enkele vanuit het ministerie aangedragen 

voorstellen op het vlak van verbetering van de economische infrastructuur, zoals het aanleggen van 

glasvezelkabels en het opschonen van de voorraad woningen en winkels. NAM heeft uitgesproken dat 

zij dit zaken acht die te ver afstaan van NAM’s activiteiten, en die passen bij de rol die de overheid 

heeft. Dit geldt ook voor het programma ‘Gas 2.0’ waarin wordt voorgesteld in te zetten op de 

‘biobased chemicals’. Hierbij speelt ook de vraag of dit überhaupt een goed idee is. 

De heer Bokhoven merkt op dat, als er van NAM een bijdrage wordt gevraagd, NAM naar analogie 

met het Waddenfonds het provinciebestuur zou kunnen laten bepalen waaraan de beschikbare gelden 

worden besteed. 

De Directeur antwoordt dat de kans bestaat dat vanuit de gesprekken aan dialoogtafel 4 initiatieven 

volgen waarvoor een bijdrage van NAM wordt gevraagd. 

De heer Dessens benadrukt dat de ervaring leert dat regionale investeringen vaak tot mislukking 

leiden, en daarmee dan op termijn opnieuw een probleem vormen. 

De heer Bokhoven zegt zich af te vragen of de noordelijke bestuurders het hiermee eens zijn. 

De Directeur geeft als voorbeeld dat NAM inzake een mogelijk initiatief voor de bouw van een fabriek 

van zonnepanelen de betrokkenen heeft geadviseerd om contact op te nemen met bijvoorbeeld de 

Rabobank. Hij geeft aan dat NAM wèl een bijdrage zal leveren aan het stimuleren van jong 

ondernemerschap. 

De heer Dessens zegt dat een goed idee te vinden. 

De heer Bokhoven merkt op dat de onder ‘regionale versterking’ vermelde totaalbedragen niet lijken 

te kloppen. 

De heer Botter zegt toe dit te zullen nagaan. 

De heer De Groot zegt zich af te vragen of een totale bijdrage van €75 mln. voor regionale versterking 

voldoende is om NAM een ‘license to operate’ te geven tot 2060. 

De Directeur antwoordt dat NAM geen verdere ideeën heeft dan welke in de tabel zijn opgenomen. 

De heer Dessens geeft aan dat het gesprek met de Minister op 9 december zal gaan over twee zaken, 

de inhoud van het programma en de verdeling van de daaraan gekoppelde kosten, en benadrukt dat 

moet worden voorkomen dat discussie over de kosten een goed gesprek over het programma in de weg 

staat. Hij bepleit om daarbij het verband tussen maatregelen en de oorzaak van de bevingen te 

bewaken en binnen dat kader ruimhartig te zijn. Daarbij hoort een fonds met een substantiële omvang. 

De heer Dessens zegt het met de heer De Groot eens te zijn dat een bijdrage op dit vlak van €15 

mln./jaar niet als erg fors overkomt, en bepleit om te pogen om via een creatieve aanpak nog 

elementen toe te voegen. 

Hij merkt op dat het doel van dit alles is om de productie van het Groningenveld op een redelijk 

niveau te kunnen continueren, en betoogt dat het daarbij van belang is dat de risico’s daarvan 

beheersbaar zijn, dat de schade wordt gecompenseerd, en de regio wordt ondersteund. 

De Directeur antwoordt dat NAM heeft geprobeerd zich voor te stellen wat de inwoners van het 

gebied als een nuttige bijdrage zouden zien. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn en adviseert dat NAM zich vanuit dat uitgangspunt 

ruimhartig opstelt. 

De heer Dessens vraagt of er medewerkers van NAM in de betreffende regio wonen, en merkt op dat 

het een slecht signaal zou zijn als die besluiten te verhuizen. 

De Directeur beaamt dit, maar stelt dat het uiteraard eenieder vrij staat om een dergelijk besluit te 

nemen. 

De Directeur vat samen dat NAM in de tabel nog zo veel mogelijk een range van bedragen zal 

invullen in plaats van de vermelde ‘PM’s en zal nagaan of de optellingen kloppen. 

De heer Benschop geeft aan dat het de bedoeling is dat in het gesprek met de Minister in eerste 

instantie wordt geluisterd naar wat deze naar voren brengt, waarna NAM haar voorstellen zal 

toelichten. Vervolgens zullen de verschillen in kaart worden gebracht en lijkt het logisch om een 

vervolgafspraak te maken waarin het programma wordt gefinaliseerd. 

De heer Bokhoven vraagt de heer De Groot of er bij de Minister een bepaalde verwachting leeft. 

De heer De Groot antwoordt dat het belangrijkste geschilpunt de contour betreft waarbinnen 



preventieve versterking en verduurzaming wordt toegepast. Dit punt is ook in financieel opzicht van 

materieel belang. Hij geeft aan dat zijns inziens het voorstel van NAM op dit punt niet voldoende is 

om te bewerkstelligen dat er geen ingreep plaats vindt in het toegestane productieniveau. 

De heer Van de Leemput geeft aan dat het met het ministerie gevoerde overleg over dit programma 

zeer constructief was en benadrukt dat NAM het ermee eens is dat een bijdrage aan versterking van de 

regionale economie noodzakelijk is. 

De heer De Groot bevestigt het constructieve karakter van de gevoerde gesprekken. 

3. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 13.40 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 12 december 2013. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 533e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

12 december 2013 om 14.30 uur ten kantore van NAM te Assen. 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

ir. J. de Haan (NAM) 

E.F. Dermois (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de heer Dierikx heeft gemeld kort na aanvang 

van de vergadering te zullen arriveren. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Begroting Secretariaatskosten 2014 

------------------------------------------------- 

De begroting secretariaatskosten voor het jaar 2014, zoals toegezonden bij schrijven M5703 van het 

Secretariaat d.d. 3 december 2013, wordt door het College aanvaard. 

 

2.2 Vergaderschema 2014 

--------------------------------- 

 

De Voorzitter wijst er op dat twee van de in 2014 geplande vergaderingen zullen worden gehouden in 

Utrecht. Het College neemt kennis van het schrijven. 

De Directeur stelt voor dat het College en marge van een van de vergaderingen in 2014 een 

werkbezoek brengt aan de NAM-teams die bezig zijn met het aardbevingendossier, eventueel in 

combinatie met bezoek aan de gemeente Loppersum. 

De heer Dessens geeft aan dat de leden van het College op 13 en 14 februari in de provincie 

Groningen zijn voor vergaderingen bij GasTerra. 

De heer De Haan merkt op dat een formeel bezoek als College aan de gemeente Loppersum wellicht 

tot reacties vanuit de Loppersumer gemeenschap zou leiden, en dat dit des te meer geldt voor een 

datum rond medio februari, daar rond die tijd een definitief ministerieel besluit valt inzake de 

aardbevingskwestie. Een ontmoeting met de teams van NAM kan uiteraard op elke datum worden 

georganiseerd. 

De Voorzitter concludeert dat kan worden bezien of er op een minder gevoelige datum een bezoek aan 

Loppersum kan worden georganiseerd en vraagt de Secretaris naar mogelijkheden in de kalender te 

zoeken. 

Vanaf dit moment neemt de heer Dierikx deel aan de vergadering. 

2.3 Documenten aangeboden aan Minister van Economische zaken 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

2.4 Schrijven van NAM m.b.t. bergingsplannen 

------------------------------------------------------------ 

 

De Directeur deelt mede dat in het voorjaar van 2013 de productie uit UGS Grijpskerk moest worden 

gestopt wegens een dreigende overschrijding van het maximum werkvolume dat is vastgelegd in het 



bergingsplan. Dit was een minder geslaagde actie, waarbij pas op een laat moment is ingegrepen en 

GasTerra met een probleem kwam te zitten. Nu zich opnieuw een wijziging voordoet in de 

beschikbare werkvolumes van zowel UGS Norg als UGS Grijpskerk zal NAM dit tijdig 

communiceren naar GasTerra. Voor beide UGS-en heeft NAM een verzoek bij EZ ingediend tot 

uitbreiding van het maximale werkvolume. Staatstoezicht heeft in dat kader aan NAM aanvullende 

informatie gevraagd over mogelijke seismische risico’s in verband met de grotere werkvolumes. NAM 

heeft hiervoor extra berekeningen moeten uitvoeren, en die zijn nu gereed. Deze berekeningen zullen 

voor de UGS Norg pas begin 2014 worden uitgevoerd, daar er prioriteit moest worden gegeven aan de 

berekeningen in het aardbevingsdossier. Voor de UGS Grijpskerk wordt op korte termijn de 

goedkeuring door het ministerie verwacht. Staatstoezicht en TNO hebben inmiddels een positief 

advies afgegeven, en de Tccb vergadert heden over deze aanvraag. Voor UGS Norg is het 

goedkeuringsproces nog minder ver gevorderd, maar omdat er in 2014 maar een beperkte 

injectiecapaciteit beschikbaar is in verband met een geplande shutdown zal dit geen invloed hebben op 

het 2014 werkvolume. 

De Directeur deelt mede dat NAM ervan uit ging dat er 20% marge was boven de in het opslagplan 

genoemde waarde, maar dat Staatstoezicht NAM heeft geïnformeerd dat dit niet het geval is. In het 

opslagplan staat deze marge niet vermeld. In materieel opzicht heeft dit geen invloed, maar wèl qua 

nominatie. Om die reden zal GasTerra hierover worden geïnformeerd. 

De heer Dessens zegt ervan uit te gaan dat NAM GasTerra direct zal informeren als het aangepaste 

opslagplan is goedgekeurd. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer De Haan geeft aan dat hij de verantwoordelijkheid voor de verkeerde aanname ten aanzien 

van het toegestane werkvolume op zich neemt, en ervan was uitgegaan dat dit de vigerende praktijk 

was. Hij merkt op dat zowel in 2013 als in 2014 activiteiten plaatsvinden op UGS Grijpskerk 

waardoor sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij deelt mede dat 

goedkeuring van het gewijzigde opslagplan voor UGS Norg vóór oktober 2014 van belang is voor de 

bepaling van de inzet van het werkvolume in de winter 2014/2015. 

De Directeur merkt op dat de maatregelen met betrekking tot compliance op het vlak van de 

opslagplannen binnen NAM zijn verbeterd. 

De heer Bokhoven vraagt hoe lang het goedkeuringsproces van een opslagplan duurt. 

De Directeur antwoordt dat dit proces normaliter redelijk snel verloopt, maar dat nu aanvullende 

vragen over de seismiciteit zijn gesteld en in de huidige situatie ook binnen NAM meer tijd nodig was 

om die vragen te beantwoorden. 

De heer Benschop merkt op dat de gang van zaken rond UGS Grijpskerk in het voorjaar van 2013 

consequenties hadden voor GasTerra, en onder meer resulteerden in een bezoek van de Engelse 

regulator Ofgem. Snelle afhandeling van de goedkeuring van de opslagplannen zou dus ook voor 

GasTerra wenselijk zijn, teneinde een herhaling van een dergelijke situatie te voorkomen. 

De heer Dierikx zegt te zijn geïnformeerd dat de goedkeuring van het opslagplan voor UGS 

Grijpskerk binnen enkele maanden moet kunnen zijn afgerond. De afronding van de discussie over het 

dienstencontract voor UGS Grijpskerk zal meer tijd vergen. 

De heer Bokhoven merkt op dat het nu met name gaat over de goedkeuring van het opslagplan. 

De heer Benschop deelt mede dat EBN, Esso, EZ en Shell werken aan een oplossing van de discussie 

over het dienstencontract. 

De heer Bokhoven voegt toe dat met name de leden van de Adviescommissie van Aandeelhouders van 

GasTerra hierbij zijn betrokken. 

De heer Benschop merkt op dat de discussie over dit onderwerp nog niet erg lijkt te convergeren en 

stelt voor dat wordt gevraagd wat de status is, en dat wordt nagegaan of hulp van het College uitkomst 

kan bieden. 

De heer Bokhoven merkt op dat de aanvraag tot aanpassing van het opslagplan voor Grijpskerk al 

geruime tijd in behandeling is, en vraagt wanneer de afronding van de aanpassing voor UGS Norg 

wordt verwacht. 

De heer De Haan antwoordt dat NAM de benodigde geomechanische studies met betrekking tot UGS 

Norg pas in februari 2014 kan afronden. Dit zou voldoende tijdig moeten zijn om uiterlijk eind juli 

ministeriële instemming te verkrijgen. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 523E VERGADERING, GEHOUDEN OP 



26 SEPTEMBER 2013, DE 524E (EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN 

OP 15 OKTOBER 2013, DE 525E (EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN 

OP 1 NOVEMBER 2013, DE 526E (EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, 

GEHOUDEN OP 4 NOVEMBER 2013, DE 527E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, 

GEHOUDEN OP 5 NOVEMBER 2013, DE 528E (EXTRA TELEFONISCHE) 

VERGADERING, GEHOUDEN OP 12 NOVEMBER 2013, DE 529E (EXTRA 

TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 20 NOVEMBER 2013, DE 530E 

(EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 27 NOVEMBER 2013, DE 

531E (EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 29 NOVEMBER 2013 

EN DE 532E (EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 

2013 

De notulen van de 523e t/m 526e en 528e t/m 532e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 527e vergadering. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. PRESENTATIE OVER DE TENDER ELEKTRICITEIT 2015-2017. 

De Directeur deelt mede dat de levering van elektrische energie steeds belangrijker wordt voor de 

bedrijfsvoering van NAM. NAM is met een inkoopwaarde van inmiddels circa € 120 mln. (2014) een 

steeds grotere marktpartij en inmiddels een grotere stroomverbruiker dan de NS. Hij licht toe dat de 

heer Dermois, Senior Commercial Advisor, over dit onderwerp een presentatie zal geven en deelt 

mede dat deze ook is betrokken bij het dossier over black-out scenario’s en noodstroomvoorzieningen. 

Hij verzoekt de heer Dermois eerst de stand van zaken met betrekking tot het laatstgenoemde 

onderwerp toe te lichten. 

De heer Dermois licht toe dat GTS en TenneT tot belangrijke inzichten zijn gekomen over de 

noodzaak van een afschakelplan voor gasverbruikers, waarover ook in de Gaswet iets zal moeten 

worden geregeld. Verder zijn noodstroomvoorzieningen nodig om in een black-out scenario de 

elektriciteitsvoorziening weer op gang te helpen. UGS Norg zal daarbij een belangrijke rol moeten 

spelen. Op 10 januari 2014 is een bijeenkomst gepland met als doel om in deze kwestie weer een stap 

verder te komen. 

De heer De Haan merkt op dat NAM ook in dit dossier aanloopt tegen een gebrek aan menscapaciteit 

vanwege de aandacht voor de aardbevingskwestie. 

De heer Dessens vraagt of het juist is dat het probleem eruit bestaat dat, als de UGS-sen geen gas 

produceren er geen elektriciteitscentrales kunnen opstarten, maar dat de bergingen geen gas kunnen 

produceren zonder elektriciteit. 

De heer De Haan bevestigt dit. 

De Directeur voegt toe dat een oplossing voor dit probleem goed moet passen in het grotere geheel 

van een opstartplan na een black-out, waaraan met de verschillende betrokken partijen wordt gewerkt. 

Afgesproken is dat TenneT een brief zal richten aan NAM waarin zal worden aangegeven welke acties 

van NAM worden gevraagd. Wat wetgeving betreft zal een parallel worden getrokken met de 

elektriciteitswet. In de Gaswet zal worden opgenomen dat GTS taken krijgt om in dreigende situaties 

via een afschakelprogramma de gasvraag te beperken en na een eventuele black-out de opstart van de 

gaslevering te coördineren. GTS zal ook de daarvoor eventueel benodigde investeringen moeten 

plegen en deze taken in de bedrijfsvoering moeten integreren. 

De heer Dierikx concludeert dat er nog steeds goed wordt doorgewerkt aan dit dossier. 

De heer Dessens geeft aan dat het geruime tijd heeft geduurd voordat er een duidelijk inzicht in de 

materie ontstond. 

De heer De Haan bevestigt dit en merkt op dat aan het licht kwam dat de elektriciteits- en de gassector 

tamelijk gescheiden werelden waren. 

De heer Dessens beaamt dat de elektriciteitssector er van uit ging dat er altijd gas beschikbaar zou zijn. 

De heer Dermois merkt op dat ook in de gassector bepaalde aannames leefden die niet terecht bleken 

te zijn. 

De heer Dierikx geeft aan dat er goede voortgang wordt gemaakt met de voorbereiding van de 

wijziging van de Gaswet en dat deze mogelijk eerder gereed zal zijn dan de andere maatregelen. 

De heer De Haan antwoordt dat nu in inhoudelijk opzicht goed inzicht is verkregen in de materie, 

maar dat er in fysieke zin nog geen maatregelen zijn genomen. Hij merkt op dat het verbazingwekkend 



is dat er zo weinig mensen zijn betrokken bij een zo essentiële kwestie. 

De heer Dermois geeft aan de hand van een presentatie (bijlage 1 bij de notulen) een toelichting op 

NAM’s elektriciteitsportfolio. Hij deelt mede dat de levering in 2014 nog valt onder het lopende 

contract, en dat de presentatie is bedoeld om het College te infomeren over de aanpak om te komen tot 

een contract voor 2015 en verder. Desgevraagd deelt hij mede dat momenteel E.ON de 

elektriciteitsleverancier is. 

Slide 3: Structuur huidige elektriciteitscontract 

De vergoeding voor programmaverantwoordelijkheidsdiensten omvat ook de risico-opslag voor 

eventuele onbalans. 

In de aanloop naar de ingangsdatum van het huidige contract heeft NAM een flink prijsrisico gelopen 

doordat de waarde van de elektrische energie en de waarde van het door NAM te leveren gas op 

verschillende momenten zijn vastgesteld. 

Slide 4: Veranderingen in elektriciteitsmarkt 

Vanwege de economische recessie is het totale verbruik in Nederland gedaald naar een waarde van 

circa 100 TWh. 

De Voorzitter vraagt of het mogelijk is dat NAM’s elektriciteitsleverancier het door NAM geleverde 

gas niet gebruikt omdat elektriciteitsopwekking met kolen voordeliger is. 

 

De heer Dermois antwoordt dat de leverancier zelf mag bepalen op welke wijze de te leveren 

elektriciteit wordt opgewekt, maar in elk geval het door NAM geleverde gas moet afnemen. 

De Directeur deelt mede dat NAM in 2013 per saldo geld ontvangt van E.ON vanwege het verschil 

tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs. 

De Voorzitter merkt op dat de Noordwest Europese regio mede nog niet tot één markt is geïntegreerd 

vanwege beperkingen in cross-border capaciteit. 

Slide 5: Veranderingen in NAM portfolio 

Het bij de derde bullet genoemde verbruik heeft alleen betrekking op het verbruik voor het 

Groningenveld, dat in 2017 dus circa 1,5% van het Nederlandse verbruik zal vertegenwoordigen. 

Slide 6: Veranderend afnameprofiel (voorbeeld) 

Het afnameprofiel in 2013 is veel grilliger dan dat in 2010, en de elektriciteitsleverancier heeft hier 

moeite mee. 

De heer Dessens vraagt of dit ook terugwerking heeft op NAM, in die zin dat NAM zijn afnameprofiel 

aanpast. 

De heer De Haan antwoordt dat NAM wel heeft geprobeerd om het profiel vlak te houden, maar dat 

dit bij de huidige regeling van de productie van het Groningenveld niet lukt. 

Slide 7: Consumptieprofiel 2013 

Het getoonde consumptieprofiel is inclusief het verbruik van de UGS-en, en laat zien dat er variaties 

van 130 MW binnen één uur voorkomen. Een variatie van 200 MW binnen een uur behoort tot de 

mogelijkheden. 

De Voorzitter vraagt of NAM voldoende ruimte heeft om het verbruik te beïnvloeden. 

De Directeur antwoordt dat er in de injectieperiode weinig ruimte is om de injectie tijdelijk te 

onderbreken. Het aan- en uitschakelen van een UGS kan overigens wel tevoren aan de leverancier 

worden gemeld. Met name het verbruik van het Groningenveld toont een heel grillig verloop. 

De heer De Haan antwoordt dat het verbruik van het Groningenveld ook een maat is voor de 

toerentallen waarmee de compressoren worden bedreven. Deze toerenvariaties leiden ook tot hogere 

onderhoudskosten. De sterke fluctuaties zijn mede het gevolg van de overgang van drukregeling naar 

flowregeling in 2011. 

De Directeur vraagt of overleg met GasTerra zou kunnen leiden tot optimalisatie door middel van het 

reduceren van pieken en fluctuaties. 

De heer De Haan antwoordt dat in de toekomst de overgang van uurnominatie naar dagnominatie 

mogelijk een gunstige uitwerking kan hebben. 

De heer Dessens vraagt of in dit verband met GTS zou kunnen worden geoptimaliseerd op basis van 

de aanwezige line-pack. 

De heer De Haan antwoordt dat NAM de line-pack van de NorgroN-leiding zou kunnen benutten, 

zodra deze leiding in bedrijf is genomen. Hij voegt toe dat NAM graag systeeminformatie zou willen 

ontvangen van de leverancier, om zelf beter het verbruik te kunnen managen. 



De heer Dermois voegt toe dat ook NAM kan nagaan hoe zij de leverancier beter kan informeren, 

teneinde het onbalansrisico te beperken. 

Slide 8: NAM Portfolio 2015 - 2017 

De heer Dermois licht toe dat NAM bij uitval van de centrale Schoonebeek extra gas moet leveren aan 

de elektriciteitsleverancier, wat dan in plaats komt van het gasverbruik van de centrale Schoonebeek. 

Slide 9: Structuur van nieuwe elektriciteitscontract. 

Om het eerdergenoemde prijsrisico te elimineren zullen de prijzen voor het gas en de elektriciteit nu 

op het zelfde moment worden vastgelegd. Er resteert wel een prijsrisico voor de momenten dat de 

centrale Schoonebeek niet in bedrijf is. 

De Directeur voegt toe dat het genoemde prijsrisico ook voor de leverancier een rol speelt. 

De heer Bokhoven vraagt of er zicht is op de datum van inbedrijfstelling van de centrale Schoonebeek. 

De Directeur antwoordt dat er nog geen datum vaststaat en voegt toe dat er in de afgelopen periode 

een ‘cold eye review’ review heeft plaatsgevonden waarbij ook vanuit EBN goede ideeën zijn 

aangedragen. 

Slide 10: Tijdspad 

Als er een andere dan de huidige leverancier wordt gekozen zal de implementatie van het contract de 

nodige tijd vergen. 

De heer Dessens vraagt welke partijen in aanmerking komen als leverancier. 

De heer Dermois antwoordt dat E.ON, RWE, Eneco, Nuon en GDF SUEZ in de tender zullen worden 

meegenomen. Deelname van Delta is ook bekeken, maar leidde tot de conclusie dat dit bedrijf 

momenteel niet in aanmerking komt. 

De heer De Haan merkt op dat nog niet zeker is of alle genoemde partijen willen meedoen aan de 

bieding. Eneco heeft aangegeven enige reserves te hebben. GDF SUEZ heeft gemeld geen behoefte te 

hebben aan het door NAM te leveren gas. NAM verwacht echter minstens twee biedende partijen te 

zullen overhouden. 

De heer Bokhoven vraagt of de risico’s in verband met de centrale Schoonebeek buiten het contract 

worden gelaten. 

De heer Dermois antwoordt dat die in het contract worden opgenomen, en dat het contract drie 

elementen omvat, namelijk de consumptie van elektriciteit, de productie van elektriciteit en de 

levering van gas door NAM. 

De Voorzitter wenst de heer Dermois namens het College succes met de uitvoering van deze tender. 

6. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5706 d.d. 5 december 2013) 

De heer De Haan geeft aan de hand van een korte presentatie een toelichting bij het schrijven. 

Slide 2: Groningen HSE Key Messages 

De heer De Haan wijst op het in het schrijven vermelde ongeval op de locatie Grijpskerk waarbij een 

medewerker twee ribben brak. Verder hebben zich een aantal recordable cases voorgedaan, waaraan 

goede aandacht is gegeven via de vier-speerpunten aanpak. 

 

Het in het schrijven vermelde incident binnen het NorgroN-project vond plaats toen een kraan 

assisteerde bij het afbreken van een andere kraan. Een van beide kranen werd op dat moment niet op 

juiste wijze gebruikt. 

De heer De Haan licht toe dat op 22 oktober bij een bepaald type klep een pin naar buiten is geschoten. 

Het risico hiervan is nu beperkt; NAM heeft bij soortgelijke kleppen maatregelen genomen om 

potentieel letsel te voorkomen. 

De heer De Haan geeft aan dat NAM ernaar streeft om maximaal te werken met één generieke 

veiligheidsaanpak welke wordt gehanteerd door NAM en de hoofdaannemers. Op dit moment is de 

aanpak voor de Asset Groningen voor 95% identiek aan die voor ‘NAM Asset Land’. 

De Directeur merkt op dat het bereiken van uniformiteit niet eenvoudig is, daar er met verschillende 

hoofaannemers wordt samengewerkt. CASOS, een alliantie van NAM-aannemers, speelt hierin een 

goede rol. 

Slide 3:HSE Process Safety 

De heer De Haan licht toe dat de lekkages zijn in te delen in drie categorieën. De eerste categorie 

betreft flenslekkages, voornamelijk tijdens opstarten of ten gevolge van verkeerd uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden. De tweede categorie betreft situaties waarin de technische integriteit van 



installaties in het geding is. De derde categorie betreft lekkages uit hydraulische systemen van 

voertuigen, waarbij het om beperkte volumes gaat maar wel om grote aantallen. Bij die lekkages wordt 

een aanpak met absorptiekorrels toegepast. 

De Directeur voegt toe dat extrapolatie naar geheel Nederland van de bij NAM waargenomen lekkages 

van hydraulische olie uitwijst dat er jaarlijks duizenden liters olie in de bodem verdwijnen. 

7. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

 

Dit agendapunt is besproken in de vergadering van het College van Gedelegeerde Commissarissen van 

GasTerra op 13 december in Groningen. Op voorstel van de heer Dessens heeft het College van 

Beheer Maatschap ermee ingestemd dat aanwezigheid van de Directeur daarbij – mede gelet op zijn 

drukke agenda – niet noodzakelijk was. Onderstaand zijn in cursieve tekst de notulen van dit deel van 

die vergadering opgenomen. (N.B: de heer Dessens fungeert als Voorzitter in die vergadering, en de 

CEO van GasTerra wordt aangeduid als “De CEO”) 

De heer Bokhoven vraagt of NAM GasTerra reeds heeft medegedeeld dat het werkvolume van UGS 

Norg voor de winter 2013/2014 is gelimiteerd op 3,0 bcm, en of dit gegeven impact heeft op de 

verkoopplannen. 

De heer Broenink antwoordt dat het hem bekend is dat hierover werd gesproken, maar dat deze 

mededeling voor hem nieuwe informatie is. Hij voegt toe dat dit zeker invloed zal hebben op de 

verkoopplannen. 

De Voorzitter merkt op dat daarnaast voor UGS Grijpskerk vooralsnog een werkvolume geldt van 

1500 mln. m3 in plaats van 1800 mln. m3, daar NAM zich exact aan de waarde in het opslagplan wil 

houden en er, in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, geen 20% marge is. 

De heer Broenink zegt NAM te hebben gevraagd een en ander schriftelijk te bevestigen, en wijst op de 

attentie die de ACM en Ofgem dit voorjaar hadden voor de wijze waarop GasTerra opereert in een 

situatie van een dreigend tekort in Groot Brittannië. 

De heer Benschop zegt dat hij dit laatste aspect in de vergadering van het College van Beheer 

Maatschap op 12 december aan NAM duidelijk heeft gemaakt. 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

8. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET DERDE KWARTAAL VAN 2013 

De Voorzitter stelt vast dat het College zijn goedkeuring kan hechten aan de rapportage. 

(935) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5682 d.d. 4 november toegezonden 

advies van 

de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan de Financiële rapportage over het derde kwartaal van 

2013, als toegezonden middels schrijven M5708 d.d. 4 december 2013. 

9. WERKPROGRAMMA EN BUDGET 2014 

De Voorzitter stelt vast dat het College zijn goedkeuring kan hechten aan het werkprogramma en 

budget 2014. 

(936) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5683 d.d. 4 november 2013 toegezonden 

advies 

van de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan het werkprogramma en budget 2014 conform 

schrijven secretariaat M5708 d.d. 4 december 2013. 

10. OPDRACHTBEVESTIGING ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 

 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met de opdrachtbevestiging voor de 

accountantscontrole 2013. 

(937) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel “Opdrachtbevestiging Accountantscontrole 

2013” als 

verwoord in schrijven secretariaat M5709 d.d. 5 december 2013. 

De opdrachtbevestiging wordt vervolgens ondertekend door de Directeur en de heer Bokhoven. 

11. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Directeur deelt mede dat NAM in overleg is met de overheid over de invulling van het ‘social 

investment’-programma. Vanuit Staatstoezicht zijn nog enkele vragen gesteld over het ingediende 

winningsplan. NAM heeft die in behandeling. Alle studierapporten zijn nu vrijwel afgerond. De 

bespreking van het aardbevingen-dossier in het kabinet zal plaatsvinden medio januari. 

De heer Dierikx vraagt of NAM de door Staatstoezicht gevraagde additionele berekeningen op basis 



van scenario’s met een jaarproductie van 10 respectievelijk 20 bcm kan leveren, alsmede een scenario 

waarin selectief meer uit het zuidelijke deel van het veld wordt gewonnen, en geeft aan dat hierover 

overleg gaande is met de heer Jongerius van het ministerie. 

Hij geeft aan dat er tevens nog overleg gaande is over een door NAM aan te leveren notitie inzake de 

kwantitatieve risicoanalyse. 

De Directeur antwoordt dat de gevraagde scenario’s buiten het kader vallen dat destijds is afgesproken 

en om die reden niet zijn uitgewerkt. Nu zullen deze echter alsnog worden doorgerekend. Over het 

scenario waarbij selectief gas wordt gewonnen uit het zuidelijke deel van het veld merkt hij op dat dit 

in het verleden als risicovol werd gezien omdat het leidt tot een druk-onbalans in het veld. In dit 

scenario zou zich in het noordelijke deel minder compactie voordoen, maar die zou op een later 

moment alsnog optreden wanneer vanwege het drukverschil gas uit het noordelijke deel naar het 

zuidelijke deel stroomt. 

De heer Dessens merkt op dat Staatstoezicht een jaar geleden van mening was dat met name variaties 

in het productieniveau van invloed waren op het bevingsrisico. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat de productie in het noordelijke deel al een vrijwel vlak 

profiel heeft en NAM poogt om dit profiel nog vlakker te maken. 

De heer Benschop merkt op dat in het kader van maatregelen op het vlak van reservoir management 

reeds is voorgesteld om de westelijke randblokken te gaan ontwikkelen. 

De heer Benschop vraagt wat er speelt met betrekking tot de kwantitatieve risicoanalyse. 

De Directeur antwoordt dat NAM zelf analyses heeft gedaan. Er blijft twijfel over de waarde van de 

uitkomst van kwantitatieve berekeningen, gelet op de ‘staart’ van de kansverdeling met hogere 

bevingsmagnitudes. Een getal dat uit een risicoberekening volgt is namelijk altijd omgeven met een 

onzekerheidsrange, waardoor het getal zelf eigenlijk aan betekenis inboet. 

Ook is er door NAM een notitie opgesteld waarin het risico en de te nemen maatregelen worden 

beoordeeld op basis van het ALARP-principe. 

De heer Dierikx deelt mede dat Staatstoezicht heeft aangegeven zelf een kwantitatieve risicoanalyse te 

zullen opstellen, waarin de heersende berekeningsonzekerheden zullen worden meegenomen. 

Professor Helsloot heeft aangegeven open te staan voor het hanteren van andere risicomodellen. De 

heer Dierikx betoogt dat het gegeven deze situatie van belang is dat NAM, ondanks de aanwezige 

onzekerheden, een eigen berekening aanlevert aan het ministerie, en vraagt of NAM daartoe bereid is. 

De heer Benschop vraagt of in een dergelijke berekening de reeds bekende factoren worden ingezet. 

De heer Dierikx antwoordt dat de MER-commissie er op heeft gewezen dat het in dit verband relevant 

is om uit te gaan van de gebeurtenis met een kans van optreden van eens per 475 jaar, zoals is 

 

aangegeven in de Eurocode. Er is overigens sprake van dat die kans wordt aangepast naar eens per 800 

jaar. 

De Directeur brengt naar voren dat een bijzonder element in de risicoanalyse is, dat het risico na de 

komende 20 jaar vanzelf verdwijnt. 

De heer Benschop merkt in dit verband op dat inderdaad de tijdschaal een belangrijk element is. Hij 

vraagt de Directeur of het verzoek van de heer Dierikx hem helder is. 

De Directeur zegt dit grondig met het ministerie te zullen doorspreken. 

De heer De Haan voegt toe dat er een uitgebreid meetprogramma zal worden uitgevoerd. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit voor de discussie in de komende maanden helaas geen soelaas biedt. 

12. PRESENTATIE ASSET GRONINGEN 2013 

De heer De Haan geeft aan de hand van een presentatie (bijlage 3 bij de notulen) een toelichting op de 

stand van zaken, en zegt hierbij bijzondere aandacht te willen geven aan het productieniveau en de 

stand van zaken over de kwikproblematiek kort te willen toelichten. 

Slide 3: Groningen production in 2013: LE vs. BP 

De grafiek reflecteert dat het Groningenveld moet leveren wat de markt vraagt. In 2013 heeft zich 

geen situatie voorgedaan waarin dit door falende productie niet mogelijk was, hoewel dit enkele malen 

niet veel heeft gescheeld. 

Het technisch leveringsvolume zal naar verwachting uitkomen op 54,6 bcm, terwijl de 

Businessplandoelstelling 

48,9 bcm. bedroeg. Deze hoge productie trekt ook de aandacht in de pers. NAM heeft in 

die gevallen als uitleg gegeven dat dit productieniveau de optelsom is van alle individuele 



gasverbruiken. De verwachte waarde van 54,6 bcm is gebaseerd op een productie van 7,5 bcm in de 

maand december en dat is een zeer hoog volume, zodat de verwachting mogelijk iets lager zal 

uitkomen. 

Slide 4: Groningen production 2012-2013 

De heer De Haan wijst er op dat het jaar 2013 startte met een lage productie en deelt mede dat het 

Groningen-systeem in de periode daarna gedurende verschillende periodes op maximale capaciteit 

heeft gedraaid. Overigens heeft zich in 2012 wèl een situatie voorgedaan waarin door uitval van 

installaties de productie tijdelijk werd beperkt, en snel moest worden geageerd om dit te herstellen. 

NAM nomineert steeds de beschikbare capaciteit naar GasTerra. Ook in de zomerperiode is de vraag 

nog tamelijk hoog. Daarom is er een noodzaak om de beschikbaarheid van systemen verder te 

versterken. 

De Directeur deelt mede dat in augustus zes clusters zijn uitgevallen als gevolg van een spanningspiek 

op het hoogspanningsnet, op een moment dat reeds drie clusters uit bedrijf waren voor onderhoud. De 

mensen in de ‘control room’ hebben daarop snel gereageerd en de clusters waren binnen korte tijd 

weer in bedrijf. 

De heer De Haan voegt toe dat ook op 2 december clusters zijn uitgevallen, ditmaal als gevolg van een 

spanningsdip, en licht toe dat de op sommige momenten naar Nederland wegstromende Duitse 

productie van elektriciteit uit wind daarmee verband kan houden. 

De Voorzitter merkt op dat het Groningen-systeem weliswaar in februari 2013 op maximale capaciteit 

heeft geproduceerd, maar dat buiten dat GTS nog de mogelijkheid heeft om via kwaliteitsconversie 

Hgas 

om te zetten in L-gas. 

De heer De Haan geeft aan dat de uitbreiding van UGS Norg nog capaciteit zal toevoegen. 

Slide 5: Production from the Groningen system is changing 

De heer De Haan wijst er op dat de grafiek voor 2003 nog een erg groot verschil laat zien tussen 

zomer- en winterproductie. Uit beide grafieken blijkt ook dat de non-Groningen productiecapaciteit 

sinds 2003 is gedaald van circa 80 naar circa 40 mln. m3 per dag. 

De Voorzitter vraagt of dit inhoudt dat de compressoren ook in de zomer in bedrijf zijn. 

De heer De Haan bevestigt dit en geeft aan dat alle geproduceerde eenheden door de compressoren 

heen stromen. De compressoren vormen dus vitale componenten voor de bedrijfsvoering. Recent is in 

een van de compressor-rotoren CO2-corrosie geconstateerd. 

De heer Benschop vraagt of de opgetreden spanningsdips binnen de daarvoor geldende specificaties 

bleven. 

De heer Dessens merkt op dat het in dat geval zaak zou zijn om de installaties van NAM minder 

gevoelig te maken. 

De Directeur beaamt dit, maar geeft aan dat dit gelet op de vermogensgrootte van deze installaties niet 

goed mogelijk is. 

Slide 6: Historic gas production in The Netherlands 

De heer De Haan merkt op dat het voor 2013 verwachte productieniveau in de toekomst niet meer zal 

kunnen worden geëvenaard. 

Slide 7: Capacity decline vs. Contracted commitment 

De heer De Haan licht toe dat de capaciteit van het Groningenveld, die in 2008 nog 363 mln. m3/d 

bedroeg op de dag van vandaag nog slechts 241 mln. m3/d bedraagt. Deze capaciteit neemt per 

geproduceerde bcm af met circa 1 mln. m3/d. De middels de GBC-brief gecommitteerde capaciteit 

neemt eveneens af, maar het verschil tussen beide lijnen wordt wèl steeds kleiner. Uiteindelijk gaan 

beide lijnen samenvallen. In de winterperiode wordt de capaciteit nu al voluit ingezet, en de gehele 

onderhoudssystematiek, inclusief werkprocessen en improvement programma’s zijn daarop ingericht. 

Op een vraag van de Directeur antwoordt de heer De Haan dat de capaciteit gedurende 2013 tot heden 

is gedaald van 275 mln. m3/d naar 241 mln. m3/d. 

De Directeur merkt op dat de lijn die de jaarvolumes weergeeft in de komende jaren ook zal gaan 

dalen. 

Slide 8: Measures taken 

Het Groningen Support Centre heeft onder andere tot doel om te komen tot predictie van het falen van 

equipment. 

Het GLT-PLUS-contract werkt goed. 



De Turn-Around Manager gaat in overleg met alle betrokken partijen pogen om de duur van 

shutdowns te minimaliseren. Eventueel zal worden overgegaan tot werken in ploegen, wat wel impact 

zal hebben op de kosten. 

 

De Directeur voegt toe dat het werken in ploegen nog op weerstand stuit onder de aannemers. In de 

Botlek is dit al staande praktijk maar in deze regio nog niet. 

Het Groningen-2020 programma richt zich op ‘lean’ werkprocessen. 

Slide 11: Scope overview second stage compression 

Op Schaapbulten is de uitbreiding van de compressiesectie inmiddels in bedrijf. Momenteel wordt 

gekeken hoe de beschikbaarheid van deze installatie uitpakt, en afhankelijk daarvan wordt de premie 

van de contractor bepaald. Op dit project is goed, als één team, samengewerkt. Desondanks zijn er nog 

ideeën om de samenwerking verder te verbeteren. 

Slide 13: NorgroN pipeline 

De NorgroN-leiding is gelegd en momenteel worden druktests uitgevoerd. De tie-ins zijn overigens 

nog niet gereed. Het project is goed verlopen, binnen budget en binnen de planning. 

Slide 14: Value creation opportunity funnel 

Wat betreft de UGS Grijpskerk moet nog worden bezien of alleen het plaatsen van een koeler 

voldoende is voor het verhogen van de injectiecapaciteit. 

Het project betreffende de expansie van UGS Norg is goed op weg met de voorbereidingen voor de 

werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in de shutdown in 2014, en zal in 2015 geheel gereed 

zijn. 

De ‘Mercury Removal’ items betreffen de aanwezigheid van kwik in het Groningse gas en in het 

condensaat. De aanwezigheid in condensaat geeft problemen bij de ontvangende partij, en hiervoor is 

nog geen technische oplossing. Het in gas aanwezige kwik propageert in de leidingen van het GTSnet. 

De lopende studie onderzoekt de mogelijkheden en kosten van kwikverwijdering. 

Verder zijn in dit overzicht projecten opgenomen die deel uitmaken van het onlangs ingediende 

winningsplan. ‘Carboniferous Appraisal’ en ‘Groningen 3rd stage Compression’ zijn projecten voor de 

langere termijn. 

De heer De Haan merkt op dat de inhoud van deze slide compatibel is met de inhoud van het 

winningsplan en een productieniveau conform het geldende afnameplafond. Voor 2014 en 2015 is 

binnen dit plafond nog een afname van in totaal circa 90 bcm toegestaan. 

Slide 15: Current Status (Mercury) (1) 

De kwikconcentratie in de lucht in huishoudens blijft binnen de daarvoor geldende norm. Er is kwik 

geaccumuleerd in het leidingennet. Dit is niet door het leidingmateriaal geabsorbeerd maar door de 

daarin aanwezige ‘scale’. Het met bestaande apparatuur door diepere koeling beperken van de in het 

gas aanwezige kwikconcentratie is een succes. 

De heer Dessens merkt op dat afnemers die via korte leidingen het gas ontvangen het grootste risico 

lopen, wat dus de afnemers in Noord-Nederland betreft. 

De heer De Haan beaamt dit, en licht toe dat wordt bekeken hoe het verloop van de absorptie beter in 

kaart kan worden gebracht. Hij deelt mede dat bij een test is gebleken dat schoon gas, dat wordt 

getransporteerd via een vervuilde leiding, daaruit geen kwik opneemt. De bevindingen tot nu toe 

hebben er toe geleid dat GTS op dit moment redelijk gerustgesteld is. 

Slide 16: Current Status (Mercury) (2) 

Vanwege de vermelde risico’s zal NAM de studies op dit onderwerp voortzetten, zodat NAM is 

voorbereid op een eventueel besluit van de aandeelhouders in het Groningenveld om een project te 

starten. 

De heer Dessens vraagt wat momenteel de marge is ten opzichte van de norm van 0,05 μgr/m3. 

De heer De Haan antwoordt dat er geen sprake is van een ruime marge. 

De heer Bokhoven zegt een goede discussie over het al dan niet plaatsen van kwikfilters noodzakelijk 

te vinden. 

De heer De Haan antwoordt dat plaatsing van filters het probleem van het in de leidingen aanwezige 

kwik niet oplost, en daarnaast een grote investering vergt in de orde van € 400 mln. 

De heer Bokhoven betoogt dat het gaat om de gezondheid van mensen en merkt op dat de geldende 

normen zouden kunnen worden aangepast. Hij zegt daarnaast zijn in een eerdere vergadering gedane 

opmerking te willen herhalen dat EBN condensaat verkoopt aan een partij die een werkende oplossing 



heeft voor kwikverwijdering, en beveelt NAM aan om daarover met EBN in contact te treden. 

13. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

14. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 16.25 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 5 

Bijlage 2: Presentatie bij agendapunt 6 

Bijlage 3: Presentatie bij agendapunt 12
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Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 
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Afwezig met kennisgeving: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Dierikx is verhinderd. Om die reden 

zal de heer De Groot de vergadering mede bijwonen. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

De Directeur zegt van een drietal onderwerpen de status te willen bespreken, namelijk het 

winningsplan, het social investment plan en het opzetten van de overlegtafels. 

Status met betrekking tot het winningsplan 

De Directeur deelt mede dat NAM vanuit Staatstoezicht reeds eerder de vraag heeft gekregen om 

additionele productiescenario’s door te rekenen. Tevens zijn nu ook vragen gesteld over het 

compactiemodel en over een scenario waarin een aantal clusters rond het gebied van de gemeente 

Loppersum worden ingesloten. NAM is momenteel bezig met de uitvoering van deze verzoeken. 

Vooralsnog komen uit de berekeningen geen andere conclusies dan eerder zijn gevonden. Overigens 

was in het scenario met een productie van 30 bcm al sprake van een concentratie van de productie in 

het zuidelijke deel van het veld en was daarin de productie uit de clusters rond Loppersum vrijwel nul. 

Een kanttekening bij een dergelijk productiescenario is, dat hierdoor drukverschillen ontstaan over de 

aanwezige breuken. Het effect van dergelijke drukverschillen is niet snel te berekenen, maar in het 

verleden had NAM in elk geval bedenkingen ten aanzien van dergelijke drukverschillen. 

Staatstoezicht is geïnteresseerd in de resultaten van een dergelijk scenario omdat dit het noordelijke 

gebied mogelijk enkele jaren relatieve rust zou kunnen bieden. Die periode zou dan kunnen worden 

benut voor het versterken van woningen. 

De Directeur merkt op dat een in een dergelijk scenario ontstaan drukverschil later weer wegebt omdat 

het gas ondergronds van het gebied met hoge druk naar het gebied met lage druk zal gaan stromen. 

NAM verwacht de uitkomsten op 23 december gereed te hebben en te kunnen tonen aan 

Staatstoezicht, en op 24 december aan het ministerie te kunnen aanbieden. 

De heer Dessens vraagt wat de uitkomst is van het scenario met een productie van 30 bcm. 

De Directeur antwoordt dat de frequentie van bevingen daarin omlaag gaat, waardoor ook de kans per 

jaar op het optreden van een beving daalt, en voor die periode een 10 à 15% lagere kans op een 

bepaalde grondversnelling wordt berekend. Hij geeft aan dat het erop neer komt dat de ‘film trager 

wordt afgespeeld’. 

De Voorzitter vraagt of het klopt dat de kans op een beving met een bepaalde magnitude dus niet 

omlaag gaat vanwege fysische oorzaken maar slechts wegens een statistisch effect. 

De Directeur bevestigt dit. Hij deelt mede dat Staatstoezicht en NAM het eens zijn over de 

beschrijving van het bestaande risico, en dat NAM de nadruk legt op risicopreventie door middel van 

het versterken van woningen. 



De heer Dessens vraagt of de lagere kans op een bepaalde grondversnelling samenhangt met een 

lagere maximum bevingsmagnitude. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is en dat alleen de kans op een bepaalde waarde van de 

grondversnelling lager wordt. 

De heer Bokhoven concludeert dat alleen de kans per tijdseenheid op een beving met een bepaalde 

magnitude lager wordt. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat het creëren van tijd voor het uitvoeren van het 

versterkingsprogramma geen vreemde gedachte is en dat ook de Tcbb in die richting denkt. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht van mening is dat NAM’s risicoanalyse niet juist is. 

Staatstoezicht heeft een eigen risicoanalyse gedaan. NAM zal een notitie opstellen en als addendum bij 

het winningsplan voegen met daarin een uiteenzetting welke instrumenten er zijn om de risico’s te 

managen. Daarbij wordt aandacht besteed aan maatregelen op ontwerpniveau, een kwantitatieve 

risicoanalyse (QRA), en de waarden en normen van het bedrijf en van de samenleving. 

De opgestelde QRA’s blijken uitkomsten te geven die variëren tussen 5*10-7 en 2*10-5. De conclusie is 

in elk geval dat ingrijpen noodzakelijk is. Daarin past dus de aanpak waarin bewoners uit onvoldoende 

veilige woningen zijn verhuisd naar andere woningen, en in het meest kwetsbare gebied woningen 

worden versterkt. Het daadwerkelijke risico is afhankelijk van de bouwkundige sterkte van woningen. 

In de notitie zal NAM aangeven dat zij het bestaan van het risico erkent en alles in het werk zal stellen 

om dit te mitigeren. 

De Voorzitter vraagt of het verschil tussen de modellen van Staatstoezicht en NAM kan worden 

overbrugd. 

De Directeur antwoordt dat de opinies over de te hanteren compactiemodellen blijven verschillen, 

maar dat dit niet van wezenlijke invloed is op de uitkomst. Op de achtergrond speelt hierbij dat 

Staatstoezicht destijds in het Waddenzee-dossier steeds heeft gepleit voor het meenemen van lange 

tijdsconstantes in de modellen. Staatstoezicht bepleit nu voor het Groningenveld toepassing van 

kortere tijdsconstantes. Andere partijen pleiten voor het hanteren van een modellering die consistent is 

met die in het Wadden-dossier. 

De heer Dessens vraagt of de door Staatstoezicht gevraagde scenario’s met een jaarproductie van 20 

en 10 bcm nog een issue zijn, dan wel dat de discussie zich nu richt op het scenario met een 

jaarproductie van 30 bcm. 

De Directeur antwoordt dat Staatstoezicht nog veel meer berekeningsresultaten zou willen zien, wat 

overigens ook geldt voor NAM, maar dat NAM op het standpunt staat dat nu eerst een standpunt moet 

worden bepaald en moet worden gecommuniceerd met de bevolking van deze regio, terwijl in de 

tussentijd het werk aan modellering en doorrekening van scenario’s wordt voortgezet. Hij merkt tot 

slot op dat de beschikbare informatie verder zal worden besproken met de experts van de 

aandeelhouders van NAM en van EBN. 

De heer Bokhoven pleit ervoor om hierbij vanuit EBN dezelfde mensen te betrekken die in een eerder 

stadium bij deze kwestie waren betrokken. 

Status met betrekking tot het social development plan 

De Directeur memoreert dat dit plan in een eerdere vergadering is besproken, en dat in gesprekken 

hierover tussen NAM en het ministerie inmiddels goede convergentie is bereikt. Een overzicht van de 

huidige versie is tevoren aan het College toegezonden (bijlage 1 bij de notulen). Het totale bedrag is 

nu €250 mln. voor een periode van 5 jaar, bestaande uit €175 mln. voor maatregelen ten aanzien van 

woningen, €25 mln. voor maatregelen op buurtniveau en € 50 mln. voor maatregelen voor de regio. 

Bij woningen is het bedrag gebaseerd op het doorvoeren van isolatiemaatregelen à circa € 10.000 bij 

15.000 huizen, waarbij het uitgangspunt is dat er per woning een serieuze verbetering van de 

energieprestatie tot stand wordt gebracht. Hierover is advies afgegeven door SenterNovem. Tevens 

komt er een fonds voor speciale gevallen, voor monumenten, en voor nieuwkomers in het geval dat 

waardedaling of versterking van toepassing is. Eventuele versterking van een woning ten behoeve van 

een nieuwkomer zal worden uitgevoerd op het moment van verhuizen. Tevens komt er ondersteuning 

voor eventuele extra kosten bij nieuwbouw van woningen. Dit programma geldt om te beginnen 

binnen de eerste risicocontour. 

Het overzicht bevat geen post voor compensatie van waardedaling. De kern van de aanpak op dat punt 

is dat Ortec zal doorgaan met het monitoren van de waardeontwikkeling en dat een significante 

waardedaling wordt gecompenseerd op het moment van verkoop. De verkoper dient hiertoe dan een 



claim in te dienen. Indien er geen consensus wordt bereikt over de hoogte van de claim zal een 

onafhankelijke beoordeling mogelijk zijn. 

- 

Voor maatregelen op buurtniveau geldt dat hierbij het bestaande beleid wordt voortgezet, maar dat het 

hiervoor beschikbare bedrag wordt opgehoogd. In dit kader kan worden gedacht aan het meer 

energieefficiënt 

maken van bijvoorbeeld buurthuizen, bijdragen ten behoeve van zwembaden en monumenten, 

het ondersteunen van activiteiten van het verenigingsleven en eventuele financiering en advisering van 

energiecorporaties. Op buurtniveau zal ook in samenwerking met de Veiligheidsregio ondersteuning 

worden geboden bij maatregelen die het veiligheidsniveau verhogen. 

Op regio-niveau zal een bijdrage worden geleverd aan het creëren van bedrijvigheid, via 

samenwerking met toeleveranciers van NAM, maar ook los daarvan. Er zal worden bekeken welke 

activiteiten NAM kan stimuleren. Een voorbeeld is het verstrekken van leningen in gevallen die juist 

buiten het kader vallen waarin een bank die zou verstrekken. Daarnaast zal NAM bijdragen aan de 

ontwikkeling van technologie met betrekking tot aardbevingsbestendig bouwen en de bedrijvigheid op 

dat gebied stimuleren. 

De heer Bokhoven vraagt hoe een financiering als genoemd zou worden vormgegeven. 

De Directeur antwoordt dat dit een fonds zou inhouden ten laste van de rekening van de Maatschap 

Groningen. Het fonds zou deels ‘revolving’ zijn doordat de uitgekeerde bijdragen worden 

terugbetaald. 

De heer Benschop vraagt of de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij hierbij een rol zou kunnen 

spelen. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dessens merkt op dat het ministerie in het verleden instrumenten had ten behoeve van 

kredietverstrekking aan kleine ondernemingen en vraagt of die faciliteit nog steeds bestaat. 

De heer De Groot antwoordt dat er op dat vlak inderdaad nog enige mogelijkheden zijn, en dat 

derhalve wordt bekeken hoe het beschikbare bedrag kan worden verhoogd. 

De heer Dessens betoogt dat het goed zou zijn om aan te sluiten bij een dergelijk bestaand instrument, 

of bij bestaande instanties, daar het zelf opzetten van een dergelijke faciliteit een complexe 

aangelegenheid is. 

De heer De Groot beaamt dit en benadrukt dat het van belang is om op dit gebied contact te leggen 

met andere stakeholders. 

De heer Dessens merkt op dat ook sprake kan zijn van garantstelling voor bepaalde kredieten. 

De heer De Groot bevestigt dit en merkt op dat in dit kader ook de GO-regeling van kracht is en dat 

wordt nagegaan hoe deze nadrukkelijker kan worden ingezet. 

De Directeur merkt op dat de Commissie Meijer eveneens het ondersteunen van de bedrijvigheid in 

het vizier heeft, onder andere ten aanzien van de ‘biobased economy’, maar zich ook richt op het 

versterken van de infrastructuur door aanleg van glasvezelkabels en het opschonen van de 

huizenvoorraad. NAM denkt in dit verband aan een fonds waarbij de betreffende dialoogtafel kan 

beslissen over de wijze van besteding, bijvoorbeeld aan glasvezelverbindingen of verbetering van 

winkelcentra. Wat het opschonen van de huizenvoorraad betreft ziet NAM een natuurlijk synergie met 

het versterken - en in voorkomende gevallen slopen - van woningen. Deze ideeën moeten uiteraard 

nog worden besproken met de Minister en met de leden van de Commissie Meijer. 

Status met betrekking tot het opzetten van overlegtafels 

 

De Directeur deelt mede dat de heren Van Geel en Wallage zijn aangesteld als kwartiermakers voor de 

opzet van de beoogde dialoogtafels. Op 18 december heeft NAM met hen overleg gehad. Zij denken 

aan een kerntafel met daaromheen verschillende ‘technische’ tafels, waarbij onder meer de Groninger 

Bodem Beweging, de Vereniging Eigen Huis en Staatstoezicht op de Mijnen zouden worden 

betrokken. 

NAM heeft in dit overleg aangegeven dat bijvoorbeeld bij het versterken van woningen goed moet 

worden overlegd over de vraag of bij dat programma prioriteit moet worden gegeven aan snelle 

uitvoering dan wel aan maximaal aanbesteden binnen de regio. 

De dialoogtafel betreffende het monitoring programma zou tevens de functie van communicatie naar 

de regio kunnen vervullen. Een praktisch punt is of het instellen van die tafel een eis is als onderdeel 



van de vergunning van het ministerie, dan wel op een andere wijze wordt geformaliseerd. Dit moet 

nog met de heer De Groot worden besproken. Tevens moet worden besproken wie deze tafel 

installeert. In dat verband zou het goed zijn als zowel het ministerie als de regio zich achter de aanpak 

scharen en bevestigen dat deze goed aansluit bij het advies van de Commissie Meijer, en er geen twist 

ontstaat over de te nemen maatregelen. 

De Directeur merkt op dat het gehele proces zeer transparant is en deelt mede dat de burgemeesters in 

de regio van mening zijn dat overleg met de regio eerder via hen zou moeten lopen dan via het 

provinciebestuur. 

Algemeen 

De heer Benschop zegt te hebben gesproken met staatssecretaris Mansveld, die in deze regio woont en 

gedeputeerde in het provinciebestuur van Groningen is geweest, en in dit gesprek de indruk te hebben 

gekregen dat de huidige plannen, gebaseerd op een vijfjarig commitment, haar goed aanspreken. 

Tevens gaf zij aan hulp te kunnen bieden indien daaraan behoefte is. 

De heer De Groot beaamt dat het een goede zaak is om bestuurders te betrekken bij de uitwerking van 

de plannen, en zegt eveneens van staatssecretaris Mansveld te hebben vernomen dat zij de geplande 

aanpak adequaat vindt. 

De heer Dessens zegt van mening te zijn dat het huidige pakket van maatregelen goed in elkaar zit, en 

complimenteert de Directeur hiermee. Hij merkt op dat het belangrijk is op welke wijze nu de 

acceptatie hiervan door de belangrijkste bestuurders wordt verkregen. 

De Directeur merkt op dat het door de commissie Meijer voorgestelde programma € 1 mrd. vergt 

gedurende een periode van 20 jaar, en dat het voorstel van NAM neerkomt op een bedrag van 

€ 250 mln. voor een periode van 5 jaar. 

De heer Dessens geeft aan dat het grote winst zou zijn als deze commissie zou uitspreken dat het 

voorstel van NAM past in haar eigen voorstel. Hij zegt te verwachten dat de heer Meijer bereid is om 

mee te denken in de aanpak van NAM. 

De Directeur beaamt dat de heren Meijer en Wallage zich in de gesprekken redelijk opstellen. De 

Commissaris van de Koning kiest daarentegen voor een minder meegaande opstelling. De Directeur 

merkt verder ten aanzien van het programma van de commissie Meijer op dat de huiseigenaren allen 

verwachten dat reeds in 2014 wordt gestart met de uitvoer van werkzaamheden. 

De heer Dessens merkt op dat de aanpak van NAM ten aanzien van het verduurzamen van woningen 

veel verder gaat dan wat de commissie Meijer voorstelde. 

De Directeur antwoordt dat er per woning meer geld wordt besteed, maar dat het wèl om minder 

woningen gaat. Dat kan dus een discussiepunt worden. Hij voegt toe dat ook met betrekking tot het 

saneren van de woningvoorraad het idee leeft dat dit op korte termijn moet gebeuren en niet pas in 

2015. Het is zaak om op dat punt een brug te slaan naar het versterkingsprogramma. 

De heer Dessens beaamt dit en benadrukt nogmaals het belang van het goed laten landen van de 

voorstellen bij de positief meedenkende bestuurders. 

De heer Benschop zegt blij te zijn met de tot nu toe bereikte resultaten en tevreden te zijn over de 

samenwerking tussen NAM en het ministerie via de heer De Groot. Hij zegt het eens te zijn met de 

heer Dessens dat het van belang is om de aanpak goed te laten landen bij de betrokken bestuurders. 

De heer Benschop merkt op dat nog niet duidelijk is met welk advies Staatstoezicht zal komen, onder 

meer op het vlak van de risicobenadering, en geeft aan te hopen dat NAM en Staatstoezicht nog over 

meer onderdelen consensus kunnen bereiken. Dit is echter nog een punt van zorg. 

De heer De Groot deelt mede dat later vandaag nog informatieve gesprekken plaatsvinden met een 

aantal ministers, waarna minister Kamp naar Groningen zal reizen en daar een interview zal geven. 

De Voorzitter stelt vast dat er nu een raamwerk is voor het social investment plan, en vraagt hoe 

hierover wordt gecommuniceerd tussen NAM en het ministerie en tussen het ministerie en de Tweede 

Kamer. 

De Directeur antwoordt dat dit plan nu eerst goed moet worden beschreven. Dit zal geschieden in 

nauwe samenwerking tussen NAM en het ministerie. Hij benadrukt dat het gaat om een substantieel 

bedrag en dat daarom de gemaakte afspraken en de commitments van NAM zeer helder moeten 

worden vastgelegd. Verder deelt hij mede dat NAM en het ministerie samen een degelijk 

communicatieplan zullen opstellen. 

De heer De Groot vult aan dat dit social investment plan in elk geval een plek krijgt in de brief van de 

minister aan de Tweede Kamer. Het is daarbij van belang om de rollen van de overheid en van NAM 



goed te profileren. Op dit moment is het idee om te melden dat dit plan een initiatief is van NAM 

waaraan de overheid meebetaalt als partner in het Gasgebouw. 

De Voorzitter brengt naar voren dat het social investment plan is opgesteld in het kader van de 

goedkeuring van het winningsplan en vraagt wat er gebeurt als de minister zou besluiten tot een 

drastische productieverlaging, waardoor de hele context zou wijzigen. 

De Directeur zegt dit een interessante vraag te vinden en vraagt wat de leden van het College hiervan 

vinden. 

De heer Bokhoven zegt het moeilijk te vinden om deze vraag te beantwoorden. Hij geeft aan dat het 

grootste deel van het pakket, betrekking hebbend op de woningen, sowieso zal moeten worden 

uitgevoerd. De rest van het pakket zou dan misschien kunnen worden getemporiseerd. 

De Voorzitter merkt op dat het, in het geval van een opgelegde drastische verlaging van de productie, 

bijvoorbeeld naar 15 bcm/jaar, de vraag is of de voorgestelde maatregelen nog nodig zijn. 

De Directeur beaamt dat in het extreme geval, volledige insluiting van het veld, geen maatregelen 

meer nodig zouden zijn. 

De heer Benschop zegt als uitgangspunt te willen nemen dat het voorgestelde pakket samenhangt met 

het ingediende winningsplan. Als de goedkeuring van het winningsplan anders uitpakt dan verwacht 

zal daarover opnieuw overleg moeten worden gevoerd binnen de Maatschap Groningen, en zal moeten 

worden nagegaan of de samenhang tussen beide delen nog klopt. 

3. RONDVRAAG 

Afgesproken wordt om in de maand januari wekelijks een extra telefonische vergadering te houden, in 

principe op de data 3, 8, 15, 22 en 29 januari. De secretaris zal deze vergaderingen inplannen. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 09.55 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Groningen, Stand van Zaken 
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drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer De Groot de vergadering mede zal 

bijwonen. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

De Directeur zegt een terugblik te willen geven op de afgelopen twee weken en vervolgens vooruit te 

willen blikken naar de komende twee weken. 

Status met betrekking tot het winningsplan 

De Directeur deelt mede dat NAM kort voor Kerstmis de vragen van Staatstoezicht over bepaalde 

additionele scenario’s en over de risicoanalyse schriftelijk heeft beantwoord en deze informatie 

vervolgens in een overleg met Staatstoezicht heeft toegelicht. Het technische team van Staatstoezicht 

gaf aan waardering te hebben voor dit overleg en de informatie een stap in de goede richting te vinden. 

Echter de heer De Jong gaf aan het geheel niet positief te kunnen beoordelen, daar de verstrekte 

informatie niet geheel juist zou zijn en de risicobeschouwing niet geheel in orde zou zijn. Een deel van 

de kritiek is overigens opbouwend van aard, bijvoorbeeld daar waar zaken nog niet af zijn. NAM gaat 

dan ook door met verdere studie op de betreffende onderwerpen. De Directeur vraagt de heer Dierikx 

of hij iets van Staatstoezicht heeft vernomen. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij op 7 januari een overleg heeft met Staatstoezicht. Hij zegt te hebben 

vernomen dat in het concept van het advies van Staatstoezicht een vrij stevige lijn wordt ingezet en 

weinig nuances zijn aangebracht, met onder andere de stelling dat ‘NAM een niet-adequate 

risicoanalyse heeft opgemaakt’. 

De Directeur geeft aan dat het lastig is dat Staatstoezicht op het laatste moment nog allerlei nieuwe 

inzichten wil toevoegen. Er is tenslotte het afgelopen jaar langdurig gesproken over de berekeningen 

waarbij ook Staatstoezicht steeds aanwezig is geweest. Een voorbeeld van late verzoeken is de in de 

modellen gehanteerde tijdsconstantes, die Staatstoezicht tamelijk lang vindt. Staatstoezicht is twee 

weken voor de opleverdatum met de vraag gekomen om berekeningen uit te voeren met kortere 

tijdsconstantes. 

De heer Dierikx vraagt of er op dit moment nog overleg loopt tussen NAM en Staatstoezicht. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is. 

De heer Dessens concludeert dat NAM nu alle informatie heeft aangeleverd, en vraagt waar het 

meningsverschil over de risicoanalyse zich op toespitst. 

De Directeur antwoordt dat NAM een notitie heeft opgesteld met daarin een uiteenzetting welke 

instrumenten er zijn om de risico’s te managen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 



volgende instrumenten: maatregelen op ontwerpniveau, een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 

inclusief een kosten-batenvergelijking, en een dialoog met de waarden en normen van het bedrijf en 

van de samenleving. In dit geval zijn maatregelen op ontwerpniveau niet mogelijk en is het maken van 

ene goede kwantitatieve risicoanalyse eveneens erg lastig. Om die reden acht NAM de aanpak via een 

dialoogvorm in de vorm met overlegtafels en via het debat met de Tweede Kamer de beste route. 

De uitkomst van de kwantitatieve risicoanalyse varieert tussen 5*10-7 en 2*10-5. 

De heer Dessens vraagt aan de heer Dierikx of de aard van de discussie is dat Staatstoezicht van 

mening is dat zij op het technisch inhoudelijke vlak betere kennis heeft dan NAM, en suggereert dat 

het in dat geval verstandig zou zijn om er een onafhankelijke instantie bij te betrekken. 

De heer Dierikx antwoordt dat professor Helsloot die onafhankelijke rol reeds vervult. Hij voegt toe 

dat goede lezing van de risicoanalyse tot de bevinding leidt dat er geen eensluidende conclusie 

mogelijk is over het risicokader en dat er daarnaast geen normgevend kader bestaat. Hij zegt 

persoonlijk te concluderen dat er op dat vlak op dit moment geen conclusies kunnen worden 

getrokken. Dit betekent dat de betrokken partijen dit samen nog verder moeten uitzoeken. 

Staatstoezicht zou nog met RIVM kunnen afstemmen over bijvoorbeeld het risicokader inzake 

overstromingsgevaar. Professor Helsloot geeft aan dat er momenteel geen eenduidige norm is en dat 

de enige norm die kan worden gesteld is dat er geen risico moet worden genomen dat op andere 

terreinen onaanvaardbaar zou worden geacht. 

De heer Dessens zegt te begrijpen dat het huidige risico voor de korte termijn binnen de normen valt. 

De heer Dierikx antwoordt dat Staatstoezicht uitspreekt dat er sprake is van een groepsrisico waarin 

enkele tientallen doden kunnen vallen. Professor Helsloot zegt daarover dat het groepsrisico niet goed 

 

is te berekenen en dat het individuele overlijdensrisico in de buurt ligt van 10-6 en dus niet veel afwijkt 

van de daarvoor geldende norm. 

De heer Dessens merkt op dat de minister kan aangeven dat een eenduidige risicokwantificering 

moeilijk is vast te stellen, maar dat de uitkomsten van de op dit vlak uitgevoerde berekeningen geen 

aanleiding geven tot grote onrust. 

De Directeur zegt toe het rapport van professor Helsloot aan het College te zullen doen toekomen. 

Hij merkt op dat de conclusie dat er geen aanleiding is voor grote onrust afhangt van welk perspectief 

men kiest. Er zijn namelijk huizen die in slechte staat verkeren en moeten worden aangepakt. Verder 

deelt hij ten aanzien van een vergelijking met andere risico’s mede dat er bij de recente storm twee 

boerderijen zijn ingestort. Een verschil met het aardbevingsrisico in dat geval is overigens dat voor een 

storm tevoren wordt gewaarschuwd. 

De Directeur merkt op dat Staatstoezicht een benadering kiest waarbij het risico wordt uitgesplitst naar 

type huis, waarbij de bewoners van in slechte staat verkerende huizen een hogere kans op letsel lopen. 

Onder risicoanalyse-deskundigen is een dergelijke aanpak echter niet gebruikelijk. Zo wordt bij 

analyses van verkeersveiligheid ook geen onderscheid gemaakt tussen de inzittenden van veilige of 

minder veilige auto’s. NAM’s standpunt is echter dat er wel degelijk sprake is van een risico en dat zij 

daarom overgaat tot actie. 

De heer Dessens merkt op dat hij niet van mening is dat er geen reden is voor actie, maar concludeert 

dat het aardbevingsrisico in dezelfde grootteorde ligt als andere risico’s. 

De heer Benschop betoogt dat vaststelling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van risico’s een 

zaak is voor de overheid en merkt op dat Staatstoezicht een eigen koers lijkt te volgen en zelfstandig 

normen wil stellen. 

De heer Dierikx antwoordt dat Staatstoezicht stelt dat zij hiervoor op het gebied van de veiligheid 

mandaat heeft. 

De heer Dessens zegt het vreemd te vinden als een afzonderlijke inspectie normen bepaalt voor wat 

maatschappelijk aanvaardbaar is, en dit eerder een zaak te vinden voor het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. 

De heer Dierikx antwoordt dat het ministerie van Economische Zaken gaat over de Mijnbouwwet. 

De heer Dessens beaamt dit maar zegt van mening te zijn dat voor afweging van risico’s een algemeen 

kader zou moeten worden toegepast. 

De heer Dierikx antwoordt dat het laatst vastgestelde kader stamt uit 2006. Dit kader geeft ten aanzien 

van groepsrisico aan dat dit per casus moet worden beoordeeld. Op dit moment loopt onder leiding 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken het programma ‘Risico’s en verantwoordelijkheden’, met 



als doel om een visie te ontwikkelen op de rol van de overheid bij het omgaan met risico’s. De heer 

Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht op dit moment bij gebrek aan een duidelijk kader gebruik maakt 

van de risicoanalyse die NAM heeft opgesteld en deze als onvoldoende kwalificeert. Het ministerie 

poogt om Staatstoezicht te bewegen in de richting van de visie van professor Helsloot. 

De Directeur wijst er op dat professor Helsloot in zijn rapport opmerkt dat inspectiediensten hun 

inspectierol behoren te vervullen en beleidsmakers de te hanteren normen behoren te stellen, en dat in 

dit geval sprake is van een anomalie omdat Staatstoezicht tevens een rol heeft als beleidsmaker. 

De Voorzitter vraagt wat dit gegeven op dit moment kan betekenen. 

De heer Dessens antwoordt dat de Minister zou kunnen uitspreken dat hij op grond van de bevinding 

van professor Helsloot enige afstand neemt van het advies van Staatstoezicht. 

De heer Dierikx antwoordt dat inderdaad de rollen ten aanzien van inspectie en beleid bij de overheid 

niet eenduidig zijn georganiseerd, en geeft aan dat dit punt op de agenda zal komen. 

De heer De Groot voegt toe dat de rol van Staatstoezicht ten aanzien van de goedkeuring van 

winningsplannen in de praktijk is gegroeid en niet in de wet is vastgelegd. 

De Voorzitter vraagt of er, gezien het besproken spanningsveld tussen NAM en Staatstoezicht, nog 

mogelijkheden zijn voor een verdere dialoog. 

De Directeur zegt op dit moment geen mogelijkheden meer te zien. Hij merkt op dat de kwantitatieve 

risicoanalyse is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek naar de maximumsterkte van bevingen 

voor het Groningen-gasveld, en daar pas op het einde van het onderzoekstraject aan is toegevoegd. 

Een grondige kwantitatieve risicoanalyse zou geruime tijd vergen. Op dit moment is het echter nodig 

om tot een besluit te komen, mede omdat het geduld onder de bevolking op raakt. 

De Directeur zegt op 31 december overleg te hebben gehad met de heer De Groot. Alle adviezen zijn 

nu aan het binnenkomen en de Minister heeft er al enkele van bekeken. Veel adviseurs geven aan dat 

er een duidelijk risico is en dat het van belang is om de omgeving van Loppersum te ontzien. 

Daarnaast vindt men het belangrijk dat het verstevigingsprogramma wordt uitgevoerd en dat daarbij 

meer daadkracht aan de dag wordt gelegd. NAM zal bijvoorbeeld op dat punt meer concreet moeten 

aangeven hoeveel huizen een ‘level 1’ versteviging moeten krijgen. 

NAM bekijkt ten aanzien van het ontzien van de omgeving van Loppersum de mogelijkheid om 

binnen een scenario met 40 bcm productie 5 noordelijke clusters in te sluiten. Hierbij moet ook 

worden gekeken naar de mogelijkheden die de UGS’en bieden. Het idee is dat een dergelijk 

productiescenario tijd creëert voor het uitvoeren van het versterkingsprogramma in dit gebied. 

NAM deelt de doelstelling om de omgeving van Loppersum te ontzien maar ziet wel als bezwaar van 

een dergelijk scenario dat daardoor ondergronds drukverschillen worden gecreëerd. Het voorstel van 

NAM om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van randblokken was er juist op gericht om geen 

drukverschillen in het veld te creëren. De Tcbb lijkt op dit punt een inhoudelijk tegenstrijdig advies te 

geven door zowel het ontwikkelen van randblokken als het ontzien van de omgeving Loppersum 

nuttig te achten. NAM kijkt nog naar een variant waarin niet 5 maar 3 clusters worden ingesloten. 

De heer Bokhoven vraagt of het nut van een dergelijk productiescenario ervan afhangt welke theorie 

over het ontstaan van bevingen wordt aangehangen, te weten of bodemdaling dan wel drukverschillen 

de belangrijkste oorzaak zijn. 

De Directeur antwoordt dat het verminderen van de bodemdaling het aantal bevingen zal reduceren. 

De ondergronds opgebouwde energie komt echter vrij in de vorm van een beving op het moment dat 

een breuk schuift. Het is de vraag wat hierop het effect is van een drukverschil over de breuk. 

De heer Dierikx zegt begrip te hebben voor het door de Directeur genoemde bezwaar, doch geeft aan 

dat een dergelijk productiescenario niet als permanent is bedoeld maar voor de eerstkomende 3 jaar, 

teneinde het gebied rond Loppersum te ontzien en tijd te winnen. In die periode zullen de 

berekeningen met het model van ExxonMobil meer duidelijkheid kunnen geven over het effect van 

drukverschillen over breuken. 

De Directeur zegt begrip te hebben voor deze argumentatie maar tegelijkertijd moeilijk kan uitleggen 

dat er extra putten moeten worden geboord om de winning uit randblokken te versnellen teneinde 

drukverschillen te verlagen, terwijl elders juist drukverschillen worden vergroot. 

De heer Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht onvoorwaardelijk adviseert om de clusters rond 

Loppersum in te sluiten. 

De Directeur antwoordt dat NAM, indien dit noodzakelijk wordt geacht, die maatregel zal uitvoeren, 

maar daarbij dan waarschijnlijk wèl een reactie zal geven dat zij deze op technische gronden niet kan 



steunen. 

De heer Dierikx betoogt dat alle adviserende partijen het tijdelijk insluiten van de clusters rond 

Loppersum verstandig vinden. 

De Directeur zegt zich af te vragen of er dan nog wel verder onderzoek moet worden gedaan. Tevens 

merkt hij op dat bij een dergelijk productiescenario bevingen zullen gaan optreden in het zuidelijke 

gebied. De heer Dierikx geeft aan dat er ook voor zou kunnen worden gekozen om de clusters rond 

Loppersum in te sluiten en de productie in het zuidelijke deel van het veld niet te verhogen. 

De Voorzitter concludeert dat het idee nu is om uit te gaan van een jaarproductie van 40 bcm en dat 

daardoor de totaal mogelijke productie onder het afnameplafond 2005-2015 niet zal worden gehaald. 

De Directeur antwoordt dat NAM al heeft gekeken naar een scenario met 40 bcm productie. In een 

dergelijk scenario is er ruimte om rond Loppersum een paar jaar minder te produceren en de 

betreffende clusters alleen in te zetten voor peakshaving. Hij geeft aan dat deze clusters daarvoor wel 

operationeel moeten worden gehouden. Tevens zou het lastig kunnen blijken te zijn om na volledige 

insluiting van de clusters deze te zijner tijd weer in bedrijf te nemen, waarbij ook veiligheid een rol 

zou kunnen spelen. 

De heer Dierikx zegt dit verstandig te vinden en geeft aan dat de clusters inderdaad niet definitief 

moeten worden ingesloten, opdat deze op een later moment indien nodig weer in bedrijf kunnen 

worden genomen. Hij bevestigt dat er een stevige neiging bestaat om voor de jaren 2014, 2015 en 

2016 een productieniveau van 40 bcm voor te schrijven, waarna vervolgens een verdere daling 

optreedt. 

De heer Benschop vraagt of er een getrapte aanpak mogelijk is. Hij wijst er op dat alle technische 

onderzoeken tot nu toe indiceren dat drukegalisatie nuttig is, en geeft aan dat een aanpak die leidt tot 

grotere drukverschillen daarom ongemakkelijk aanvoelt. Hij vraagt of het mogelijk is om in het 

besluitvormingstraject een tussenfase in te bouwen waarin NAM kan bekijken welke mogelijkheden er 

zijn om het gebied rond Loppersum te ontzien. Het nu voorliggende idee komt namelijk nogal 

onverwacht en lijkt haaks te staan op de tot nu toe opgedane bevindingen. De heer Benschop zegt 

vraagtekens te zetten bij het opeens overstappen op een andere filosofie. 

De heer Dierikx antwoordt dat Staatstoezicht aangeeft al eerder te hebben uitgesproken dat selectief 

insluiten verstandig is. 

De Directeur antwoordt dat scenario’s met 40 en 30 bcm productie al in een eerder stadium zijn 

bekeken en dat daarbij is geconcludeerd dat er geen duidelijk effect is in de zin van verlaging van het 

risico; deze scenario’s zijn opgenomen in de rapportage. 

De heer Bokhoven merkt op dat Staatstoezicht mogelijk refereert aan uitspraken die zij in het verleden 

heeft gedaan en niet in het afgelopen jaar. 

De heer Dierikx zegt te vernemen dat er vanaf augustus niet meer is gerekend aan dit scenario en stelt 

dat er dus geen sprake is van een onverwachte wending. 

De heer Benschop zegt er moeite mee te hebben als opeens een andere filosofie wordt gekozen zonder 

dat deze verder wordt getoetst. Dit voorstel lijkt uit te gaan van wat Staatstoezicht uitspreekt, zonder 

dat dit is getoetst. 

De heer Dierikx geeft aan dat ook TNO uitspreekt dat insluiten van clusters rond Loppersum het 

seismische risico voor dat gebied verlaagt. 

De Directeur antwoordt dat het betreffende rapport van TNO niet door andere partijen is gezien en 

getoetst, en geeft aan dat dit punt terugvoert op de discussie over de in het model te hanteren 

tijdsconstantes. Staatstoezicht wilde in het verleden lange tijdsconstantes hanteren maar bepleit nu 

korte tijdsconstantes, vermoedelijk omdat een ingezette maatregel - indien wordt gerekend met lange 

tijdsconstantes - op korte termijn geen effect oplevert. 

De heer Dierikx zegt de heer Jongerius te zullen vragen of het betreffende TNO-rapport met NAM kan 

worden gedeeld. 

De heer Benschop betoogt dat het niet goed zou zijn om na een periode van een jaar waarin in 

gezamenlijkheid studies zijn uitgevoerd en getoetst nu opeens conclusies worden gevormd op basis 

van rapporten die NAM niet heeft gezien. 

De heer Dierikx antwoordt dat de situatie niet zo ligt. 

De heer Bokhoven geeft aan dat het insluiten van clusters en het werken aan verlaging van 

drukverschillen elkaar niet hoeven uit te sluiten. 

De Directeur zegt niet in te zien waarom investeringen in de tijd naar voren moeten worden gehaald 



teneinde drukverschillen te verlagen als elders maatregelen worden genomen die de drukverschillen 

verhogen. 

De heer Dessens merkt op dat er sprake kan zijn van een onderscheid tussen de beide besproken 

drukverschillen, en geeft aan dat een drukverschil tussen bijvoorbeeld 60 en 40 bar iets anders is dan 

een drukverschil tussen 40 en 38 bar. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat hij geen informatie paraat heeft betreffende de hoogte van de 

genoemde drukverschillen. 

De heer Dessens merkt op dat er in bestuurlijke zin sprake is van een op te lossen probleem en dat 

moet worden bekeken hoe tot een oplossing kan worden gekomen die wordt geaccepteerd. Als er een 

oplossing is waarbij Loppersum enige rust kan worden geboden zal dat zeker bijdragen aan de 

acceptatie. Hij bepleit derhalve om een pragmatische opstelling te kiezen. 

De Voorzitter merkt op dat er een duidelijk issue is betreffende de drukverschillen, maar dat er ook 

voor zou moeten worden gewaakt om een oplossing te kiezen voor de eerste 2 à 3 jaar die op langere 

termijn mogelijk problemen oplevert. 

De heer Benschop vraagt of het een goede optie zou zijn om verder technisch inhoudelijk overleg te 

entameren over het TNO-rapport, en zegt zich zorgen te maken over het plotseling inslaan van een 

andere weg. 

De heer Dierikx antwoordt dat er op 6 januari overleg zal plaatsvinden met de Directeur over het 

TNO-rapport. 

De Voorzitter merkt op dat TNO zich ook heeft geroerd in de pers. 

De Directeur antwoordt dat die persaandacht geen betrekking had op het bewuste rapport. 

De Directeur zegt naar aanleiding van de inbreng van de heer Dessens te willen opmerken dat de 

politieke realiteit uiteraard een belangrijk gegeven is, maar dat het van belang blijft om goed te 

bekijken welke maatregelen zinvol zijn. Hij zegt het vervelend te vinden dat eerst met grote 

betrokkenheid van verschillende mensen onderzoeken zijn uitgevoerd onder leiding van de Technische 

Begeleidingscommissie Ondergrond en vervolgens een separaat rapport een zo belangrijke rol krijgt. 

Hij betoogt dat de betreffende studie dan had moeten worden ingebracht in het totale programma. Hij 

merkt verder op dat de opmerking van Staatstoezicht, dat er sinds augustus geen berekeningen meer 

zijn uitgevoerd, doelt op de wens van Staatstoezicht om de risicocalculatie op te bouwen op basis van 

de gehele keten van factoren vanaf compactie, via bevingsmagnitude en grondversnelling tot en met 

het vallen van slachtoffers in gebouwen. NAM heeft bewust niet gekozen voor een dergelijke 

berekeningswijze en is uitgegaan van berekening van de afzonderlijke stappen, gelet op de 

onzekerheden die bij elke afzonderlijke stap aan de orde zijn. 

De heer De Groot geeft aan dat het TNO-rapport is gebruikt om een controleberekening te doen op de 

door NAM opgestelde rapporten. Hij merkt op dat ook de stuurgroep, los van de inhoud van het 

TNOrapport, 

tot de conclusie komt dat insluiten van putten rond Loppersum wenselijk is. 

De Directeur zegt zich erin te kunnen vinden dat TNO is ingeschakeld om controleberekeningen te 

doen, maar van mening te zijn dat de betreffende informatie dan wel had moeten worden gedeeld. 

De heer Bokhoven merkt op dat er niet te snel moet worden geconcludeerd dat in het 40 bcm 

productiescenario, waarbij clusters rond Loppersum worden ingesloten, meer bevingen zullen 

optreden in het zuidelijke deel van het veld, gelet op het feit dat in dat gebied tot nu toe minder - en 

minder zware - bevingen optreden. 

De heer Dierikx antwoordt dat, ook als het risico in dat gebied iets zou toenemen, dit nog niet 

onacceptabel hoog zou worden. 

De Directeur stelt voor om dit op 7 januari verder te bespreken op het ministerie. 

Status met betrekking tot social development plan 

De Directeur deelt mede dat NAM en het ministerie behoorlijk op één lijn zitten over de inhoud van 

het social investment plan, bestaande uit de segmenten ‘huis’, ‘buurt’ en ‘regio’. Recent heeft nog een 

gesprek plaatsgevonden met de heer Wallage over hoe ook binnen de provincie acceptatie kan worden 

verkregen voor dit plan. Hierover zal nog een tweede gesprek plaatsvinden. 

Status met betrekking tot het opzetten van overlegtafels 

De Directeur zegt de heer Wallage nog persoonlijk te zullen benaderen over de samenstelling van de 

overlegtafels. Op dit moment bestaat die voornamelijk uit vertegenwoordigers van 

belangengroeperingen en is er weinig directe participatie van burgers. Bij de overlegtafels met 



betrekking tot Schiphol was de samenstelling van de tafels meer gebalanceerd. 

De heer Dierikx zegt er na een gesprek met de heer Wallage van overtuigd te zijn dat maximale ruimte 

moet worden gegeven aan de regio om de plannen te accepteren. Het is juist dat de balans in de 

vertegenwoordiging niet helemaal optimaal is, maar afgezien van het stellen van bepaalde kaders zou 

NAM de regio alle ruimte moeten bieden en de regie uit handen moeten geven. 

De Directeur zegt van mening te zijn dat het gaat om een dialoog met de samenleving, en dat de 

samenleving niet alleen bestaat uit belangengroeperingen. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn. Hij betoogt dat het loslaten van de regie weliswaar 

altijd moeilijk is maar desondanks van belang is. 

De Directeur antwoordt dat NAM bewust de regie uit handen geeft ten aanzien van het fonds voor 

bijzondere gevallen, maar er moeite mee heeft om fondsen beschikbaar te stellen en niet betrokken te 

zijn bij de bestemming ervan. 

Hij deelt mede dat NAM nu aan het ministerie een brief zal richten over de inhoud van het social 

investment plan, alsmede over het versterkingsprogramma. Daarin zal NAM aangeven welke kaders 

zij in dat verband wil stellen. 

De heer Dierikx zegt zich daarin te kunnen vinden mits NAM niet de volledige 

beslissingsbevoegdheid bij zichzelf wil houden. 

De Directeur zegt dit per onderdeel te zullen aangeven Hij geeft als voorbeelden dat NAM als 

voorwaarde zal stellen dat er een fonds komt voor sociale gevallen, en idem dat de maatregelen alleen 

gelden voor het kerngebied en niet daarbuiten. Dit laatste houdt in dat de maatregelen gelden voor 

15.000 huizen. 

De heer Dierikx geeft aan dat de heer Wallage uitspreekt dat hij aanneemt dat de argumentatie van 

NAM zodanig overtuigend zal zijn dat iedereen daar begrip voor zal hebben. Hij merkt op dat NAM 

duidelijk zou moeten aangeven wat haar standpunt is en de rest open zou moeten laten, daar op die 

wijze het best de steun vanuit de regio wordt verkregen. 

De heer Dessens merkt op dat het goed kan zijn als NAM in haar brief stevige kaders neerzet, maar in 

gedachten enige ruimte open houdt opdat bestuurders in de regio deze kaders nog enigszins in voor 

hen wenselijke richting kunnen beïnvloeden. NAM kan in de betreffende brief dus in vrij heldere 

bewoordingen aangeven wat haar standpunt is. 

De heer Dierikx bevestigt dit en geeft aan dat nog goed overleg zal worden gevoerd over inhoud en 

toonzetting van deze brief. 

De Directeur zegt te hebben vernomen dat voor de goedkeuring van het winningsplan wordt gedacht 

aan een periode van 3 jaar in plaats van 5 jaar. Voor NAM is dit niet echt een issue, maar opgemerkt 

moet worden dat deze periode dan niet gelijk loopt met de vijfjaars-periode waarvoor het social 

investment plan geldt. 

De heer Bokhoven zegt te hebben begrepen dat realisatie van de in het sociaal plan aangegeven 

maatregelen wel 5 jaar zal vergen, zodat het verstandig zou zijn om aan dat plan een geldigheidsduur 

van 5 jaar te koppelen. 

De Directeur zegt hier in de volgende vergadering op te zullen terugkomen. 

Overige zaken 

De Directeur deelt mede dat in de regio momenteel weer veel media-aandacht is voor het 

aardbevingendossier. NAM heeft gesproken met de NOS inzake de berichtgeving dat de productie van 

het Groningenveld boven de plafondwaarde zou liggen. Op de website van de NOS is dit bericht 

vervolgens gecorrigeerd. 

De Directeur deelt mede dat de sluiting van het bedrijf Aldel veel commotie heeft opgeroepen. Daar 

naar verluidt een te hoge prijs voor elektriciteit daarbij een rol speelt wordt al snel verband gelegd met 

het feit dat de Groningse bodem nog veel energie in zich bergt, en wordt gesuggereerd dat daarmee 

een oplossing voor Aldel voorhanden is. Ook wordt door mensen voor wie ontslag dreigt opgemerkt 

dat zij in die situatie hun huis zouden willen verkopen, maar dat dit in de huidige omstandigheden niet 

verkoopbaar is. Al bij al is er veel ongerustheid. 

De heer Dierikx deelt mede dat er vanuit de overheid intensieve pogingen zijn gedaan om Aldel in 

bedrijf te houden tot in elk geval 1 april, maar dat het bedrijf de overheid voor een voldongen feit heeft 

gesteld omdat het de daarvoor benodigde commitments aan toeleveranciers niet meer durfde aan te 

gaan. 

De heer Benschop vraagt of er kans is op een doorstart. 



De heer Dierikx antwoordt dat er alternatieve plannen op tafel liggen, maar dat de betrokken 

investeerder weigert om daaraan mee te werken. Op dit moment is er daarom niet veel hoop op een 

doorstart. 

De Directeur zegt de heer Dierikx dank voor het feit dat NAM kort voor openbaarmaking informatie 

heeft gekregen over de situatie bij Aldel en spreekt ook in andere opzichten zijn waardering uit voor 

de samenwerking met het ministerie. 

De Voorzitter vraagt wat de reden was voor het in het nieuws zijn van TNO. 

De Directeur antwoordt dat een consortium van TU Delft, Universiteit Groningen en TNO bezig is een 

onderzoeksvoorstel voor te bereiden. Deze partijen zijn daarover gebeld door de NOS. Zij hebben 

daarbij uitgesproken dat er bij hen veel expertise beschikbaar is die bij de onderzoeken rond de 

bevingsproblematiek kan worden ingezet. De NOS heeft dit gegeven echter gebracht in de trant van 

dat dit consortium zich beklaagt dat de bij hen aanwezige kennis niet is gebruikt bij de dit jaar 

uitgevoerde onderzoeken. 

De heer Bokhoven deelt mede dat TNO hierover verontwaardigd is en de samenwerking met de NOS 

heeft opgeschort. 

De heer Botter deelt mede dat de heer Peters van TNO richting NAM heeft aangegeven ongelukkig te 

zijn met de wijze waarop de NOS deze informatie heeft gebracht. 

De Directeur merkt op dat de NOS niet bijzonder kwalijk opereert en dat alle media op deze wijze 

werken. Dit is een realiteit waarmee NAM helaas moet omgaan. 

De heer Dierikx geeft aan dat het ministerie haar ongenoegen hierover duidelijk aan TNO kenbaar 

heeft gemaakt, maar eveneens tot de conclusie kwam dat er sprake was van ‘framing’ door de NOS. 

De Directeur beaamt dit en geeft aan dat NAM concludeert dat alle beschikbare kennis in het verdere 

traject moet worden betrokken. 

De Voorzitter vraagt, naar aanleiding van het gesprek dat onlangs is gevoerd met de Minister, of alle 

beschikbare informatie nog door NAM in een communiceerbaar plan zal worden gegoten. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat NAM hier mee bezig is. Hij voegt toe dat het ministerie 

momenteel bezig is met het opstellen van het advies aan de Minister. Dit zal in week 2 gereed moeten 

zijn, dus op korte termijn. 

De heer Dessens vraagt hoe het verdere tijdschema er uit ziet. 

 

De heer Dierikx antwoordt dat dit nog niet geheel vastligt, maar dat op 17 januari bespreking zal 

plaatsvinden in de ministerraad 

De heer Dessens vraagt of de informatie dan direct publiek bekend zal worden. 

De heer Dierikx bevestigt dit. Hij voegt toe dat op 7 januari nog een overleg zal plaatsvinden tussen 

het departement en Staatstoezicht. 

De heer Dessens merkt op dat het op 17 januari gepubliceerde besluit een voorgenomen besluit is en 

dat daarna een periode volgt voor beroep en bezwaar. Vanaf 17 januari zal echter aan NAM de vraag 

worden gesteld wat zij naar aanleiding van het voorgenomen besluit gaat doen. 

De Directeur stelt voor om dit punt in de voor 8 januari geplande vergadering te bespreken. 

De heer Dierikx memoreert dat de heer Benschop in het gesprek met de Minister een opmerking heeft 

gemaakt over het opnemen van een disclaimer in het besluit, die bepaalt dat bij wijziging van 

omstandigheden de situatie opnieuw kan worden bezien. Hij vraagt of NAM over dit punt iets in haar 

brief zal opnemen. 

De Directeur antwoordt dat NAM hiertoe geen plannen heeft, en merkt op dat volgens zijn informatie 

juist de Minister een brief zou schrijven. Het concept van die brief is door juristen bekeken, en het 

advies wat hieruit voortkwam was dat er eerder sprake is van een contract dan van een brief. Er lijken 

geen issues te zijn over de principes maar wel over de formulering. NAM verwacht wel dat een 

dergelijke brief er komt. 

De heer Dierikx stelt voor om na te gaan of de bedoelde disclaimer kan worden opgenomen in de brief 

over het social investment plan, en zegt geen voorstander te zijn van een contractvorm. 

De Directeur zegt het met dit laatste eens te zijn, maar vraagt wat er de waarde van is als NAM een 

brief zou sturen en de Minister daar niet op zou reageren. 

De heer Dierikx antwoordt dat de minister sowieso zal moeten reageren. 

De Voorzitter geeft aan dat het belangrijkste is dat de afspraken duidelijk zijn. 

De Directeur concludeert dat NAM dus een brief zal richten aan de Minister en dat de Minister 



vervolgens uitspreekt het met de inhoud eens te zijn. 

De heer Dierikx bevestigt dit. 

De heer Benschop zegt op dit punt open te staan voor diverse vormen, en zich in dit voorstel te kunnen 

vinden. 

3. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.20 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

De heer Dierikx deelt mede dat mevrouw Brouwer de vergadering mede zal bijwonen, aangezien zij 

vanuit het ministerie de trekker is met betrekking tot het leefbaarheidsplan. 

2. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

Winningsplan 

De Directeur memoreert dat in de 535e vergadering over het productiescenario werd gemeld dat het in 

meerdere adviezen een goed plan werd geacht om het gebied rond Loppersum te ontzien door uit die 

regio in de komende jaren minder gas te produceren. Verder is gesproken over een beperking van de 

totale productie tot 40 bcm/jaar. 

Hij wijst er op dat een lagere productie uit het gebied rond Loppersum reeds was verwerkt in het 

technische addendum bij het ingediende winningsplan, waarin verschillende scenario’s met 

productieniveaus variërend tussen 30 en 45 bcm per jaar zijn doorgerekend. Loppersum ontzien en een 

lagere totale productie leidt weliswaar lokaal tot een reductie in risico, maar heeft ook consequenties 

voor de Staatsinkomsten, terwijl verschuiving van de productie naar het zuidelijke deel van het veld 

ondergronds tot drukverschillen leidt. Dit laatste betekent dat in het noordelijke deel na een lange 

responstijd uiteindelijk toch een verdere bodemdaling optreedt, zodat deze maatregel wat dat betreft 

slechts uitstel oplevert en geen afstel. 

De Directeur deelt mede dat het ministerie aangeeft dat zij desondanks het gebied rond Loppersum wil 

ontzien en voegt toe dat hij daar begrip voor heeft vanuit het oogpunt van het tonen van respect voor 

de plaatselijke bevolking. NAM heeft bekeken hoe een dergelijke aanpak praktisch zou kunnen 

worden ingevuld. Daaruit blijkt dat het volledig insluiten van de betreffende clusters niet verkieslijk is, 

daar dit extra druk legt op het moment dat te zijner tijd de productie weer wordt hervat, en omdat 

operationeel houden van de installaties ook van belang is om deze te kunnen inzetten indien zich 

elders technische defecten voor zouden doen. Om die reden zou in dit gebied toch een aantal bcm’s 

per jaar moeten worden geproduceerd. De productie in 2013 in dit gebied bedroeg 17,5 bcm. NAM 

heeft een reductie naar 7 bcm/jaar voorgesteld. Het ministerie zegt te denken aan een reductie tot 2 à 3 

bcm/jaar. Op dit moment bekijkt NAM een scenario waarin uit dit gebied 5 bcm/jaar wordt 

geproduceerd. Elk van deze scenario’s houdt in dat veel meer moet worden geproduceerd uit het 

zuidelijke deel van het veld, waardoor aldaar de productiecapaciteit sneller terugloopt en clusters 

tijdelijk zullen moeten worden ingesloten om extra compressie te installeren. Om die reden is het in 

bedrijf houden van de clusters rond Loppersum, onder andere als back-up voorziening, belangrijk. 

De gesprekken over dit onderwerp zijn nog lopende. Daarin is vanuit NAM het ingediende 

winningsplan de insteek en is het aan het ministerie om daarover een advies aan de Minister op te 



stellen. 

De heer Dierikx zegt inderdaad als uitgangspunt te hebben om de productie uit het gebied rond 

Loppersum zo laag mogelijk te houden, en deze alleen als back-up voorziening in te zetten. Hij zegt de 

kanttekeningen van NAM ten aanzien van het ontstaan van drukverschillen te begrijpen, maar daar op 

dit moment niets mee te willen doen. 

De heer Dessens beaamt dat een volledig stilleggen van de productie het moeilijk maakt om te bepalen 

wanneer de productie weer kan worden hervat. Daarom zou dit voor het ministerie en NAM in de 

toekomst een struikelblok kunnen vormen. De heer Dessens zegt hiermee ervaringen te hebben in 

andere bestuurlijke domeinen. 

De heer Dierikx zegt het hiermee eens te zijn en geeft aan mede daarom de betreffende clusters voor 

de komende periode als back-upvoorziening open te willen houden. 

De heer Bokhoven vraagt of de voorkeur van NAM om uit te gaan van een jaarproductie van 5 bcm is 

gebaseerd op operationele gronden of meer gevoelsmatig van aard is. 

De Directeur antwoordt dat deze voorkeur vooral gevoelsmatig van aard is. NAM zal nog met 

GasTerra moeten bekijken wat de gevolgen zijn aan de verkoopzijde, en of - en waar - extra 

compressoren zouden moeten worden geïnstalleerd. 

De heer Bokhoven vraagt of er een minimum volume geldt voor de productie uit een cluster. 

De Directeur antwoordt dat de minimumflow bij compressoren behoorlijk laag ligt. 

De Voorzitter vraagt of bij een productie van 5 bcm/jaar uit dit gebied nog een totale productie van 

45 bcm/jaar mogelijk is in de eerstkomende jaren. 

De Directeur bevestigt dit. 

De Voorzitter vraagt wat in het ingediende winningsplan staat opgenomen ten aanzien van de 

productie uit deze clusters. 

De Directeur antwoordt dat in het winningsplan voor deze clusters een productie van 15 bcm is 

gehanteerd. 

De heer Dierikx zegt dat getal ook van Staatstoezicht te hebben vernomen. 

De Voorzitter merkt op dat de hoogte van de productie als opgenomen in het winningsplan niet wordt 

beperkt door de beschikbare capaciteit maar door het geldende afnameplafond. 

De Directeur bevestigt dit. 

De Voorzitter merkt op dat er, bij reductie van de jaarproductie rond Loppersum naar 5 bcm, dus geen 

beperking van de totale productie noodzakelijk is. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dierikx zegt moeite te hebben met handhaving van het nu geldende plafond voor het totale uit 

het veld geproduceerde volume, en zegt te willen streven naar maximering van de jaarproductie op 

40 bcm, zodat op een snellere manier de jaarlijkse productie wordt afgebouwd. Na 

3 jaar kan dan worden bezien hoe het er op dat moment voor staat. 

De Voorzitter betoogt dat er ook onderbouwing is voor een productieniveau van 45 bcm. 

De Directeur zegt als insteek te hebben dat de productie uit het Loppersum-gebied wordt verlaagd en 

deelt mede dat daarvoor ruimte is binnen een totale productie van 45 bcm/jaar. Hij merkt op dat het 

ministerie zich echter richt op het ontzien van Loppersum en maximering van de totale productie op 

40 bcm/jaar. 

De heer Dierikx zegt nog diverse varianten voor de hoogte van de totale jaarproductie in overweging 

te hebben, zodat een productie van 45 bcm nog niet geheel uit beeld is. 

De heer Van Roost zegt dat een lagere waarde dan 45 bcm zou neerkomen op het verlagen van het 

afnameplafond, dat op zich al lager lag dan wat mogelijk is op basis van de fysieke eigenschappen van 

het veld en de productie-installaties. 

De heer Dierikx geeft aan dat ook een getrapte afbouw in 3 jaar van 45 bcm via 42,5 bcm naar 40 bcm 

een mogelijke variant is. 

De Directeur vraagt welke personen zich met deze varianten bezig houden. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij van NAM zou willen vernemen wat de gevolgen zijn van de 

verschillende scenario’s, en merkt op dat binnen de overheid ook de gevolgen van deze scenario’s 

voor de Staatsinkomsten een belangrijk aspect vormen. 

De Directeur herhaalt dat een jaarproductie van 45 bcm mogelijk is terwijl tegelijkertijd Loppersum 

wordt ontzien. 

De heer Dierikx zegt te verwachten dat op dit punt pas bij de bespreking in de ministerraad een besluit 



zal vallen, en zegt graag te vernemen wat de gevolgen zijn van een getrapte afbouw als eerder door 

hem genoemd. 

De Directeur antwoordt dat zal moeten worden bekeken op welk moment er niet meer voldoende 

capaciteit aanwezig is om 45 bcm op jaarbasis te produceren in het geval dat de productie uit het 

gebied rond Loppersum op een vaste jaarproductie van 5 bcm wordt gehouden. 

De heer Benschop zegt het een belangrijk positief punt te vinden dat het ministerie ten aanzien van het 

ontzien van Loppersum niet aanstuurt op volledig insluiten. 

De heer Dierikx antwoordt dat daarover intern het ministerie inderdaad geen discussie over is, mede 

omdat bij volledige insluiting in combinatie met een jaarproductie gemaximeerd op 40 bcm er geen 

enkele back-up meer is. 

De Directeur merkt op dat een getrapte afbouw van de totale productie de tijd zou bieden om de 

productieplannen aan te passen. Hij deelt mede dat een jaarproductie van 45 bcm tot 2018 kan worden 

volgehouden mits uit het gebied rond Loppersum 14 bcm/jaar wordt geproduceerd. Bij lagere 

productie uit Loppersum gelden andere combinaties van totale jaarproductie en eindjaartal. De 

Voorzitter zegt uit deze informatie op te maken dat bij een productie van 5 bcm/jaar uit Loppersum 

een totale productie van 45 bcm/jaar kan worden volgehouden. Hij zegt verder het eens te zijn met de 

heer Benschop dat het positief is dat volledige insluiting niet wordt overwogen, mede omdat dit 

bijdraagt aan het in operationele staat houden van de faciliteiten, wat van belang is voor het 

uiteindelijk geheel leeg kunnen produceren van het veld. 

De Directeur geeft aan dat NAM over dit onderwerp nog verder zal overleggen met het ministerie. 

De Voorzitter vraagt wat het College er nog aan kan bijdragen om het scenario met een jaarproductie 

van 45 bcm te verdedigen. 

De heer Dierikx antwoordt dat het in stand houden van back-up faciliteiten een goede argumentatie 

vormt, en merkt in dit verband op dat verlaging van de totale productie niet direct wordt toegejuicht 

door het ministerie van Financiën. 

De Directeur merkt op dat de besproken volumes productievolumes betreffen en dat die verschillen 

van de verkoopvolumes van GasTerra, omdat er ook nog jaarlijks circa 0,7 bcm gas wordt 

geproduceerd ten behoeve van eigen verbruik binnen NAM. 

De Voorzitter merkt op dat een productie van 45 bcm voor GasTerra dus 44,3 bcm verkoopvolume 

betekent. 

De heer Bokhoven vraagt of het Groningenplafond betrekking heeft op het verkoopvolume. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dierikx voegt toe dat het nu door de minister vast te stellen maximum betrekking zal hebben 

op het productievolume. 

Social Development Plan 

(Schrijven secretariaat M5733 d.d. 7 januari 2014) 

De Directeur zegt over de inhoud van het plan nog twee zaken te willen opmerken. 

Op pagina 1 staat onder Workstream 1, Romeinse I, dat circa 30% van de huizen in Loppersum enige 

vorm van reparatie nodig heeft. Dit komt iets te alarmerend over. Feitelijk gaat het om drie 

categorieën, namelijk huizen met een schade die nog niet is gemeld, huizen die van binnen moeten 

worden geïnspecteerd, en huizen die moeten worden gestut. 

Op pagina 5 bovenaan staat een niet geheel juiste formulering over het investeringsfonds. Er zal een 

andere formulering worden gehanteerd, luidende dat vanuit het fonds investeringen kunnen worden 

gepleegd met iets meer risico dan wanneer een bank deze zou doen, waarbij wordt verwacht dat 50% 

van de investeringen niet naar NAM zullen terugvloeien. 

De Voorzitter pleit ervoor om hierbij geen concreet percentage te vermelden. 

De Directeur zegt zich daarin te kunnen vinden en stelt voor om op te nemen dat een groot deel van de 

investeringen zal worden terugbetaald maar dat ermee rekening wordt gehouden dat dit voor een deel 

van de investeringen niet het geval zal zijn. 

De Voorzitter zegt zich daarin te kunnen vinden, en geeft aan dat vanuit ExxonMobil nog enkele 

correcties aan NAM zijn doorgegeven. 

De heer Dessens zegt de structuur van de brief niet duidelijk te vinden. 

Zo wordt zowel op pagina 1 en 2 als verderop op pagina 2 en pagina 3 over het reparatieprogramma 

gesproken. Hetgeen op pagina 2 onder ‘HOUSES’ staat vermeld over schade en reparatie hoort 

eigenlijk niet thuis onder de kop ‘social measures’, en zou moeten aansluiten bij de eerdere op fysieke 



conditie van woningen gerichte paragraaf, zodat er een duidelijke afbakening komt tussen het repair 

programma en het gedeelte over social measures. 

Ook zou in de opsomming betreffende de workstreams de combinatie van normale en Romeinse 

cijfers moeten worden vermeden. 

Verder geeft de heer Dessens aan dat de weergave van de door NAM beschikbaar gestelde bedragen 

(per jaar respectievelijk totaal) niet duidelijk is. Zo is het totaalbedrag van € 50 mln. per jaar voor 

‘social investment’ nergens vermeld. 

Hij merkt op dat in het document ook het onderwerp ‘overlegtafels’ twee maal aan de orde komt. 

Mevrouw Brouwer geeft eveneens aan een helder onderscheid tussen het repair programma en het 

gedeelte over social measures van belang te vinden, ook om aan te sluiten bij het rapport van de 

commissie Meijer. Daarnaast zou het goed zijn om de overige financiële bedragen te vermelden die 

zijn gemoeid met het repareren van schades. 

De heer Dierikx pleit voor opname van de financiële cijfers in een tabel die dan tevens kan dienen om 

het document structuur te geven. 

Mevrouw Brouwer geeft aan dat daarnaast duidelijk zou moeten worden aangegeven dat het social 

investment programma een looptijd heeft van 5 jaar. 

De Directeur deelt mede dat hij heeft vernomen dat de goedkeuring van het winningsplan zal gelden 

voor 3 jaar. 

De heer Dierikx bevestigt dat het ministerie van Economische Zaken dit zal adviseren. Overigens zal 

het ministerie van Financiën mogelijk voorstander zijn van een langere geldigheidsperiode. Hij licht 

toe dat begin 2017 in het teken zal staan van de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer, en 

dat een discussie over de hoogte van de productie in die fase geen probleem vormt, maar een discussie 

over het social investment programma in die fase niet wenselijk zou zijn. 

De heer Dessens betoogt dat ook een discussie over de hoogte van de productie in die periode niet 

wenselijk is, zodat het beter zou zijn om voor het winningsplan ook een termijn van 5 jaar te hanteren. 

Eventueel kan daarbij een tussentijds reviewmoment worden ingebouwd. 

De heer Dierikx zegt daar een andere visie op te hebben. Hij geeft aan dat de vijf-jaar termijn voor het 

social investment programma onderstreept dat dit een serieus programma is. Bovendien moet al 

worden uitgelegd waarom dit 5 jaar is, terwijl de commissie Meijer een programma met een duur van 

20 jaar voorstelde. 

De heer Bokhoven zegt het niet verstandig te vinden als het social investment programma zou worden 

beperkt tot 3 jaar, omdat de periode van 5 jaar hard nodig is om het volledig uit te voeren. 

De heer Benschop zegt er begrip voor te hebben dat het social investment programma een duur van 5 

jaar moet hebben, daar het bij een kortere duur zou overkomen als een beperkt programma, maar het 

voorstel van de heer Dessens te steunen om ook voor het winningsplan een geldigheidsduur van 5 jaar 

te hanteren, eventueel met een tussentijds evaluatiemoment. 

De heer Dierikx antwoordt dat de reden om voor een geldigheidstermijn van 3 jaar te kiezen is, dat het 

risico van bevingen voor de eerste 3 jaar als laag is gekwalificeerd en dat het in die periode lopende 

monitoring programma en de nog uit te voeren verdere studies meer duidelijkheid zullen geven over 

de werkelijke hoogte van het risico. 

De heer Benschop antwoordt dat de berekende waardes voor het risico met name hoger uitvallen voor 

de periode tussen 5 en 10 jaar vanaf nu. 

De Directeur merkt op dat NAM denkt aan een jaarlijkse vaststelling van het risico in het kader van de 

overlegstructuur via de dialoogtafels. Op het moment dat er op dat vlak nieuwe inzichten zijn zullen 

die uiteraard worden besproken. 

De heer Dessens suggereert dat een voortrollende 3-jaar termijn ook een optie zou zijn, waarbij 

bijvoorbeeld eind 2014 wordt besloten om de geldigheid van het winningsplan met 1 jaar te verlengen. 

Dit voorkomt dat de betrokkenen met een vaste einddatum worden geconfronteerd. 

De heer Dierikx zegt begrip te hebben voor deze observatie. 

De Voorzitter zegt zich af te vragen of een jaarlijks evaluatiemoment geen afbreuk doet aan de 

geldigheidskracht van het winningsplan. Verder merkt hij op dat het de vraag is of de te verrichten 

studies binnen een termijn van 3 jaar kunnen zijn afgerond en of de productie uit het gebied rond 

Loppersum dan weer zou kunnen worden verhoogd. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij al deze overwegingen meeneemt in zijn voorbereiding van het 

advies aan de Minister, en beluistert dat de zekerheid van een geldigheidsduur van 3 jaar van belang is 



en dat het wenselijk kan zijn om ruimte in te bouwen voor tussentijdse aanpassing. 

De Voorzitter zegt voorstander te zijn van parallel lopen van de termijnen van het winningsplan en het 

social investment plan, zodat laatstgenoemde termijn op 3 jaar zou moeten worden gesteld, maar er 

begrip voor te hebben dat dit laatste niet haalbaar is. 

De Directeur bevestigt dit. Hij geeft aan dat vanuit de regio stevige signalen komen dat er een 

duidelijk gebaar moet komen. De Commissaris van de Koning voor de provincie Groningen is hiervan 

een duidelijke exponent. De Directeur geeft aan dat het gevormde pakket er goed uitziet en dat het 

beter overkomt als hieraan een termijn van 5 jaar wordt gekoppeld, ook omdat in bepaalde gevallen 

pas na bepaalde tijd zaken zichtbaar worden. Hij stelt vast dat NAM een geldigheidsduur van de 

winningsvergunning van 5 jaar prefereert, deze termijn is ook in NAM’s brief opgenomen, en dat het 

nu aan het ministerie is om haar keuze te bepalen. 

De Voorzitter beaamt dit, en vraagt hoe de interactie met het social investment plan en met het 

afnameplafond er uit ziet als het winningsplan zou gelden voor 3 jaar. 

De Directeur zegt te veronderstellen dat het laagste van de vastgestelde maxima van toepassing is. 

De heer Dessens zegt zich af te vragen of het goed is om de discussie over het afnameplafond te 

entameren. Het afnameplafond geldt weliswaar, maar op dit moment prevaleert het veiligheidsrisico. 

Als op een later moment nieuwe conclusies tot stand komen dan herleeft wellicht de geldigheid van 

het afnameplafond. Dit kan betekenen dat over 3 jaar blijkt dat het afnameplafond niet is gehaald, 

maar dat zal dan op dat moment moeten worden bezien. Op dit moment is echter een ander issue aan 

de orde. 

De heer Dierikx zegt het daarmee eens te zijn en geeft aan dat het afnameplafond niet in brede kring 

bekend is. Hij voegt toe dat hij opmerkingen over de hoge productie in 2013 in relatie tot het 

afnameplafond afdoende heeft kunnen weerleggen. 

De Directeur geeft aan dat de hoge productie in 2013 in de regio wordt opgevat als niet serieus nemen 

van de zorgen die leven bij de bevolking. 

De Voorzitter betoogt dat moet worden vermeden dat NAM, in het geval van een geldigheidsduur van 

3 jaar voor het winningsplan, na afloop van die termijn een additioneel social investment plan moet 

indienen om door te kunnen produceren. 

De heer Benschop merkt op dat dit argument pleit voor een geldigheidsduur van 5 jaar. 

De heer Dessens voegt toe dat dit inderdaad nieuwe discussies zou kunnen voorkomen. 

De Voorzitter vraagt wanneer de Nederlandstalige versie van de brief gereed zal zijn. 

De Directeur antwoordt dat deze momenteel wordt geschreven en zo spoedig mogelijk aan het College 

zal worden toegezonden. 

De heer Dessens stelt voor om daarmee te wachten totdat de definitieve conceptversie beschikbaar is. 

De Directeur zegt dit toe. 

De Voorzitter merkt op dat in de paragraaf over waardedaling wordt verwezen naar voorwaarden die 

niet publiek bekend zijn. 

Mevrouw Brouwer antwoordt dat de betreffende informatie sowieso in de brief van de Minister aan de 

Tweede Kamer zal worden opgenomen. Zij voegt toe dat nog goed moet worden gekeken naar de 

opzet van de brief over het social investment plan en de wijze waarop de inhoud daarvan naar buiten 

wordt gebracht. In de brief dienen de juiste accenten te worden gelegd ten aanzien van de maatregelen 

voor woningen en de verantwoording voor de omvang van het risicogebied. 

Verder zal moeten worden aangegeven dat in de dialoogtafels zal worden besproken of er een bijdrage 

zal worden geleverd aan het aanleggen van smart grids en/of glasvezelnetten, en dat daarvoor een deel 

van het bedrag van € 50 mln. kan worden gereserveerd. 

De Directeur zegt dit een goede toevoeging te vinden, en geeft aan dat de post ten behoeve van 

algemene investeringen in de regio inderdaad nog ontbreekt in de brief. 

De Directeur deelt mede dat er momenteel nog veel activiteit is, onder andere ten aanzien van het 

coördineren van contacten met de pers en de afronding van de technische reviews, en dat het nog veel 

werk is om de laatste details bijeen te brengen, ook in inhoudelijke zin. 

Ten aanzien van het verkrijgen van steun in de regio voor het plan wordt nog druk overleg gevoerd 

met de heer Wallage, en wordt ook geprobeerd om de Commissaris van de Koning zich er achter te 

laten scharen. Het plan wordt verder op hoofdlijnen besproken met de gemeente Loppersum. Het 

pakket van maatregelen komt namelijk deels voort uit gesprekken die zijn gevoerd met de diverse 

stakeholders, zodat het goed is om hen hierover een terugkoppeling te geven. 



De heer Benschop zegt een persuiting van Staatstoezicht te hebben gezien waarin NAM werd 

beschuldigd van het spreken van onwaarheid inzake verlaging van de productie uit het Groningenveld, 

en vraagt de heer Dierikx of hij dit bericht heeft gezien. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij het niet heeft gezien maar er wel over is geïnformeerd. 

De heer Benschop zegt van mening te zijn dat deze uiting buiten alle perken was. 

De heer Benschop vraagt wat de status is van het bestuurlijk overleg tussen het ministerie en de 

provincie Groningen. 

De heer Dierikx antwoordt dat er in week 2 op individuele basis gesprekken zijn tussen de Minister en 

de belangrijkste bestuurders in de regio. De uitkomsten hiervan moeten worden afgewacht. Breder 

bestuurlijk overleg zal plaatsvinden rond de datum waarop deze kwestie in de ministerraad wordt 

besproken. De Minister zal ook nog overleg plegen met de heren Van Geel en Wallage. Hij zegt 

hierover in de volgende Collegevergadering meer duidelijkheid te kunnen geven. 

De heer Benschop merkt op dat het een lastige situatie zou zijn als behalve bij Staatstoezicht ook bij 

de Commissaris van de Koning geen draagvlak zou zijn voor het besluit van de Minister. 

De heer Dierikx bevestigt dit en benadrukt dat het vinden van draagvlak zeer belangrijk is. 

De Directeur zegt een concept document te hebben ontvangen van de heer Wallage over het 

functioneren van de overlegtafels en geeft aan dat dit momenteel wordt bestudeerd. NAM ziet in dit 

stuk wel enkele haken en ogen. Zo wordt gesteld dat alles bespreekbaar moet zijn, waarbij als 

voorbeeld een uitkoopregeling wordt genoemd. De Directeur geeft aan dat dergelijke teksten de kans 

op een succesvol functioneren van de dialoogtafels niet verhogen. 

3. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

4. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

De regeringsvertegenwoordiger 

drs. M.E.P. Dierikx 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

drs. W.R.J.L. van ‘t Hof (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

De heer Dierikx deelt mede dat dat hij de vergadering vanaf dit moment tijdelijk zal verlaten voor 

andere taken met betrekking tot het aardbevingsdossier, en dat de heer Van ’t Hof de vergadering 

mede zal bijwonen. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Finaal concept rapportage stuurgroep 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.2 Eindrapport Technische Begeleidingscommissie Bovengrond 

(Schrijven Secretariaat M5637 d.d. 13 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.3 Review Technische Begeleidingscommissie Ondergrond onderzoek 5 

(Schrijven Secretariaat M5738 d.d. 13 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.4 Review Technische Begeleidingscommissie Ondergrond onderzoek 6 

(Schrijven Secretariaat M5739 d.d. 13 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.5 Status voortgang schadeclaims d.d. 10 januari 2014 

(Schrijven Secretariaat M5740 d.d. 13 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

De heer Dessens zegt het plezierig te vinden dat hem de ingekomen stukken zijn toegezonden, maar te 

willen opmerken dat dit wel in een laat stadium is gebeurd. Hij zegt met name uit de stukken van de 

Technische Begeleidingscommissie Ondergrond (TBO) op te maken dat er nog veel inhoudelijke 

discussiepunten zijn. 

De Directeur antwoordt dat de stukken niet direct na gereedkomen aan het College zijn gezonden 

omdat er de voorkeur aan is gegeven om ze als pakket aan te bieden en ze bovendien moeten worden 

beschouwd in samenhang met de rapportage van de stuurgroep. Hij zegt echter ook begrip te hebben 

voor de opmerking over de late toezending. 

De heer Dessens geeft aan dat de stukken tezamen een omvangrijk pakket vormen en concludeert dat 

er op verschillende onderwerpen nog controverses heersen. 

De Directeur antwoordt dat NAM in elk geval het rapport van de stuurgroep aan het College wilde 

zenden en van mening was dat het dan goed was om ook de andere stukken beschikbaar te stellen. 

3. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

Social Development Plan 



De Directeur deelt mede dat op het ogenblik veel tijd wordt besteed aan verdere 

gedachtenontwikkeling ten aanzien van het flankerende beleid, waarbij het rapport van de commissie 

Meijer een rol speelt. 

In het weekend van 11 en 12 januari is een dialoog geweest met vertegenwoordigers van het ministerie 

en bestuurders uit de provincie Groningen, resulterend in verschillende overlegsessies. Hierin is op 

enkele punten na een akkoord bereikt dat nauw aansluit bij het rapport van de commissie Meijer. 

Wel is er nog twijfel over of NAM op korte termijn haar handtekening onder dit akkoord kan zetten, 

daar zij enige tijd nodig zal hebben om de tekst van het akkoord grondig te beoordelen. Er is 

overeenstemming over dat de dialoog met de provincie zal worden voortgezet maar dat tijd moet 

worden genomen voor deze beoordeling. 

NAM zal nu een aanbiedingsbrief betreffende dit akkoord richten aan het ministerie en daarin haar 

eigen bewoordingen gebruiken, om te voorkomen dat er in deze fase te veel tijd wordt besteed aan de 

redactie van een gezamenlijke brief. Daarmee resteert dan een aantal in een later stadium op te lossen 

punten. 

Een belangrijk openstaand punt betreft de continuïteit van het social investment plan. Het plan van de 

commissie Meijer kent een looptijd van 20 jaar. NAM’s voorstel had betrekking op 5 jaar, terwijl het 

nieuwe winningsplan mogelijk een geldigheidsduur van 3 jaar krijgt. Waarschijnlijk zal NAM in haar 

brief een doorkijk laten zien betreffende de periode na afloop van de periode van 5 jaar. Daarmee zou 

het plan van NAM goed aansluiten bij het voorstel van de commissie Meijer en blijk geven van een 

behoorlijk commitment. 

De Directeur deelt mede dat het ministerie op dit moment doende is om instemming van de provincie 

te bewerkstelligen. In de tussentijd is NAM bezig met het opstellen van haar brief aan het ministerie. 

De heer Dessens vraagt of deze brief een aangepaste versie is van de brief die eerder aan het College is 

toegezonden. 

De Directeur antwoordt dat dit inderdaad het geval is, en licht toe dat NAM erin is geslaagd om het 

provinciebestuur ervan te overtuigen dat NAM’s voorstel nauw aansluit bij het plan van de commissie 

Meijer. Dit is mede bereikt door in het voorstel van NAM dezelfde programmalijnen te hanteren als in 

het rapport Meijer. Voor de nog resterende punten zal worden afgesproken dat die worden opgelost via 

de dialoogtafels. 

Winningsplan 

De Directeur deelt mede dat NAM veel ophef verwacht over het advies van Staatstoezicht en de 

mening van Staatstoezicht over de uitgevoerde technische studies. NAM is van mening dat de studies 

goed zijn uitgevoerd en bovendien adequaat zijn gereviewd. NAM weet op dit moment niet exact hoe 

het advies van Staatstoezicht zal luiden. Verwacht wordt dat het advies in elk geval zal inhouden dat 

de toegepaste modellen verder moeten worden uitgewerkt, dat verdere studie noodzakelijk is, en snel 

moet worden gestart met het verstevigingsprogramma. 

De Directeur deelt mede dat binnen de overheid nog wordt nagedacht en overleg wordt gevoerd over 

het door de Minister te nemen besluit. Hij geeft aan dat op 13 januari nog een overleg heeft 

plaatsgehad met de Minister, waarbij deze heeft gezegd ervan uit te gaan dat NAM uitvoering zal 

geven aan het door hem te nemen besluit. De Directeur zegt ervan uit te gaan dat het College met die 

lijn instemt en vraagt of het College daar een reactie op wil geven. Hij geeft aan dat NAM mogelijk 

nog enige tijd nodig zal hebben om de operationele consequenties uit te werken, maar vervolgens in de 

pas zal lopen met het besluit. 

De heer Bokhoven vraagt wat volgens NAM de inhoud van het besluit zal zijn. 

De Directeur zegt te verwachten dat de productie zal worden gelimiteerd op een waarde rond 

42,5 bcm/jaar in combinatie met een flinke verlaging van de productie uit het gebied rond Loppersum, 

of zelfs insluiting van de betreffende clusters. 

De heer Van ’t Hof bevestigt dat het meest aannemelijke scenario voor het te nemen besluit inhoudt 

dat in 2014 en 2015 een limiet geldt van 42,5 bcm en in 2016 van 40 bcm, waarbij de volumereductie 

die dit inhoudt ten opzichte van het winningsplan zo veel mogelijk moet worden gerealiseerd in de 

clusters rond Loppersum. Basis voor dit besluit zijn de adviezen van de Tcbb en de stuurgroep. Hij 

geeft aan dat Staatstoezicht adviseert om de 5 clusters rond Loppersum volledig in te sluiten. 

De heer Van ’t Hof geeft verder aan dat in overleg met NAM nog wordt bekeken wat de operationele 

consequenties zijn van het genoemde scenario. Verder deelt hij mede dat de Minister hierover rond 

12.00 een overleg heeft met andere betrokken ministers. 



De Directeur merkt op dat er nog geen sprake is van een definitief gekozen scenario en zegt 

hieromtrent in verband met de commerciële gevoeligheid ook niet te willen worden geïnformeerd. 

De heer Bokhoven zegt in dit verband niet uit te kunnen sluiten dat het besluit anders uitvalt. Hij 

betoogt dat het College nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet bevestigen dat NAM het 

besluit van de minister dient te volgen. Hij zegt zich niet te kunnen voorstellen dat het College op dit 

moment een andere lijn zou willen kiezen. 

De heer Dessens merkt op dat het besluit van de Minister een voorgenomen besluit is en dat na dit 

besluit een periode geldt waarin zienswijzen kunnen worden ingebracht. Pas daarna wordt het besluit 

daadwerkelijk van kracht, en pas na afhandeling van eventuele beroepsprocedures - dus wellicht pas 

na bijvoorbeeld 6 maanden - definitief. Het is daarom belangrijk dat NAM uitspreekt dat het zich zal 

conformeren aan het besluit en vervolgens zal afwachten wat uiteindelijk de juridisch bindende 

uitkomst wordt. 

De Voorzitter zegt ervan uit te gaan dat, indien NAM het besluit op voorlopige basis volgt, de 

mogelijkheden voor een eventueel bezwaar daarmee niet verdwijnen. 

De heer Van ’t Hof geeft aan dat de Minister vrijdag 17 januari een brief inhoudende het 

ontwerpbesluit 

naar buiten zal brengen. Deze brief zal vervolgens in de Tweede Kamer worden besproken. De 

Minister gaat er inderdaad van uit dat NAM onmiddellijk de inhoud van het ontwerp-besluit tot 

uitvoering brengt. 

De heer Bokhoven merkt op dat de naleving van de limiet voor het jaarvolume vooral in de laatste 

maanden van het jaar zijn beslag moet krijgen, en dat voor de reductie van de productie rond 

Loppersum zal moeten worden bekeken hoe snel die kan worden gerealiseerd. 

De Directeur bevestigt dit, doch geeft aan dat NAM wel direct een stap wil maken ten aanzien van de 

vermindering van de productie uit de clusters rond Loppersum. 

De heer Dessens merkt op dat NAM met betrekking tot de limiet voor de jaarproductie in 2014 kan 

aangeven dat het zich daarop zal inrichten. Dit geldt overigens ook voor GasTerra. 

De Directeur geeft aan dat GasTerra niet zal worden geïnformeerd voordat de Minister zijn besluit 

bekend maakt. 

De heer Dessens beaamt dit. 

De heer Benschop geeft aan dat NAM publiekelijk zal kunnen uitspreken dat zij het besluit van de 

Minister respecteert en zal naleven en intern de uitvoering in gang zal zetten. 

De Voorzitter zegt de indruk te hebben dat NAM snel met GasTerra zal moeten overleggen om te 

bezien hoe kan worden omgegaan met de reductie van de capaciteit uit de clusters rond Loppersum. 

De heer Dessens merkt op dat GasTerra reeds heeft laten zien dat het mogelijkheden heeft om hiermee 

om te gaan. 

De Voorzitter bepleit dat in de communicatie tussen NAM en de overheid wordt uitgesproken dat 

NAM het ministeriele besluit op onmiddellijke basis zal uitvoeren, maar met behoud van rechten. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn, en dat dit een voorbehoud van NAM is om eventuele 

stappen te ondernemen, zoals ook andere partijen stappen zouden kunnen ondernemen. 

De heer Van ’t Hof geeft aan dat NAM en het ministerie in overleg zijn over het kiezen van de juiste 

formulering in dit opzicht. 

Overige zaken 

De Directeur deelt mede dat in het afgelopen weekend verschillende acties rond NAM-locaties hebben 

plaatsgevonden en verzoekt de heer Botter dit nader toe te lichten. 

Op 12 januari is de locatie ’t Zand bezet door een actievoerder van Schokkend Groningen. Vervolgens 

is het toegangshek geforceerd en een vluchthek opengezet zodat meer personen naar binnen konden. 

Er is een spandoek opgehangen en er is contact geweest met de aanwezige putapparatuur, dit terwijl de 

betreffende put in bedrijf was. Na overleg met NAM is er ingegrepen door de politie, die de 

actievoerder heeft afgevoerd. Medestanders hebben vervolgens gepost bij een andere locatie 

(Leermens) totdat de eerste actievoerder werd vrijgelaten. 

NAM heeft op 13 januari aangifte gedaan tegen deze persoon. NAM heeft namelijk met de politie 

afgesproken dat alleen betogingen buiten het hek toelaatbaar zijn, daar er anders sprake zou kunnen 

zijn van een veiligheidsrisico, bijvoorbeeld ook vanwege het gebruik van een mobiele telefoon nabij 

de apparatuur. De betreffende persoon heeft op 13 januari aangekondigd nog veel grotere acties te 

zullen uitvoeren. Het surveillance-niveau van zowel NAM als de politie is verhoogd, maar er is nog 



niet besloten tot permanente bemanning van de locaties. 

Ook op de locatie Stedum hebben actievoerders zich toegang verschaft. Er is een gat in het hek 

geknipt en er zijn foto’s van de put gemaakt. Beveiliging is naar de locatie gegaan en heeft niemand 

meer aangetroffen. Bij NAM is niet bekend wie deze personen waren. Hier bevinden zich geofoons in 

een observatieput. Op 13 januari is verder nog een demonstratie geweest bij locatie Scheemderzwaag 

die vreedzaam is verlopen. 

Deze gebeurtenissen hebben brede aandacht gekregen in de media, en getuigen ervan dat de druk 

oploopt. 

De heer Dessens vraagt of NAM een scenario heeft klaarliggen om alle locaties te bemannen. 

De heer Botter bevestigt dat inderdaad gekeken is naar welke uitbreiding van de beveiliging het meest 

geëigend is. Hij geeft verder aan dat elke vrijdagochtend, dus ook komende vrijdag, wordt geëvalueerd 

of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Noot secretaris: Vanaf dit moment neemt de heer Dierikx weer deel aan de vergadering. 

De Directeur geeft aan dat het van belang is dat NAM en het ministerie heel snel consensus bereiken 

over de door NAM te zenden brief. Hij deelt mede dat hij juist een nieuwe versie heeft ontvangen en 

geeft aan dat consensus binnen bereik ligt. 

 

De heer Dierikx merkt op dat het van belang is dat er een brede coalitie tot stand komt. 

De Directeur bevestigt dit. Hij licht toe dat dit nog een bepaalde procesgang zal vergen, daar NAM 

hierbij alle zorgvuldigheid wil betrachten. De laatste discussiepunten kunnen in het vervolgstadium 

via de dialoogtafels worden afgehandeld. 

De heer Dierikx geeft aan dat de brief van NAM op 17 januari publiek moet kunnen worden gemaakt. 

De heer Dierikx deelt mede dat er tussen het ministerie en de provincie Groningen momenteel nog 

twee discussiepunten zijn, namelijk betreffende de duur van het programma en de uitgangspunten voor 

de dialoogtafel. Met betrekking tot de programmaduur houdt de provincie vast aan de term 

‘langlopend’. 

De Directeur zegt bereid te zijn om op dit punt de door de Minister voorgestelde formulering te 

handhaven, met een opmerking over hoe wordt omgegaan met een besluit over een eventueel vervolg. 

De heer Dierikx en de Directeur spreken af dat zij via verder overleg nagaan welke formulering kan 

worden gebruikt voor dit punt en voor het omschrijven van het vertrekpunt voor de dialoogtafels. 

De heer Dessens uit zijn complimenten voor de vorderingen in het overleg en benadrukt dat, als 

instemming kan worden verkregen van het bestuur van de provincie Groningen, er vertrouwen is dat 

het besluit in bestuurlijk opzicht goed zal landen. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft aan dat dit de reden is waarom hier momenteel veel energie in 

wordt gestoken. 

De Voorzitter bepleit om wel zorgvuldig te zijn bij het formuleren van teksten. 

De heer Bokhoven sluit zich aan bij de complimenten van de heer Dessens. 

De heer Benschop wenst de Directeur sterkte bij het afronden van de laatste acties. 

De heer Dessens verzoekt om de brief van NAM, zodra die gereed is, aan het College te zenden. 

Tevens verzoekt hij de heer Dierikx om ervoor te zorgen dat GasTerra zo snel mogelijk wordt 

geïnformeerd, daar het naar verwachting direct vragen zal krijgen van klanten. 

De heer Dierikx antwoordt dat GasTerra geen voorinformatie kan krijgen, op grond van de 

REMITverordening. 

De heer Dessens zegt te bedoelen dat GasTerra wordt geïnformeerd direct nadat de brief van de 

Minister publiek bekend wordt gemaakt. 

De heer Dierikx antwoordt dat de heer Van ’t Hof dit op zich zal nemen. 

De heer Dierikx brengt in herinnering dat de Minister in het overleg op 13 januari heeft gevraagd naar 

de koersgevoeligheid van het publiceren van zijn besluit. Hij geeft aan dat het ministerie er naar streeft 

om het besluit bekend te maken vóór de persconferentie van de minister-president op 17 januari, dus 

in de loop van de middag en vóór sluitingstijd van de aandelenbeurs. 

De heer Benschop en de Voorzitter antwoorden dat zij dit punt nog bekijken en daarover tijdig aan de 

heer Dierikx zullen terugkoppelen. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 



Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 11.45 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 04 juni 2014 

Notulen van de 538e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 22 januari 2014 om 08.30 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

De regeringsvertegenwoordiger 

drs. M.E.P. Dierikx 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

mr. J. Vegter (Hoofd Juridische Zaken 

NAM) 

drs. P. Jongerius (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

De heer Dierikx deelt mede dat de heer Jongerius de vergadering mede zal bijwonen. 

De Directeur deelt mede dat mevrouw Vegter de vergadering mede zal bijwonen 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Brief van NAM aan minister van EZ betreffende Contouren Schadevergoedingsregeling 

Waardedaling 

(Schrijven Secretariaat M5747 d.d. 21 januari 2014 en M5748 d.d. 21 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

 

2.2 Brief van NAM aan minister van EZ over regionaal versterkingsprogramma Noordoost 

Groningen 

(Schrijven Secretariaat M5749 d.d. 21 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.3 Brief van NAM aan minister van EZ betreffende bestuurlijk akkoord 

(Schrijven Secretariaat M5750 d.d. 21 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

2.4 Brief van minister van EZ aan NAM betreffende waardedalingsregeling 

(Schrijven Secretariaat M5751 d.d. 21 januari 2014) 

Het College neemt kennis van dit schrijven. 

De leden van het College uiten hun complimenten over het optreden van minister Kamp op 17 januari 

en de dagen daarna, bij de bekendmaking van – en de discussie over - het besluit inzake de 

aardbevingsrisico’s, en dito voor de voorbereidingen vanuit het ministerie die hebben bijgedragen aan 

dit goede optreden. 

De heer Dierikx zegt hiervoor dank en zegt evenzeer verheugd te zijn over de wijze waarop een en 

ander is verlopen. 

3. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

Winningsplan 

De Directeur constateert dat er nu een helder besluit ligt, inhoudende dat in 2014 en 2015 maximaal 

42,5 bcm mag worden geproduceerd en in 2016 40 bcm, met als aanvullende conditie dat de productie 

uit de clusters rond Loppersum in deze periode maximaal 3 bcm per jaar mag bedragen. Hij merkt op 



dat tot en met 17 januari reeds bijna 1 bcm uit deze clusters is geproduceerd. Direct na bekendmaking 

van het kabinetsbesluit is de productie uit deze clusters naar een lager niveau teruggebracht. Dit heeft 

NAM vervolgens als onderdeel van een nieuwsbericht bekend gemaakt. 

NAM heeft met Gasunie en GasTerra overlegd over de consequenties van het besluit. Hierbij komen 

nogal wat technische vraagstukken naar voren. Dit betreft met name hoe de betreffende clusters 

kunnen worden ingezet tijdens koude dagen en hoe de noodzakelijke flexibiliteit kan blijven worden 

geleverd. Ook is de vraag opgeworpen welke partij er verantwoordelijk voor zou zijn als de genoemde 

3 bcm al ruim vóór het einde van het jaar zou zijn geproduceerd. Vastgesteld is dat bij het op ‘hot 

standby’ zetten van de betreffende clusters de jaarproductie al boven de 3 bcm zou uitkomen. 

 

Daarnaast is van belang dat het besluit geldt voor een termijn van 3 jaar, en dat niet duidelijk is welk 

regime in de periode daarna zal gelden. Als de 3 bcm-limiet ook in de verdere toekomst blijft gelden 

dan zullen projecten voor het installeren van extra compressie flink moeten worden vervroegd, omdat 

het veld anders niet de benodigde capaciteit kan leveren. 

De Directeur deelt mede dat in de media met name twee issues naar voren komen. 

In het gesprek van minister Kamp met een aantal burgemeesters is besproken dat de 

productiebeperking in het gebied rond Loppersum mogelijk inhoudt dat uit andere gebieden méér 

moet worden geproduceerd. De Minister heeft daarbij aangegeven dat de limiet voor de clusters rond 

Loppersum kan worden gehandhaafd zonder dat daardoor andere gebieden méér moeten produceren. 

TNO heeft in dit verband een stelling verkondigd dat verhoging van de productie uit andere clusters in 

die betreffende gebieden geen problemen zou opleveren omdat de mate van compactie daar lager is. 

Deze kwestie roept zorgen op buiten het gebied rond Loppersum. De werkelijke nieuwe verdeling van 

de jaarproductie is momenteel nog lastig in te schatten. NAM zal in elk geval op maandbasis gaan 

publiceren wat de productie per cluster is geweest. 

Het tweede issue is, of het besluit een echte reductie van de productie inhoudt of niet. Daarbij speelt 

ook de verwarring tussen productievolumes en verkoopvolumes, die volgens zeggen ook op het 

ministerie van Financiën heerste. NAM zal daarom de oorspronkelijk geplande volumes en de nu 

opgelegde maximum volumes duidelijk naast elkaar zetten, inclusief het onderscheid tussen 

productievolumes en verkoopvolumes. 

De heer Bokhoven zegt het een goede zaak te vinden om op dit vlak duidelijkheid te scheppen, daar 

die ook bij ingewijden niet altijd aanwezig is. 

De heer Benschop vraagt of NAM inderdaad bekend heeft gemaakt dat de productie uit het gebied 

rond Loppersum inmiddels is verlaagd. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dessens merkt op dat het in het lopende jaar, vanwege de in de periode tot en met 17 januari 

reeds gerealiseerde productie, extra moeilijk is binnen de limiet van 3 bcm te blijven. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat NAM bewust de controlekamer niet vóór bekendmaking 

van het besluit door de Minister al opdracht heeft gegeven om de productie aldaar te verlagen. 

De heer Benschop merkt op dat het, bij de vraag of andere clusters méér moeten produceren, relevant 

is waarmee wordt vergeleken, en geeft aan dat er ten opzichte van 2013 waarschijnlijk geen sprake is 

van een stijging. 

De Directeur zegt toe deze informatie in tabelvorm aan het College te zullen doen toekomen. 

De Voorzitter merkt op dat een totale productie van circa 54 bcm in 2013, waarbij 15 bcm is 

geproduceerd uit het gebied rond Loppersum, inhoudt dat er uit de andere delen van het veld 39 bcm is 

geproduceerd. Bij een productie van 42,5 bcm in 2014 zouden de andere gebieden, gegeven de 3 

bcmlimiet, 

nu opnieuw circa 39 bcm moeten produceren. Hij erkent dat er ten opzichte van het werkplan 

voor 2014 wèl sprake is van een verhoging van de productie uit de andere clusters. Hij pleit ervoor om 

de Minister hierover goed te informeren zodat hij op dit punt niet in problemen komt. 

De Directeur beaamt dit en zegt toe hierover duidelijke informatie te zullen verschaffen. 

De heer Benschop onderstreept het belang van het verstrekken van nauwkeurige informatie, eventueel 

met een slag om de arm als dat nodig is, waarbij uiteraard moet worden uitgegaan van de afgesproken 

limieten. 

De heer Dessens merkt op dat de pers schrijft dat Staatstoezicht kritiek heeft geuit op de uitspraak van 

de Minister omtrent de maximum magnitude van 4,1. 



De Directeur antwoordt dat de Minister op de meeste momenten duidelijk heeft aangegeven dat dit de 

P90-waarde betreft en geldt voor de periode van de eerstkomende 3 jaar. In de pers zijn deze 

toevoegingen echter niet altijd volledig verwoord. NAM communiceert overigens nauwelijks over dit 

punt en laat dit over aan de Minister. De Directeur merkt op dat de informatie over de achter het cijfer 

liggende kansverdeling ongetwijfeld nog tot discussies zal leiden. 

De heer Dessens beaamt dat dit een punt is dat aan het ministerie moet worden overgelaten. Hij oppert 

dat de pers wellicht uit de stukken die Staatstoezicht heeft opgesteld concludeert dat Staatstoezicht het 

niet eens is met het getal van 4,1. 

De heer Jongerius deelt mede dat het ministerie er bewust voor heeft gekozen om de P90-waarde te 

hanteren daar deze het meest realistisch en stabiel is, gelet op het feit dat de voorheen gehanteerde 

waarde van 3,9 een onderschrijdings-waarschijnlijkheid had van 80 à 90%. Hij deelt mede dat de P98- 

waarde voor de komende 3 jaar 4,7 bedraagt. 

De heer Dessens zegt de keuze voor de P90-waarde begrijpelijk te vinden, en merkt op dat dit punt 

ook in het Kamerdebat mogelijk tot verwarring zal leiden. 

De Directeur geeft aan dat in het advies van Staatstoezicht naast het voorgaande ook de jegens NAM 

gebruikte toon opvalt, en constateert dat dit een zorgpunt is. Blijkbaar heerst er bij deze instantie het 

gevoel dat NAM misleidende informatie verstrekt. NAM is nu doende om te kijken wat zij hieraan kan 

doen. Hierbij is inmiddels overigens gebleken dat de opmerking van Staatstoezicht, dat NAM op het 

web een onjuiste grafiek had verstrekt, klopt. NAM heeft deze fout inmiddels gecorrigeerd. 

De heer Dessens merkt op dat niet valt te ontkennen dat uit de reactie van Staatstoezicht enig dedain 

blijkt over de handelwijze van NAM. 

De Directeur zegt zich af te vragen of dit de juiste woordkeuze is maar erkent dat er geen sprake is van 

harmonie tussen de leiding van Staatstoezicht en NAM. 

Social Development Plan 

De Directeur memoreert dat hij in de 537e vergadering heeft gemeld dat er in het weekend van 11 en 

12 januari een bestuurlijk akkoord is opgesteld. Dit akkoord is qua inhoud op hoofdlijnen goed, maar 

wijkt op details af van de brief die NAM aan het ministerie had geconcipieerd. Het gezamenlijk 

formaliseren van het bestuurlijk akkoord is om die reden niet gelukt. De oorzaak hiervan was dat het 

niet mogelijk bleek om met verschillende partijen op korte termijn consensus te bereiken over alle 

tekstdetails. NAM’s concept brief aan de Minister is wel gedeeld met het provinciebestuur, maar men 

gaf aan niet bereid te zijn om op een dergelijk detailniveau naar formuleringen te kijken en dit 

programma niet te willen ondertekenen. Na overleg hierover is besloten dat NAM de eigen brief aan 

de Minister zou richten vergezeld van een tweede brief waarin zij haar medewerking aan de uitvoering 

van het bestuurlijk akkoord bevestigt. Ook is besloten dat NAM het bestuurlijk akkoord met de 

provincie niet zou ondertekenen. 

 

NAM beseft dat het feit, dat er nu twee documenten liggen, aanleiding kan zijn voor de buitenwacht 

om in te zoomen op de verschilpunten. Uitgangspunt voor NAM is dat deze details verder zullen 

worden uitgewerkt aan de dialoogtafels. 

De heer Dessens merkt op dat de onder agendapunt 2.2 vermelde brief het standpunt van NAM 

weergeeft en geeft aan dat het goed zou zijn als NAM de verschillen tussen beide documenten in kaart 

brengt. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat NAM mede daarom de aan de Minister gezonden brief ook 

ter informatie aan het College heeft doen toekomen. Hij geeft aan dat NAM het bestuurlijk akkoord 

steunt en dat dit op hoofdlijnen goed overeen komt met NAM’s standpunt. 

Hij deelt verder mede dat NAM vanuit de provincie signalen krijgt dat men erg tevreden is met het 

bereikte akkoord. Wel is vernomen dat sommige betrokkenen nog de behoefte hebben geuit om ook de 

onder dit akkoord liggende details vast te leggen. NAM heeft dit afgeraden. 

De heer Dessens merkt op dat de Tcbb stelt dat het streven om bouwkundige werkzaamheden alleen 

binnen de regio aan te besteden gelet op de beoogde doorlooptijd niet haalbaar is, en vraagt of dit een 

juiste waarneming is. 

De Directeur antwoordt dat NAM op dit punt verschillende adviezen heeft ontvangen en deelt mede 

dat deze belangrijke kwestie zal moeten worden besproken aan de dialoogtafel. Hij zegt van mening te 

zijn dat aanbesteding uitsluitend binnen de regio niet haalbaar is, maar dat het en masse inzetten van – 

eventueel buitenlandse – bouwvakkers uiteraard ook geen goede oplossing is. 



Hij merkt in dit verband op dat de Minister op 21 januari in een overleg met 200 vooraanstaande 

personen uit de regio heeft aangegeven dat de regio aan de slag gaat met het opbouwen van de vereiste 

kennis en arbeidscapaciteit. 

De heer Dessens betoogt dat het aan het eind van de beoogde doorlooptijd belangrijker zal worden 

gevonden dat het plan is uitgevoerd, dan dat het regionale aandeel daarin voldoende hoog was. Hij 

voegt toe dat de regio in dit verband niet beperkt hoeft te zijn tot de provincie Groningen en dat ook 

uit omliggende provincies arbeidscapaciteit kan worden betrokken. 

De Directeur zegt het daarmee eens te zijn en merkt op dat er sprake is van goede samenwerking 

tussen de noordelijke provincies. Hij merkt overigens op dat er al discussies opkomen betreffende de 

afbakening van het kerngebied, en bijvoorbeeld ook vragen of Drenthe en Friesland in aanmerking 

komen voor een soortgelijk programma. 

De heer Dessens merkt op dat die geluiden betrekking hebben op de toewijzing van de beschikbare 

financiële middelen, maar dat hij doelde op de beschikbaarheid van arbeidskrachten. 

De heer Dierikx zegt dit een terechte opmerking te vinden, die aan de dialoogtafel moet worden 

behandeld. 

De Directeur deelt mede dat NAM een persoon wil benoemen die aan alle dialoogtafels deelneemt, en 

daar een zakelijke benadering van de discussies bevordert. Dit is mede van belang opdat op goede 

wijze met het beschikbare geld wordt omgegaan. 

Waardedaling 

Mevrouw Vegter memoreert dat Ortec Finance door EZ is ingeschakeld om de waardeontwikkeling 

van woningen in het betreffende gebied te monitoren. Recent is het rapport over de ontwikkeling in 

het derde kwartaal van 2013 beschikbaar gekomen, waaruit voor het eerst een verschil naar voren 

kwam met prijzen in één van de twee referentiegebieden. Onderdeel van het pakket aan maatregelen 

dat recentelijk is aangekondigd zal een regeling zijn voor waardedaling door bevingen als gevolg van 

gaswinning. De regeling betreft de waardedaling die is gerealiseerd op het moment van verkoop en 

wordt vastgesteld door experts. 

Mevrouw Vegter deelt mede dat De Haan Advocaten een stichting heeft opgericht met naar eigen 

zeggen 300 deelnemers, die ernaar streeft dat alle woningbezitters - ongeacht of hun woning is 

verkocht - worden gecompenseerd voor opgetreden waardedaling. Zij merkt op dat deze wijze van 

compensatie eerder is toegepast in gevallen waarbij sprake was van milieuvervuiling of de 

aanwezigheid van gifbelten et cetera. 

NAM staat (met deze regeling) op het standpunt dat alleen de bij daadwerkelijke verkoop 

gerealiseerde waardedaling voor vergoeding in aanmerking komt. 

De Haan Advocaten heeft aangekondigd NAM te zullen dagvaarden, dus de houdbaarheid van de 

positie van NAM zal worden getest, en er is derhalve nog geen sprake van een ‘gelopen race’. Mocht 

deze stichting door de rechter in het gelijk worden gesteld dan zou dat deze kwestie en de hiermee 

gemoeide bedragen een heel ander aanzicht geven. De Haan Advocaten stelt dat voor compensatie van 

de waardedaling een bedrag boven € 1 mrd nodig zal zijn. 

De heer Dierikx merkt op dat in het bestuurlijk akkoord is vastgelegd dat er pas een recht op 

compensatie ontstaat op het moment van daadwerkelijke verkoop, wat inhoudt dat er tussen NAM en 

de regio heldere afspraken bestaan. 

Mevrouw Vegter beaamt dit en geeft aan dat de Minister ook in de brief aan de Tweede Kamer deze 

bepaling heeft vermeld. 

De heer Dessens merkt op dat het afgesproken pakket ook elementen bevat die erop zijn gericht de 

waarde van woningen te verhogen, waardoor een eventuele waardedaling deels wordt tegengegaan. 

Hij geeft aan dat de waardeontwikkeling van woningen sowieso een dynamisch verloop kan hebben. 

Verder merkt hij op dat NAM beducht moet zijn op eventuele verkooptransacties die niet ‘at arm’s 

lenght’ plaatsvinden, bijvoorbeeld binnen een familie, waarbij het eenvoudig is om op een bepaalde 

waardedaling aan te sturen. Hij benadrukt dat elke regeling mensen kan aanzetten tot het zoeken van 

optimalisaties en dat het soms verbazingwekkend is welke creativiteit daarbij aan de dag wordt gelegd. 

Mevrouw Vegter dankt de heer Dessens voor deze waardevolle opmerking. Ze geeft aan dat NAM 

zich eraan heeft gecommitteerd om de regeling op 17 maart 2014 gereed te hebben, zodat vanaf die 

datum de claims in behandeling kunnen worden genomen. 

De heer Dessens zegt te vermoeden dat over deze regeling wel eens een grootschalige discussie zou 

kunnen ontstaan. 



Mevrouw Vegter bevestigt dit en merkt op dat één van de risico’s is dat de Tweede Kamer zich erin 

gaat mengen. 

De heer Dierikx deelt mede dat de Minister er persoonlijk aan heeft bijgedragen dat heel duidelijk is 

vastgelegd dat het gaat om op het moment van verkoop gerealiseerde waardedaling, en dus alert is op 

dit aspect. 

De heer Dessens antwoordt dat hij inderdaad heeft waargenomen dat de Minister op dit punt een 

scherpe lijn trekt en consequent communiceert. 

De heer Bokhoven vraagt hoe lang een rechtszaak over deze regeling zou kunnen duren, en of dit een 

kort geding zou kunnen zijn. 

Mevrouw Vegter antwoordt dat een kort geding waarschijnlijk niet aan de orde is omdat de kwestie 

daarvoor niet voldoende spoedeisend is. Ze deelt mede dat De Haan heeft aangekondigd dat NAM 

aanstaande vrijdag de dagvaarding zal ontvangen, en zegt te verwachten dat een rechtszaak hierover 

geruime tijd zal vergen. 

De heer Dessens merkt op dat dit bureau al eerder een actie op dit vlak heeft aangekondigd. 

Mevrouw Vegter bevestigt dit, maar geeft aan dat NAM nu concreet een concept van de dagvaarding 

heeft ontvangen. 

De Directeur zegt te verwachten dat dit inderdaad een lang slepende kwestie wordt. Hij merkt verder 

op dat er is gevraagd om een definitie op te stellen voor wat valt onder ‘speciale gevallen’, en dat 

NAM daar verre van wil blijven. Hij benadrukt nogmaals het belang van een zakelijke discussie aan de 

dialoogtafels. 

De Voorzitter vraagt of NAM zich met betrekking tot de eigen organisatie voorbereidt op de 

uitvoering van de verschillende plannen. 

De Directeur antwoordt dat NAM daar inderdaad op verschillende fronten mee bezig is. Zo wordt - als 

gezegd – gezocht naar een persoon met de juiste juridische en commerciële achtergrond die kan 

deelnemen aan de dialoogtafels, met onder andere als doel om te voorkomen dat minder zakelijke 

discussies leiden tot compromissen die geen waarde toevoegen, niet bijdragen aan verhoging van de 

veiligheid en/of niet uitvoerbaar zijn. Ten behoeve van de aansturing van het versterkingsprogramma 

is de NAM-organisatie reeds uitgebreid. 

Activiteiten in de komende periode 

De Directeur deelt mede dat binnenkort een delegatie van de Tweede Kamer de regio zal bezoeken. 

Tevens zal er een vergadering zijn van de Kamercommissie met experts. 

De heer Jongerius bevestigt dit en geeft aan dat de verschillende partijen voor de laatstgenoemde 

sessie zelf mensen uitnodigen. Ook zal de Kamercommissie inderdaad binnenkort de regio bezoeken, 

primair om zich te oriënteren omtrent het rapport van de commissie Meijer. Uiteindelijk zal dan op 6 

februari het Kamerdebat plaatsvinden. 

De Directeur vraagt of dat een commissiedebat zal zijn. 

De heer Jongerius bevestigt dit en voegt toe dat, als er moties worden ingediend, daarover plenair zal 

worden gestemd. Hij merkt verder op dat de Kamercommissie in eerste instantie had verzocht om ook 

een gesprek te hebben met de betrokken personen op het ministerie, maar dat dit verzoek inmiddels is 

ingetrokken. 

Overige zaken 

De heer Botter deelt – inhakend op wat de Directeur eerder meldde over aandacht van buiten de 

provincie Groningen – dat NAM inderdaad is gebeld door de provincie Drenthe met de vraag of ook 

voor Drenthe regelingen aan de orde zijn. Anderzijds blijkt een gedeputeerde van deze provincie dit 

echter te willen tegengaan, om te voorkomen dat ook Drenthe zou gaan worden beschouwd als 

‘risicogebied’. Ook de provincie Friesland roert zich in dit opzicht. 

De heer Botter deelt mede dat er op zaterdag 18 januari demonstraties hebben plaatsgehad die een 

vreedzaam karakter hadden. Dit gold ook voor een actie van de Groninger Bodem Beweging. 

Hedenmiddag zal deze beweging opnieuw actie voeren. Voor zaterdag 25 januari heeft de actiegroep 

‘Groningen in Opstand’ acties aangekondigd bij diverse NAM-locaties tegelijkertijd, waarbij men 

overigens heeft aangegeven dat men de locaties niet zal betreden. De oproep vorige week om - mede 

met het oog op de veiligheid - niet binnen te dringen in locaties is blijkbaar goed geland. NAM’s 

bedrijfsbeveiliging is op de acties voorbereid. 

De Directeur deelt mede dat de beweging ‘Schokkend Groningen‘ in vergelijking met andere 

groeperingen een hardere lijn kiest. Zo heeft men aangekondigd het mobiele telefoonnummer van de 



Directeur van NAM publiek bekend te zullen maken, beweert men minister Kamp te hebben klem 

gereden, en kondigt aan dat men dit ook bij anderen zou kunnen doen. De Directeur zegt daarom niet 

uit te sluiten dat zich nare incidenten kunnen voordoen. 

De Voorzitter vraagt hoe NAM zich voorbereidt op het debat in de Kamercommissie op 27 januari. 

De Directeur antwoordt dat NAM bezig is om een lijstje van experts aan te leggen, en dat NAM 

overigens nog niet weet of zij zal worden uitgenodigd. 

Mevrouw Vegter zegt te hebben geconstateerd dat er in de politiek veel aandacht is voor de 

schrijnende gevallen. 

De heer Jongerius bevestigt dat hierover heden vóór 15.00 uur een brief aan de Kamer moet worden 

gericht en deelt mede dat mevrouw Brouwer van het ministerie daarmee bezig is. 

De Directeur zegt het goed te vinden dat hier druk op staat en dat de hierover bestaande vragen snel 

worden beantwoord. 

De heer Dessens beaamt dit en benadrukt dat goede afhandeling hiervan ook van belang is om de druk 

van de ketel te halen, daar juist deze schrijnende gevallen veel aandacht krijgen. 

De heren Bokhoven en Dierikx verlaten op dit moment de vergadering. 

De heer Dessens merkt met betrekking tot de voortgang van de afhandeling van schadeclaims op dat er 

in de eerste twee weken van januari weer veel claims zijn ontvangen, en vraagt of daar een speciale 

reden voor is, dan wel dat de hoge aandacht voor het dossier hier mogelijk debet aan is. 

De Directeur zegt dit niet exact te weten, maar geeft aan dat uit de uitgevoerde inspecties wel enkele 

schades naar voren zijn gekomen die nog niet waren gemeld, onder andere met betrekking tot 

gebroken lateien. Hij geeft aan dat daarnaast de media-aandacht waarschijnlijk ook een rol zal hebben 

gespeeld. 

De heer Dessens merkt op dat NAM goed bezig was met het verminderen van het aantal openstaande 

claims, maar dat in de afgelopen weken de achterstand weer wat is toegenomen. 

De Directeur deelt mede dat NAM in de afgelopen weken vanwege de enorme media-aandacht ook 

enige voorzichtigheid heeft betracht met het afleggen van huisbezoeken, in verband met eventuele 

agressie. 

De heer Dessens benadrukt dat het afhandelen van schades een belangrijk beoordelingspunt blijft. 

De Directeur beaamt dit. 

- 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 09.25 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 539e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 29 januari 2014 om 08.00 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

De regeringsvertegenwoordiger 

drs. M.E.P. Dierikx 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

De heer Dierikx deelt mede dat de heer De Groot de vergadering mede zal bijwonen. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Uitnodiging Rondetafelgesprek technische deskundigen gaswinning Groningen 

(Schrijven Secretariaat M5754 d.d. 28 januari 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven 

2.2 Rondetafelgesprek technische deskundigen gaswinning Groningen – NAM standpunten 

(Schrijven Secretariaat M5755 d.d. 28 januari 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven 

3. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

Waardedaling 

De Directeur deelt mede dat NAM inmiddels de dagvaarding van de Stichting WAG 

(Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) heeft ontvangen. Het team dat zich met deze 

zaak zal bezighouden is versterkt. Het in het geding zijnde punt is of NAM kan worden verplicht om 

ook waardedaling te vergoeden betreffende woningen die niet zijn verkocht. Het is wel zeker dat hier 

rechtszaken over zullen worden gevoerd. NAM is momenteel overigens bezig om de eerder 

vastgelegde contouren voor de regeling waardedaling om te zetten in een gedetailleerde regeling. 

Schrijnende gevallen 

De Directeur deelt mede dat de Minister NAM heeft gevraagd op korte termijn drie deskundigen aan 

te stellen die gaan starten met het beoordelen van de zogenaamde schrijnende gevallen. NAM is 

hierover in overleg met het ministerie. Als doel is gesteld dat de aanstelling van deze deskundigen 

vóór het Kamerdebat op 6 februari kan worden aangekondigd. De Directeur zegt te hopen dat hiervoor 

in aanmerking komende personen kunnen worden gevonden, en dat deze bereid zullen zijn om die rol 

op zich te nemen. 

Ronde tafel gesprek 29 januari 

De Directeur deelt mede dat er hedenmiddag een ronde tafel gesprek met technische deskundigen 

plaatsvindt, waarbij hijzelf en verder de heer De Jong van Staatstoezicht, mevrouw Klip, voorzitter 

van de Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen, en andere experts zullen deelnemen. Hij 

vraagt de heren Dierikx en De Groot of zij nog nadere aanwijzingen hebben over dit gesprek. 

De heer De Groot antwoordt dat er een aantal kwesties spelen. Eén daarvan is de kwestie ‘schrijnende 

gevallen’ die de Directeur eerder noemde. Een andere kwestie is dat er van verschillende kanten nog 

steeds wordt gezocht naar een absolute vaststelling van het risico, om te kunnen concluderen of de 

huidige situatie veilig of niet veilig is. Professor Helsloot zal op dit punt een toelichting geven. 



De Directeur voegt toe dat ook in het advies van de stuurgroep en van de Tcbb het woord 

‘onzekerheid’ vaak voorkomt. 

De heer Bokhoven vraagt of dit ronde tafel gesprek in discussievorm plaatsvindt dan wel dat er alleen 

vragen worden gesteld en beantwoord. 

De Directeur antwoordt dat het laatste het geval is, maar dat het wèl is toegestaan om te reageren op 

antwoorden van andere deelnemers. 

De heer De Groot bevestigt dit. 

De heer Dessens merkt op dat het gebruikelijk is dat de deelnemers aan het begin gelegenheid wordt 

geboden om hun achtergrond in relatie tot het gespreksonderwerp toe te lichten. 

De Directeur deelt mede dat TNO een andere deelnemer heeft afgevaardigd dan eerder aangekondigd, 

en dat ook de heer Houtenbos (oud-werknemer van NAM) zal deelnemen. 

De heer Botter geeft aan dat NAM gedurende 1,5 jaar heeft gepoogd om tot een normale 

verstandhouding te komen met de heer Houtenbos, maar dat dit niet is gelukt. 

De heer Benschop vraagt wat nu de voornaamste issues zijn, die in deze bijeenkomst goed moeten 

worden neergezet. 

De Directeur antwoordt dat het beeld hiervan erg veranderlijk is. Hij noemt als issues die momenteel 

spelen de vraag of de situatie op dit moment veilig is, de vraag of er wel echt sprake is van een 

reductie van de productie, de risico’s voor de stad Groningen, en de onvrede bij de lokale bevolking. 

Hij geeft aan dat het algemene gevoel in de regio op dit moment nog niet goed is, ook vanwege de 

irritatie over de schades aan woningen. 

De heer Benschop bevestigt dat, mede naar aanleiding van de interviews in enkele dagbladen met de 

heer De Jong, het beeld weer is verschoven naar de vraag hoe groot het risico nu echt is. 

De heer Dessens zegt dat het een bekend proces is dat, na het in eerste instantie goed landen van het 

plan, de oorspronkelijke zorgen opnieuw op tafel komen. Hij zegt te hopen dat professor Helsloot 

hierin enige relativering kan aanbrengen, onder andere door te verwijzen naar hoe met andere risico’s 

wordt omgegaan. 

De heer Dessens vraagt of voor NAM de eventuele uitvoering van de schaderegeling door een 

onafhankelijke instantie een issue is. 

De Directeur antwoordt dat NAM daar geen moeite mee heeft en er via het overleg aan de dialoogtafel 

toch bij betrokken zal blijven. 

De heer Dessens geeft aan dat het goed zou zijn als NAM dit in het gesprek nadrukkelijk aan de orde 

zou stellen. 

De heer De Groot merkt op dat naast de door de Directeur genoemde issues ook de door de heer De 

Jong gedane uitspraak, dat het in 2014 minder veilig is vanwege de hoge productie in 2013, veel 

aandacht krijgt. In dit kader is het van belang om aan te geven dat niet zozeer de productie in één jaar 

van belang is maar de cumulatieve productie over meerdere jaren. 

De Directeur antwoordt dat NAM de productie in de afgelopen jaren inzichtelijk heeft gemaakt. 

De heer Bokhoven merkt op dat Staatstoezicht en NAM nog steeds van inzicht verschillen over de 

relatie tussen de productiesnelheid en de maximale bevingsmagnitude. 

De Directeur bevestigt dit, en licht toe dat Staatstoezicht het rapport dat zou wijzen op een verband 

met de maximale magnitude niet naar buiten heeft gebracht. Hij geeft aan dat NAM nog steeds op het 

standpunt staat dat de productiesnelheid alleen effect heeft op de frequentie van bevingen en niet op de 

magnitude. 

De heer Dessens merkt op dat meer pragmatisch ingestelde deelnemers aan het ronde tafel gesprek 

mogelijk zullen proberen om toezeggingen te krijgen, bijvoorbeeld ten aanzien van de uitvoering van 

de schaderegeling, en zich minder zullen inlaten met de discussie over de hoogte van het risico. 

Versterkingsprogramma 

De Directeur geeft aan dat ook het versterkingsprogramma onderwerp zal zijn van het overleg aan de 

dialoogtafel, en benadrukt dat de dialoog niet ten koste mag gaan van de daadkracht. Hij deelt verder 

mede dat op 30 januari het rapport over de oprichting van de dialoogtafels zal verschijnen, wat naar 

verwachting ruime aandacht zal krijgen in de pers. 

Risico’s voor de stad Groningen 

De heer De Groot deelt mede dat waarnemend burgemeester Vreeman van Groningen op 28 januari 

telefonisch contact heeft gehad met de Minister naar aanleiding van de uitlatingen van de heer De Jong 

van Staatstoezicht, in verband met het feit dat Groningen in het oostelijke nieuwbouwplan ‘Meerstad’ 



6500 woningen wil gaan bouwen. Hij heeft gevraagd hoe het zit met eventuele meerkosten in verband 

met aardbevingsbestendig bouwen. De heer De Groot merkt in dit verband op dat er nog geen norm is 

voor het aardbevingsbestendig construeren van woningen, en geeft aan dat dit nieuwbouwplan in een 

periode van 20 jaar zal worden gerealiseerd. Hij deelt mede dat burgemeester Vreeman is aangeboden 

om hierover een gesprek te hebben met de gemeenteraad van Groningen. De stad Groningen valt in de 

buitenste schil van de door het KNMI opgestelde risicocontouren, waar de hoogte van de 

grondversnelling de helft is van de waarde in de binnenste schil. 

De heer Dierikx merkt op dat bij een dergelijke hoeveelheid woningen het totaal van de meerkosten 

flink kan oplopen. 

De heer De Groot beaamt dit en geeft aan dat het dus zaak is om te bezien hoeveel de meerkosten per 

woning bedragen en wat het bouwtempo is. 

De heer Dierikx pleit ervoor om op dit punt met name de provincie de leiding te laten nemen. 

De Directeur merkt op dat onderwerpen als deze ook aan de dialoogtafels aan de orde zullen komen, 

en nog veel discussie zullen opleveren. Op een vraag van de heer Dierikx antwoordt hij dat reeds 

vandaag een finaal concept van het rapport over de dialoogtafels beschikbaar zal komen, inclusief een 

advies over de samenstelling. Volgens geruchten zouden de heren Kamminga en Wallage als 

tafelvoorzitters gaan fungeren. 

De Directeur deelt mede dat NAM op 28 januari heeft gesproken met de Vereniging Eigen Huis 

(VEH). Deze vereniging wil graag meedoen aan de dialoogtafel, maar denkt anderzijds aan het 

aanspannen van een rechtszaak namens een grote groep mensen. Dit komt niet over als een 

constructieve opstelling, zodat NAM de indruk heeft dat de VEH bij voorkeur haar handen vrij wil 

houden. 

De heer Dierikx deelt mede dat de VEH eerder iets dergelijks heeft gedaan, toen zij uiteindelijk 

weigerde het nationale energieakkoord te ondertekenen. Hij zegt te hopen dat het toch lukt om deze 

vereniging aan tafel te krijgen. 

De Directeur merkt op dat deze vereniging sterk rekening moet houden met haar leden, en een 

verdienmodel heeft dat mede is gebaseerd op het uitvoeren van contrataxaties en rechtszaken et cetera. 

De heer Dierikx vraagt of het rapport over de dialoogtafels verrassingen bevat. 

De heer De Groot antwoordt dat hij het rapport nog niet heeft gezien. 

De Directeur vraagt of het rapport aanbevelingen geeft voor onderzoek door de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid. 

De heer De Groot zegt dit niet te weten maar geeft aan geen moeite te hebben met een dergelijk 

onderzoek. Hij merkt op begrepen te hebben dat ten aanzien van vermeende misleiding door NAM 

ook onderzoek wordt aangekondigd. 

De Directeur stelt dat zou moeten worden voorkomen dat meerdere onderzoeken plaatsvinden over 

hetzelfde onderwerp. 

- 

De heer Dessens betoogt dat, als de Onderzoeksraad dit onderwerp echt oppakt, hij daarvoor de ruimte 

zou moeten krijgen. 

De heer Dierikx antwoordt dat er over dit onderzoek contact is geweest met de Onderzoeksraad en 

zegt te hopen dat een en ander kan worden gekanaliseerd. 

Operationele aspecten 

De Directeur deelt mede dat momenteel de gevolgen voor de operationele inzet van het Groningenveld 

en voor de planning van toekomstige investeringen op tafel liggen. NAM zal hierover overleg plegen 

met de ACC en vervolgens verslag uitbrengen aan het College. Een lastig punt hierbij is, dat er alleen 

voor de eerstkomende drie jaar duidelijkheid is over het winningsplan. 

De Voorzitter vraagt of er ten aanzien van de operationele inzet op korte termijn wèl duidelijkheid 

bestaat. 

De Directeur bevestigt dit, maar geeft aan dat er met GasTerra en Gasunie Transport Services (GTS) 

nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over de gebruiksruimte voor koude dagen. 

De Voorzitter pleit voor goede samenwerking op dat gebied. 

De Directeur antwoordt dat de samenwerking goed is, maar dat er tegen de achtergrond van de 

publieke taak van GTS nog wel discussie is over de vraag welke partij ervoor verantwoordelijk is als 

op een bepaalde koude dag de benodigde capaciteit niet beschikbaar is. 

Organisatie NAM 



De Directeur deelt mede dat er wordt gewerkt aan aanpassing van de organisatie van NAM, ook in 

relatie tot de deelname aan de dialoogtafels en subtafels. Ook in andere delen van de organisatie 

ontstaat overigens extra werkbelasting doordat in toenemende mate vragen moeten worden 

beantwoord als gevolg van de ontwikkelingen op dit dossier. 

4. RONDVRAAG 

De heer Benschop wenst de Directeur veel succes in het ronde tafel gesprek van hedenmiddag. 

Afgesproken wordt om een volgende telefonische vergadering te plannen op een datum na de 

vergadering van de Kamercommissie op 6 februari. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 08.30 uur. 

 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 540e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 13 februari 2014 om 18.25 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

De regeringsvertegenwoordiger 

drs. M.E.P. Dierikx 

dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Voortgang schadeafhandeling 

(Schrijven Secretariaat M5761 d.d. 7 februari 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

2.2 Overzicht moties debat Gaswinning Groningen-veld 

(Schrijven Secretariaat M5761 d.d.12 februari 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven 

3. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter verzoekt de Directeur een toelichting te geven op de stand van zaken. 

De Directeur refereert aan het uitgebreide Kamerdebat dat heeft plaatsgevonden op 5 februari, en zegt 

van mening te zijn dat de Minister de gestelde vragen op adequate wijze heeft beantwoord. Het 

kabinetsbeleid heeft in de Kamer brede steun gekregen, hoewel er ook een aantal moties zijn aanvaard. 

Hij deelt mede dat het ministerie nu bezig is met de formulering van een voorlopig besluit. NAM zal 

dit vóór publicatie nog ter inzage krijgen. 

NAM is nu doende de consequenties van het besluit in kaart te brengen. Deze zijn op te delen in een 

aantal thema’s, namelijk de aanpak van productie en investeringen, het inspraakproces, de 

overlegtafels, het proces van schade-afhandeling, het fonds voor speciale gevallen en het Onderzoek 

door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 

Productie en investeringsplanning 

Het Groningenveld zal nu op een andere wijze worden geproduceerd. Op de avond van 17 januari is 

hierin actie genomen door de productie uit het gebied rond Loppersum te minimaliseren. 

Er vindt nog overleg plaats over hoe nu de verschillende middelen zullen worden ingezet. 

Het is de vraag hoe op middellange en lange termijn moet worden omgegaan met investeringen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van het installeren van compressoren. Hierover zal in ACC-verband met alle 

betrokkenen worden overlegd. 

Inspraakproces 

Het ministerie is bezig een inspraakproces op te zetten waarin inspraaksessies in de regio een plaats 

krijgen. De Directeur vraagt de heer Dierikx hoe hij het proces van inspraakrondes ziet. 

De heer Dierikx licht toe dat het besluit over de gaswinning is gekoppeld aan de Mijnbouwwet, en dat 

andere elementen in de Kamerbrief los staan van het winningsbesluit. Strikt genomen is alleen het 

winningsbesluit onderworpen aan inspraak. Desalniettemin wil het ministerie eind maart en begin april 

drie informatiebijeenkomsten organiseren waarin het geheel van het Kabinetsbesluit wordt toegelicht. 

Vanaf 17 april zullen de ingebrachte zienswijzen worden verwerkt in het definitieve besluit, en daarna 

start de beroepstermijn. 



De Voorzitter vraagt of het juist is dat op 1 maart a.s. het volledige voorlopige Kabinetsbesluit wordt 

gepubliceerd. 

De heer Dierikx bevestigt dit. 

De heer Benschop vraagt wat de aard zal zijn van de informatiebijeenkomsten. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit bijeenkomsten zullen zijn zoals die al eerder zijn georganiseerd in 

verband met de aanleg van een 380 kV hoogspanningstracé. Dit betreft enkele avondbijeenkomsten in 

een zaal in de betreffende regio waarbij eenieder welkom is. Hierbij wordt een presentatie gegeven en 

vervolgens kan een discussie worden gevoerd. 

De Voorzitter merkt op dat het belangrijk is dat een dergelijke bijeenkomst wordt geleid door een 

onafhankelijke voorzitter. Hij vraagt waarom er zoveel tijd zit tussen deze bijeenkomsten en het 

definitieve Kabinetsbesluit. 

De heer Dierikx antwoordt dat het twee maanden vergt om alle zienswijzen van juridisch onderbouwd 

commentaar te voorzien, hetgeen belangrijk is opdat deze commentaren stand houden bij de Raad van 

State. Er wordt namelijk verwacht dat deze zaak bij de Raad van State aanhangig zal worden gemaakt. 

De heer Dessens bevestigt dat het van belang is om in dit stadium vormfouten te voorkomen en te 

secureren dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden toegepast. 

Overlegtafels 

Er wordt momenteel door de provincie, het ministerie en NAM hard gewerkt aan het oprichten van de 

overlegtafels. Op 14 februari zullen de heren Wallage en Van Geel in dat verband NAM bezoeken. 

De Directeur zegt in te schatten dat het nog de nodige inspanningen zal vergen om het voor dit overleg 

vereiste vertrouwen te winnen. 

De heer Dierikx zegt met betrekking tot de oprichting van deze tafels te willen bepleiten dat NAM de 

zinsnede dat “de partners samen de dialoogtafel oprichten” onderschrijft, zodat NAM zichzelf 

beschouwt als één van de vier partners. 

De Directeur antwoordt dat NAM zichzelf inderdaad ziet als een belangrijke speler en in dat opzicht 

geen enkele aarzeling heeft. 

De heer Dierikx merkt op dat het ministerie de provincie enigszins afremt, daar die reeds aan de slag is 

met de oprichting. Zo stelt het ministerie dat Staatstoezicht geen partij kan zijn bij de dialoogtafel. 

De Directeur merkt op dat NAM wel enkele kanttekeningen heeft bij de constructie waarbij personen 

niet aan de tafel deelnemen maar wèl via deelname aan de technische tafels advies geven, zoals de 

Vereniging Eigen Huis, en niet verplicht zijn om bereikte akkoorden te steunen.. 

De heer Dierikx zegt het ermee eens te zijn dat dit punt aandacht moet krijgen. 

Proces van schadeafhandeling 

Het schade-afhandelingsproces zal worden versimpeld. 

De heer Dessens merkt op dat het aantal schademeldingen flink toeneemt en dat het gat tussen het 

aantal meldingen en het aantal afgeronde taxatierapporten, dat slinkende was, weer groter wordt en nu 

circa 5300 bedraagt. Hij vraagt wat de oorzaak is van de toename in het aantal meldingen, alsmede hoe 

NAM deze trend onder controle denkt te krijgen door versimpeling van het proces. 

De Directeur antwoordt dat de claimant de keuze heeft tussen een door NAM geselecteerde aannemer 

of een zelf gekozen aannemer. In het laatste geval moet die aannemer een offerte indienen voordat de 

raming van de kosten in het taxatierapport wordt opgenomen. De versimpeling houdt in dat NAM in 

die gevallen zelf een raming opstelt en die in het rapport opneemt. Als dan naderhand de offerte hoger 

uitvalt zal NAM de eerdere raming heroverwegen. Dit brengt een versnelling in het 

afhandelingsproces. 

De Directeur deelt mede dat de beving in de afgelopen nacht nabij Appingedam circa 50 meldingen 

heeft opgeleverd tot circa 10 uur vanmorgen, wat relatief laag is. Hij merkt op ook een verband te zien 

tussen de publiciteit over de aardbevingen en het aantal binnenkomende meldingen. Hij geeft aan dat 

het proces inderdaad moet worden versneld, omdat NAM het systeem eigenlijk ‘leeg’ wil hebben op 

het moment dat zich een volgende beving voordoet. NAM kijkt ook naar de optie om het call center te 

outsourcen. Op dit moment is daarvoor een brede marktconsultatie in voorbereiding. De 

procesverbeteringen zullen worden besproken aan de overlegtafel en daarna in het derde kwartaal 

worden doorgevoerd. 

De Voorzitter merkt op dat volgens de nieuwssite nu.nl inmiddels 300 meldingen zijn gedaan. 

Fonds voor speciale gevallen 

Er zijn kandidaten aangemeld voor het beheer van het fonds voor speciale gevallen. 



De opstart van dit fonds is in volle gang, en het doel is om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de 

behandeling van aanvragen. Dit thema komt ook aan de orde bij de overlegtafel, evenals het 

verstevigingsproject dat eveneens snel moet starten. 

 

Onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid 

De Onderzoeksraad (OVV) is gestart met een onderzoek naar hoe het aspect veiligheid is meegewogen 

in de besluitvorming over de gaswinning in Groningen. De OVV concentreert zich daarbij vooral op 

de periode tot 1 januari 2013. De in dit kader te houden interviews zullen plaatsvinden vóór de zomer, 

waarna in de zomerperiode het rapport zal worden opgesteld. Het onderzoek richt zich op de partijen 

in het Gasgebouw, waaronder NAM, maar ook op Staatstoezicht en het KNMI. 

De Voorzitter en de heer Benschop geven aan hierover een brief te hebben ontvangen. 

De heer Bokhoven zegt eveneens een brief te hebben ontvangen en inmiddels ook een verkennend 

gesprek te hebben gehad met de heer Muller, vicevoorzitter van de OVV. Die heeft aangegeven dat het 

een onafhankelijk onderzoek is van de OVV, dus niet in opdracht van de Minister. Het 

onderzoeksrapport wordt niet aan het Openbaar Ministerie aangeboden en de OVV zal ook geen 

boetes opleggen. Er zullen geen conceptrapporten openbaar worden gemaakt. De OVV zal zelfstandig 

haar conclusies trekken en deze niet afstemmen met de geïnterviewde personen. Er zal wèl 

afstemming plaatsvinden over de te formuleren aanbevelingen. 

De heer Bokhoven merkt op dat bij EBN het volledige archief van het Gasgebouw aanwezig is en 

geeft aan dat EBN verplicht is om medewerking te verlenen. Het doel van het onderzoek is om na te 

gaan hoe de besluitvorming tot stand is gekomen en hoe daarin het aspect veiligheid is meegenomen. 

De heer Dessens wijst er op dat de OVV destijds ook het ongeval in Warffum heeft onderzocht, en 

geeft aan dat het praktisch kan zijn om nog eens te bekijken hoe dat onderzoek is verlopen. 

De Directeur antwoordt dat binnen NAM drie personen bij dit onderzoek worden betrokken, 

waaronder medewerkers die ook betrokken waren bij het onderzoek van het Warffum-ongeval en het 

incident met de SAR-helikopter in 2006. 

De heer Dierikx wijst er in dit verband op dat het op het eerste gezicht zeer plausibel leek om de motie 

betreffende naleving van het Verdrag van Aarhus te laten aanvaarden. Hij deelt echter mede te hebben 

aangevoeld dat dit onoverzienbare consequenties zou kunnen hebben en daarom de Minister te hebben 

geadviseerd deze motie af te raden. Hij benadrukt dat de gedachte achter deze motie wel de vereiste 

aandacht moet krijgen en niet moet worden genegeerd. 

De Directeur zegt het hiermee eens te zijn. Hij geeft aan dat het gaat om toepassing van het 

voorzorgsprincipe en deelt mede dat NAM hiermee aan de slag gaat. Uit het oogpunt van transparantie 

zal NAM de productie van de verschillende clusters openbaar gaan maken. 



De heer Botter merkt op dat de heer Houtenbos steeds naar dit Verdrag van Aarhus verwijst en op 

basis daarvan eist dat NAM hem alle informatie over bodemdaling en bevingen moet verstrekken. 

De heer Benschop vraagt hoe ver de OVV terug in de tijd zal gaan. 

De Directeur antwoordt dat dit nog niet bekend is. 

De heer Benschop vraagt of er een set documenten is die de Collegeleden in verband met dit 

onderzoek kunnen lezen. 

De Directeur antwoordt dat NAM bekijkt of een dergelijke set kan worden samengesteld, bijvoorbeeld 

met oude winningsplannen en notulen van Collegevergaderingen. 

De heer Dessens zegt de indruk te hebben dat in de afgelopen 8 jaar aardbevingen eigenlijk helemaal 

geen issue zijn geweest, dit in tegenstelling tot bodemdaling. Hij geeft aan dat het College zich 

redelijk safe voelde omdat er in het verleden goed was gekeken naar de bevingsrisico’s, hetgeen leidde 

tot de vaststelling van een maximum magnitude van 3,9 en tot de conclusie dat daarbij alleen schade 

aan de orde was en geen persoonlijk letsel. Hij geeft aan dat dus goed moet worden gekeken naar hoe 

de bevingsrisico’s aan de orde zijn geweest in de periode vóór de Huizinge-beving in 2012, en oppert 

dat de secretaris de relevante passages uit de notulen van de Collegevergaderingen aan alle 

Collegeleden kan rondsturen. 

De heer Dessens geeft aan dat de OVV dus zou kunnen onderzoeken in welke fase het risico voor 

personen in beeld kwam. 

De heer Bokhoven merkt op dat het voor de Collegevergaderingen gemakkelijk is om dit na te gaan. 

De Voorzitter merkt op dat daar dan ook de informatie over bodemdaling bij zou moeten worden 

betrokken en stelt voor dat een periode van 10 jaar zou moeten worden bekeken. 

De heer Benschop vraagt wanneer de waarde van 3,9 als maximum magnitude is vastgesteld. 

De heer Dessens antwoordt dat dit hem niet exact bekend is en merkt op dat die waarde vooral was 

gekoppeld aan bevingen in kleine velden. 

De Voorzitter bevestigt dat het destijds ging om bevingen in de provincie Drenthe. 

De Directeur zegt het een goede zaak te vinden dat ook wordt gekeken naar informatie betreffende 

bodemdaling. 

WOB-verzoek 

De heer Dierikx deelt mede dat de GBB een WOB-verzoek heeft ingediend en onder andere concepten 

van het winningsplan opvraagt. Hij zegt te zullen aangeven dat hij alleen in zijn rol als 

Regeringsvertegenwoordiger beschikt over deze concepten, waarmee deze stukken dus zullen worden 

gesignaleerd als niet aanwezig op het departement. 



Risico’s voor andere regio’s 

De Directeur deelt mede dat er nog een bijeenkomst met bestuurders uit de regio zal plaatsvinden in 

het provinciehuis over de vraag of elders in de provincie Groningen de risico’s toenemen als gevolg 

van het Kabinetsbesluit. Hij geeft aan dat zijn gevoel zegt dat er nauwelijks sprake zal zijn van een 

verhoging van het risico, maar voegt toe dat dit serieus zal moeten worden bekeken. 

aan dat de OVV dus zou kunnen onderzoeken in welke fase het risico voor 

De heer Dierikx wijst er op dat in het TNO-rapport is ingegaan op de effecten van het besluit op de 

bodemdaling in andere delen van het veld. 

De heer Benschop stelt voor dat NAM verwijst naar de Kamerbrief van de Minister en aangeeft dat de 

inhoud daarvan was gebaseerd op het advies van Staatstoezicht en is gecheckt door TNO. 

De Directeur antwoordt dat de heer De Jong van Staatstoezicht uitspreekt dat de stad Groningen ook 

gevaar loopt. 

De heer Dierikx zegt het met de heer Benschop eens te zijn dat NAM zich bij een dergelijke 

bijeenkomst zou moeten houden aan de informatie in de officiële stukken. 

De Directeur deelt mede dat in de regio de irritatie over dit onderwerp wel toeneemt, en dat men 

daarbij redeneert dat verlaging van de productie rond Loppersum tot toename elders moet leiden. De 

groep ‘Schokkend Groningen’ blijft ook doorgaan met actievoeren. Daarnaast is er een bezetting 

geweest op de locatie Leermens. Verder meldt hij dat de actiegroep “Groen Front” radicaler is dan de 

andere bewegingen. Een groot deel van de bevolking is nu echter door het besluit wel gunstiger 

gestemd dan tevoren en via de dialoog aan de overlegtafels neemt de acceptatie hopelijk verder toe. 

De heer Benschop zegt te concluderen dat het besluit bij de bestuurders in de regio goed is geland. De 

locale onrust is echter nog groot en het activisme is een punt van onzekerheid en verkeert nog op een 

onaangenaam hoog niveau. Hij zegt om die reden te hebben gevraagd wat de aard zal zijn van de 

informatiebijeenkomsten. 

De heer Dierikx merkt op dat het min of meer gebruikelijk is dat een kleine minderheid van de 

opposanten radicaliseert en dat de uitdaging is om de overigen weg te houden van radicalisering. Het 

is wel goed om deze actiegroepen een podium te geven, zoals de Minister ook heeft gedaan. 

De Directeur geeft aan dat er op dit vlak al goede vorderingen zijn geboekt en dat het om slechts circa 

20 personen gaat. 

De heer Dessens merkt op dat een belangrijke basis is dat goedwillende personen, die een serieus 

probleem hebben, goed worden behandeld. Dat zal helpen andere mensen hun mening te laten 

bijstellen. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft als voorbeeld de voorziening voor speciale gevallen. Er is op enig 

moment een aantal van ef25 gevallen genoemd, maar in het Kamerdebat kon de Minister daarbij geen 

voorbeelden noemen. Hierover zal dus beter moeten worden gecommuniceerd. 

Beving nabij Appingedam 

De heer Dessens vraagt naar nadere informatie over de beving van de afgelopen nacht. 

De Directeur deelt mede dat NAM 15 minuten na de beving is geïnformeerd en in actie is gekomen. Er 

is direct contact opgenomen met de burgemeester van Loppersum. Al snel werd bericht ontvangen dat 

er geen ambulances waren uitgerukt. NAM heeft het informatiecentrum in Loppersum bemand. De 

Directeur merkt op dat NAM overigens geen contact heeft opgenomen met Shell, ExxonMobil, EBN 

en het ministerie. 

De leden van het College geven aan dit ook niet noodzakelijk te achten, tenzij het een bijzonder zware 

beving zou betreffen. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 19.05 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
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gehouden op 09 april 2014 om 17.00 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 
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1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat wegens verhindering van de heer Benschop de 

heer Dekker de vergadering als toehoorder zal bijwonen. 

De Directeur deelt mede dat mevrouw Vegter en de heer Maas de vergadering mede zullen bijwonen. 

De heer Dierikx deelt mede dat de heren De Groot en Jongerius de vergadering mede zullen bijwonen. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Voortgang schadeafhandeling 

 

De Directeur deelt mede dat er nog steeds wekelijks enkele honderden schademeldingen 

binnenkomen. Het aantal aangevraagde second opinions is vrij constant op circa 4%. Dit percentage 

was tijdelijk flink opgelopen maar is nu weer terug op het oorspronkelijke niveau. De stijging was het 

gevolg van een tv-uitzending waarin de Vereniging Eigen Huis claimde dat zij een betere second 

opinion kon afgeven. 

De Directeur deelt mede dat NAM bezig is het afhandelingsproces verder te verbeteren, en doende is 

een grondige oplossing te zoeken voor 250 gevallen met ernstige schade. 

De heer Dessens merkt op dat er al 12 weken lang meer claims binnenkomen dan er taxatierapporten 

worden afgerond, wat inhoudt dat de reeds aanwezige achterstand verder is opgelopen tot momenteel 

circa 7000 gevallen. Een dergelijk grote achterstand heeft zich sinds met deze procedure is gestart nog 

niet voorgedaan. 

De Directeur antwoordt dat de afhandelingscapaciteit inderdaad verder moet worden verhoogd en dat 

daaraan wordt gewerkt. Hij merkt op dat er eind 2013/begin 2014 een fase was waarin de achterstand 

terugliep, maar dat deze daarna weer is opgelopen als gevolg van een toename in het aantal meldingen. 

Ook kende het wekelijks aantal afgeronde rapporten begin 2014 een korte terugval. Hij zegt het er mee 

eens te zijn dat er een serieuze inhaalslag nodig is. 

De heer Dessens vraagt de Directeur erover na te denken of er voor bepaalde gevallen niet een 

forfaitaire afhandeling kan worden gehanteerd. 

De Directeur antwoordt dat dit is overwogen, maar dat is besloten om daar niet toe over te gaan. Wel 

is in het afhandelingsproces een versimpeling aangebracht door, in plaats van het wachten op de 

offertes van aannemers, normtabellen toe te passen. Hij zegt vooralsnog het standpunt ten aanzien van 

eventuele forfaitaire afhandeling niet te willen heroverwegen. 



De heer Bokhoven zegt zich aan te sluiten bij het standpunt van de heer Dessens en wijst er op dat bij 

het optreden van een serieuze nieuwe beving de situatie niet meer te overzien zou zijn. 

De Voorzitter vraagt of het aantal claims overeenstemt met wat zou kunnen worden verwacht in relatie 

tot het aantal woningen in de regio. 

De Directeur antwoordt dat de observatie is, dat in de week waarin er een beving optreedt er ook een 

piek is in het aantal meldingen. Daarnaast is er een behoorlijk basisniveau in het aantal dat wekelijks 

wordt ontvangen. Hij merkt op dat er soms meldingen worden ontvangen uit een gebied waar zich 

geen beving heeft voorgedaan, maar dat anderzijds ook van buiten het bevingsgebied schadegevallen 

worden gemeld. NAM analyseert dit beeld om bij de beoordeling van meldingen beter beslagen ten ijs 

te komen. 

2.2 Vragen Dialoogtafel 

(Schrijven Secretariaat M5786 d.d. 09 april 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

2.3 Persbericht Waardedalingsregeling 

(Schrijven Secretariaat M5787 d.d. 09 april 2014) 

De Directeur geeft aan dat dit schrijven zal worden besproken bij agendapunt 3. 

3. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Directeur deelt mede dat de concept regeling waardedaling uitvoerig is besproken aan de 

dialoogtafel. De discussie was waardevol, hoewel er ook de nodige kritiek werd geuit. NAM is in elk 

geval in de gelegenheid geweest om over veel zaken uitleg te geven. Veel van de besproken vragen 

zullen in een Q&A worden opgenomen die vervolgens wordt gepubliceerd. Uit de bespreking is een 

aantal issues naar voren gekomen. 

Het eerste issue betreft de afbakening van het gebied. Het hanteren van de gemeentegrenzen wordt als 

een arbitraire keuze gezien, maar de vraag is hoe het anders zou moeten. Als zou worden uitgesproken 

dat ook gevallen direct buiten het gebied onder de regeling worden meegenomen zou een hellend vlak 

ontstaan. De optie om de door het KNMI vastgestelde risico-contouren als afbakening te hanteren is 

ook besproken. De Directeur merkt op dat het kiezen van een groter gebied ook tot gevolg zou hebben 

dat een groter gebied een stigma krijgt. Hij concludeert dat NAM erkent dat de gebiedsafbakening niet 

optimaal is en dat dit punt onder de aandacht moet blijven. Daarbij zou kunnen worden gekeken of 

langs de huidige gebiedsgrenzen de grens op sommige plaatsen iets moet worden opgeschoven. In de 

loop van 2014 zal eventueel een nieuwe afbakening worden vastgesteld. 

De heer Bokhoven merkt op dat er nu 17.000 claims zijn ontvangen en vraagt of die alle binnen het 

gebied liggen waarop de regeling van toepassing is. 

De Directeur antwoordt dat dit voor het merendeel inderdaad het geval is, maar dat er ook enkele 

meldingen van buiten het gebied zijn ontvangen, bijvoorbeeld uit de stad Groningen, met betrekking 

tot de Martinikerk. Ook uit het gebied oostelijk van De Marne en uit het meest noordoostelijke puntje 

van de provincie zijn bevingsschades gemeld. 

De Directeur geeft aan dat er stemmen zijn opgegaan om de contouren uit het in mei 2013 door KNMI 

opgestelde rapport te hanteren. Dit wordt echter niet verstandig geacht. 

Het tweede issue betreft de onafhankelijkheid van de beoordeling door NAM. Het voorstel van NAM 

was om het proces op te starten met een beoordelingsmethodiek die is gebaseerd op gegevens van 

individuele woningen, zodat onafhankelijkheid is geborgd. Aan de tafel is voorgesteld om deze 

methodiek te laten bekijken door externe deskundigen. 

Het derde issue is ‘uitkoop’. Aan de dialoogtafel werd gesteld dat uitkoop van woningen mogelijk 

moet zijn. NAM heeft de stelling betrokken dat dit niet de bedoeling is, en dat er in echt schrijnende 

gevallen een beroep kan worden gedaan bij de commissie die bijzondere situaties beoordeelt. 

 

Een ander issue, dat buiten de scope van de regeling valt, wordt gevormd door het zakelijk onroerend 

goed, met name van kleinere bedrijven. De Directeur geeft als voorbeeld een bakkerij met een 

bovenwoning, waarvoor eveneens een waardedaling aan de orde kan zijn. Hij geeft aan dat de 

waardedaling van dergelijk onroerend goed erg lastig is te bepalen en dat de Ortec-methodiek hiervoor 

niet kan worden gebruikt. NAM heeft ten aanzien van dit issue geen stelling betrokken, maar de tafel 

vindt het niet acceptabel als bedrijfs-onroerend goed niet onder de regeling zou vallen. 

De Directeur vat samen dat er een goede dialoog is gevoerd en stelt vast dat van belang is dat de tafel 

heeft uitgesproken dat de regeling kan worden ingevoerd. Zonder deze dialoog zou introductie van 



deze regeling zeker moeilijker zijn gegaan. 

De heer De Groot voegt toe dat het ministerie tot nu toe geen enkele klacht heeft ontvangen over de 

inhoud van de regeling. Hij merkt op dat het een goede aanpak is geweest om de hantering van 

schrijnende gevallen buiten de regeling te houden, daar dit de acceptatie heeft vergemakkelijkt. Hij 

merkt verder op dat ook de Groningen Bodem Beweging aan de tafel deelnam, en voegt toe heel 

positief te zijn over de uitkomst. 

De Voorzitter vraagt of er aan de tafel ten aanzien van de gebiedsafbakening een alternatief voorstel 

naar voren is gebracht. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat werd geopperd het gebied als gedefinieerd door de 

commissie Meijer te hanteren. Dit voorstel werd echter niet gehonoreerd. Hij geeft aan dat wel 

kritische noten zijn geuit over het feit dat er buiten het afgebakende gebied wél woningen met schade 

zijn, en deze dus zijn uitgesloten van compensatie voor eventuele waardedaling. 

De heer Dessens stelt voor om de huidige afbakening te hanteren en in de loop van het jaar te bezien 

of deze moet worden aangepast, mede omdat er aan de tafel geen beter voorstel naar voren is gebracht. 

De Directeur zegt het daarmee eens te zijn. 

De heer De Groot merkt op dat elke grens arbitrair is, en dat in dit verband is uitgelegd dat het 

opnemen van alle bijzondere gevallen in de regeling zou betekenen dat het finaliseren van de regeling 

nog geruime tijd in beslag zou nemen. Dit argument vond weerklank. 

De heer Dessens merkt op dat NAM, indien zich bijzondere gevallen voordoen buiten de 

gebiedsgrens, kan bezien hoe zij daarmee omgaat. 

De Directeur wijst er op dat dit kan leiden tot een hellend vlak. 

De heer Dessens antwoordt dat hij er niet op doelt om die gevallen te behandelen conform de regeling, 

maar die op te pakken onder de regeling voor speciale gevallen en – als het er veel zijn – te bezien of 

de gebiedsgrens moet worden bijgesteld. 

De heer Dierikx zegt het hiermee eens te zijn. 

De heer Dierikx deelt mede dat ook in het Schiphol-dossier bedrijfs-onroerend goed een issue vormde. 

Toen is met succes de stelling betrokken dat bij bedrijfs-onroerend goed geen sprake was van 

geluidsoverlast. In het bevingendossier is dit onderscheid echter niet houdbaar, zeker niet als een 

bedrijfspand is gekoppeld aan een woonhuis. Hij pleit ervoor dat NAM bekijkt hoe met dergelijke 

gevallen moet worden omgegaan, om onrust hierover te voorkomen, maar zegt hier op dit moment 

geen suggesties voor te hebben. 

De heer Dekker vraagt of bekend is om hoeveel gevallen het hierbij gaat. 

 

De heer Maas antwoordt dat er in het gebied circa 2000 boerenbedrijven zijn en ongeveer hetzelfde 

aantal andere bedrijven. 

De Directeur voegt toe dat het type bedrijf varieert van een bakkersbedrijf tot de Eemscentrale. 

De heer Maas deelt mede dat NAM bezig is de bedrijven in kaart te brengen en te bekijken hoe hierin 

eventueel een segmentatie kan worden aangebracht. 

Mevrouw Vegter merkt op dat de eerst te beantwoorden vraag is, of er inderdaad een issue is met 

betrekking tot waardedaling. 

De heer Dessens voegt toe dat verder van belang is hoe groot de mobiliteit is, en dat het nogal 

uitmaakt of die bijvoorbeeld 1% dan wel 10% per jaar bedraagt. 

De heer Maas antwoordt dat de mobiliteit circa 1% is, en dat het aantal transacties met betrekking tot 

boerenbedrijven op de vingers van één hand is te tellen. Bovendien is bij boerderijen vaak sprake van 

bedrijfsovernames, waarbij de woning apart wordt verkocht. In dat geval kan die verkoop onder de 

huidige regeling vallen. 

De heer Dessens oppert dat NAM kan communiceren dat ondernemers zich kunnen melden en dat 

NAM dan zal nagaan of zij een oplossing kan bieden. 

De heer Maas betoogt dat dan wél duidelijk moet zijn hoe NAM in dergelijke gevallen zal handelen, 

en dat moet worden voorkomen dat NAM wordt overgeleverd aan het oordeel van taxateurs. Hij geeft 

aan dat NAM deze kwestie bestudeert en bespreekt met experts, en over circa een maand duidelijkheid 

zal kunnen geven. 

De heer Dessens vraagt of NAM zich heeft afgevraagd hoe de regeling waardedaling in de praktijk zal 

werken, bijvoorbeeld in het geval dat een eigenaar wegens een nieuwe baan in een andere regio moet 

verhuizen. Hij wijst er op dat deze persoon pas duidelijkheid krijgt over de compensatie nadat zijn 



woning is overgedragen, en dat de regeling geen termijn vastlegt. In de tussentijd moet de eigenaar 

wél beslissen over al dan niet kopen van een woning in de nieuwe regio. 

De Directeur antwoordt dat de situatie van de verkoper voor NAM juist de reden was om te kiezen 

voor de regeling zoals deze nu is, en het niet te laten aankomen op een gang naar de rechter. Hij merkt 

op dat NAM op dit moment 7 aanvragen heeft op basis van deze regeling, zodat zij in de komende 

periode zal ervaren hoe deze in de praktijk uitpakt. 

De heer Maas vraagt de heer Dessens welke termijn hij bedoelt. 

De heer Dessens antwoordt dat hij doelt op de termijn waarbinnen NAM het transactievoorstel doet. 

Hij wijst verder op de bepaling omtrent artikel 3.6, dat als strekking heeft dat NAM zich het recht 

voorbehoudt om in bepaalde gevallen uit te gaan van een verkoopprijs die de verkoper redelijkerwijs 

had kunnen realiseren, in plaats van de werkelijke verkoopprijs. Hij wijst er op dat het bij een 

woningverkoop nooit volkomen duidelijk is wat de werkelijke marktwaarde is, zodat de verkoper ook 

op dat punt in onzekerheid verkeert. 

De heer Maas antwoordt dat de onzekerheid als gevolg van het pas na de overdracht vaststellen van de 

compensatie een reëel punt is, maar dat het alternatief zou zijn dat de compensatie die NAM biedt 

bepalend zou worden voor de waardeontwikkeling van woningen in Noordoost Groningen, wat per se 

moet worden voorkomen. Hij zegt te beseffen dat de aan de huidige aanpak verbonden onzekerheid 

vervelend is voor de verkoper. 

De heer Dessens zegt begrip te hebben voor het standpunt van NAM, maar erbij te blijven dat het beter 

zou zijn als NAM een indicatie afgeeft op een moment waarop de koop nog niet definitief is gesloten, 

en het besluit tot verkopen nog niet vast staat. 

 

De Directeur merkt op dat Ortec op statistische wijze de waardeontwikkeling monitort, en dat de 

laatste update een waardedaling van 2% aangaf. Dit indiceert dat eigenaren geen compensatie moeten 

verwachten die veel hoger ligt. Hij voegt toe dat er naast het negatieve effect op de waarde ook sprake 

is van een positief effect, als gevolg van de waardevermeerderende maatregelen. Mogelijk zouden 

woningen die te koop staan prioriteit kunnen krijgen in het betreffende programma. 

De heer Bokhoven betoogt dat de bepaling van de compensatie ook kan plaatsvinden in de fase na het 

afsluiten van het voorlopig koopcontract. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn, en geeft aan dat de verkoper dan zekerheid heeft 

vóórdat de transactie definitief is, en bovendien op een veel eerder moment in de tijd. 

De heer Maas betoogt dat dit ertoe zou kunnen leiden dat er een spel wordt gespeeld in de 

onderhandelingen tussen verkoper en koper. De compensatie die NAM vaststelt zou dan namelijk een 

rol gaan spelen in die onderhandelingen. Hij zegt de zorg van de heer Dessens te begrijpen, en te 

beseffen dat de huidige aanpak dit probleem met zich mee brengt, maar betoogt dat ook adviseurs van 

NAM die in de woningmarkt actief zijn het door NAM vastgestelde risico onderkennen en aangeven 

dat de alternatieve aanpak tot grote problemen zou leiden. 

De heer Dessens pleit ervoor om dan in elk na te gaan of er iets mogelijk is ten aanzien van de 

vastlegging van de behandelingstermijn. 

De Directeur zegt het ermee eens te zijn dat de behandelingstermijn aandacht behoeft. Hij zegt deze 

termijn niet op te willen nemen in de regeling, maar wel maximale snelheid in de afhandeling te willen 

nastreven. 

De heer Dessens merkt op dat ook de termijn waarbinnen de onafhankelijke toetsing plaatsvindt niet is 

vastgelegd. 

De heer Maas antwoordt dat hiervoor een goed stramien is opgezet. 

De heer Dessens vraagt hoeveel tijd NAM nodig heeft om tot het transactievoorstel te komen conform 

artikel 3. 

De heer Maas antwoordt dat daarmee nog geen ervaring is opgedaan. 

De heer Dessens betoogt dat NAM als grote partij hierover toch iets zou moeten kunnen zeggen. 

De heer Dierikx vraagt of NAM bevreesd is voor de consequenties van niet nakoming van een 

vastgelegde termijn. 

De heer Dessens zegt het niet redelijk te vinden dat de onzekerheid over het verloop van het proces 

wordt afgewenteld op de aanvrager, te meer daar deze geen enkele indicatie heeft op welke termijn 

deze uitsluitsel krijgt. Hij zegt het eigenaardig te vinden dat de dialoogtafel dit punt niet heeft 

opgebracht, en geeft aan te verwachten dat de aanvragers hier een probleem mee zullen hebben. 



Hij pleit ervoor dat NAM zich inleeft in hoe een aanvrager het verloop van dit proces zal ervaren, en 

stelt dat NAM alle risico’s bij de aanvrager legt, wat niet correct is. 

De heer Maas antwoordt dat NAM aanhikt tegen het doen van beloftes op dit punt zolang er nog geen 

ervaring is opgedaan, en wijst er op dat NAM ook afhankelijk is van de in te schakelen makelaars. Hij 

geeft aan dat de tot nu toe ontvangen aanvragen betrekking hebben op woningen die al langer geleden 

zijn verkocht, en dat er geen aanvragen zijn ontvangen betreffende recente verkopen. Hij stelt dat 

NAM in de komende periode ervaring zal opdoen met deze regeling en daarna beter weet hoe de 

behandeling van aanvragen verloopt. Hij voegt toe dat er in de komende twee maanden in elk geval 

geen sprake van zal zijn dat verkopers worden teleurgesteld door het verloop van het 

behandelingsproces. 

 

De heer Dierikx geeft aan dat er in juridisch opzicht onderscheid bestaat tussen een bindende termijn 

en een ‘termijn van orde’, welke laatste meer het karakter heeft van een streeftermijn, en suggereert 

een termijn van orde op te nemen. 

De heer Dessens oppert de mogelijkheid om een vaste termijn te noemen, bijvoorbeeld van 6 weken, 

waarbij NAM de optie heeft om deze één maal met 6 weken te verlengen, zodat de maximale termijn 

12 weken bedraagt. 

De Directeur zegt te willen opmerken dat de inhoud van de regeling eerder in het College is besproken 

en dat het College toen fiat heeft gegeven voor het voorleggen van de regeling aan de dialoogtafel. Hij 

geeft aan dat de boodschap vanuit het College op dit punt hem helder is, maar zegt niet nu voor dit 

punt de regeling te willen openbreken en terug te gaan naar de dialoogtafel. 

De heer Dessens zegt dit een valide argument te vinden. 

Mevrouw Vegter wijst er op dat NAM in een fase zit waarmee zij ervaring zal opdoen met deze 

regeling, en dat er op korte termijn meer duidelijkheid zal zijn. Zij geeft aan dat de opmerkingen 

vanuit het College over de behandelingstermijn valide zijn en oppert de mogelijkheid om op dit vlak 

iets op te nemen in de te publiceren Q&A, onder hantering van het door de heer Dierikx genoemde 

begrip ‘termijn van orde’. 

De heer Dessens zegt te verwachten dat er vanuit de aanvragers bezwaren zullen worden geuit, maar 

het prima te vinden als NAM op dit punt in lijn met de suggestie van mevrouw Vegter met iets komt. 

De heer De Groot merkt op dat het wenselijk is om nog overleg te hebben over de datum van 

publicatie van de regeling en pleit ervoor om hierbij aan te sluiten met het moment waarop de 

Kamerbrief zal uitgaan. 

De Directeur antwoordt dat het logisch zou zijn om de regeling kort voor het paasweekend te 

publiceren. 

De heer Maas geeft aan dat hij een voorkeur heeft voor publicatie op de eerste werkdag na dit 

weekend, zodat eventuele technische problemen direct kunnen worden aangepakt. 

De heer Bokhoven pleit ervoor om de regeling te publiceren zodra die definitief is. 

De heer Dessens sluit zich aan bij dit standpunt. 

De Directeur stelt voor dat NAM dit punt verder buiten de vergadering bespreekt met de heer De 

Groot. 

De heer Dessens merkt op dat publicatie direct na het paasweekend wat hem betreft akkoord is, maar 

dat dit niet zou moeten inhouden dat publicatie hiermee onnodig een week wordt aangehouden. 

De heer Dierikx wijst er op dat samenloop met de Kamerbrief wél van belang is, en dat die brief 

waarschijnlijk zal uitgaan in de week na Pasen. 

De heer Dessens zegt dit een valide argument te vinden. 

De heer Dessens wijst op de tekst onder punt 16 op pagina 5 van het document M5786 (Vragen van de 

dialoogtafel) betreffende verkoop tegen een onrealistisch lage prijs. Hij geeft aan dat het, zoals hij 

eerder in deze vergadering naar voren bracht, nooit geheel helder is wat een realistische prijs is, en 

pleit ervoor om de beoordeling van een dergelijke situatie enigermate te objectiveren. 

De heer Maas antwoordt dat de bedoeling van dit artikel is dat NAM alleen de schade compenseert die 

is gerelateerd aan het aardbevingsrisico en andere factoren wil uitsluiten van compensatie. 

De Directeur zegt het terecht te vinden dat er wordt gepleit voor een objectieve beoordeling op dit 

punt. 

De heer Maas beaamt dat een dergelijke beoordeling altijd op objectieve wijze dient te geschieden, en 

geeft aan dat NAM onderzoekt wat hiervoor de beste methodiek is. 



De Directeur zegt zoals eerder gemeld content te zijn met de aan de dialoogtafel gevoerde discussie, 

maar minder tevreden te zijn met de inhoud van het persbericht (schrijven M5787). Hij deelt mede dat 

de tafel te maken heeft met externe druk, wat een polariserend effect heeft, en geeft aan dat het 

derhalve de opgave is om een sfeer van samenwerking te creëren en wederzijds vertrouwen op te 

bouwen. Op dit moment is de gang van zaken nog moeizaam. 

De heer De Groot zegt het eens te zijn met deze observatie. 

De Directeur deelt mede dat NAM onlangs een middag met Staatstoezicht om tafel heeft gezeten om 

de gang van zaken in de afgelopen periode te evalueren. Hierbij is geconstateerd dat beiden respect 

hebben voor elkaars kennis en handelwijze, en er zijn afspraken gemaakt over de wijze van escaleren 

van verschillen van inzicht naar de Directeur NAM en de Inspecteur-generaal van Staatstoezicht. Dit is 

een stap in de goede richting. Vastgesteld is dat het in de onderlinge relatie met name niet goed is 

gelopen in de tweede helft van 2013, toen er vrijwel geen tijd meer was voor review van 

onderzoeksresultaten. De les daarvan is dat het inbouwen van review-cycli echt noodzakelijk is. 

Afgesproken is dat NAM het huidige productieprofiel, met meer productie buiten het 

Loppersumgebied, 

doorrekent in het compactiemodel. Inmiddels is dit uitgevoerd. NAM zal nog één slag dieper 

gaan ten aanzien van de partities en daarna de kans op bevingen in dit gebied berekenen. Zodra dit is 

gedaan zullen NAM en Staatstoezicht medio mei samen de resultaten toelichten aan de dialoogtafel. 

Hoewel ook hier geldt dat er nog verder moet worden gebouwd aan de onderlinge relatie is dit al een 

mooie stap. 

De heer Bokhoven merkt op dat het persbericht (schrijven M5787) op 8 april is uitgegaan en vraagt of 

dit geen verwachtingen heeft gewekt, en of de bevolking zich nu afvraagt waar de regeling blijft. 

De heer Dessens merkt op dat werd beweerd dat de regeling reeds gedurende 12 uur online heeft 

gestaan. 

De Directeur antwoordt dat deze bewering niet juist is gebleken. 

De heer Dessens vraagt of het voldoende is als wordt aangekondigd dat de regeling medio april wordt 

gepubliceerd. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer De Groot zegt zich daarin eveneens te kunnen vinden. 

De heer Dessens zegt aan te nemen dat NAM een registratie bijhoudt van de optredende bevingen, en 

merkt op dat hij hierover persoonlijk alleen informatie ontvangt via dagbladen. Hij vraagt of er een 

modus is om hem hierover meer gestructureerd te informeren. 

De Directeur antwoordt dat alle informatie is te vinden op de website www.namplatform.nl , waarin 

ook een link is opgenomen naar de informatie van het KNMI. Op de genoemde website is ook de 

informatie over de productie per cluster te vinden. Hij stelt vast dat NAM de heer Dessens de link naar 

deze website kan sturen of, als alternatief, periodiek een update van de betreffende informatie kan 

toezenden. 

De heer Dessens zegt er de voorkeur aan te geven om door NAM te worden geïnformeerd, 

bijvoorbeeld over de bevingen met een magnitude groter dan 2,5. 

 

De Directeur vraagt de heer Dessens of hij deze informatie nog op dezelfde dag wenst te ontvangen, 

en wijst er op dat NAM een protocol heeft om alle bevingen met een magnitude groter dan 2,0 te 

melden aan gemeentes. Hij zegt toe te zullen bekijken hoe NAM het College beter zou kunnen 

informeren, zonder dat dit tot al te frequent (telefonisch) contact leidt. 

De heer Bokhoven geeft aan dat deze informatieverstrekking per e-mail zou kunnen geschieden. 

De Directeur merkt op dat het genoemde protocol reeds voorziet in het informeren van EBN, Esso 

Nederland en Shell Nederland, maar dat de heer Dessens niet in deze lijst voorkomt. Hij zegt toe op dit 

punt actie te zullen nemen. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 18.05 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 16 mei 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 
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Notulen van de 547e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

16 mei 2014 om 08.30 uur ten kantore van Shell te Den Haag. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

dr. B.J. Botter (NAM) 

drs. J.C. De Groot (Ministerie EZ) 

Verhinderd: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Dierikx is verhinderd en dat om die 

reden de heer De Groot de vergadering als toehoorder zal bijwonen. 

De Directeur deelt mede dat de heer Botter langs telefonische weg zal deelnemen aan de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Schrijven ‘Vergoeding voor eigen gebruik Gronings aardgas buiten de concessie Groningen’ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5745 d.d. 17 januari 2014) 

De heer Botter licht toe dat NAM in 2012 een eerste berekening van de volumes ‘eigen gebruik gas’ 

heeft uitgevoerd. In maart 2013 heeft NAM een brief aan het College gericht met betrekking tot de 

voor 2012 geldende prijzen, en daarin ook aangekondigd dat er nog een nieuwe berekening zou 

worden uitgevoerd ten aanzien van de volumes. De nu voorliggende brief geeft de resultaten weer van 

de herberekening van de volumes voor 2011 en 2012, welke een aantal verschillen heeft opgeleverd 

ten opzichte van de oorspronkelijke opgaves. 

De heer Bokhoven zegt zich af te vragen of hij zich zorgen moet maken over deze verschillen. Hij 

wijst op de aanzienlijke correctie voor het veld ‘Gaag’, van 20 m3 naar 42.557 m3, en vraagt of dit 

wijst op een systeemfout. 

De heer Botter zegt hierover geen detailinformatie te hebben en zegt toe hier naderhand per email op 

terug te zullen komen. 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met het voorstel. 

(938) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel “Vergoeding voor Eigen Gebruik Gronings 

Aardgas 

buiten de concessie Groningen”, als verwoord in schrijven M5745 d.d. 17 januari 2014. 

2.2 Persbericht ‘Commissie bijzondere situaties’ 

------------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5789 d.d. 15 april 2014) 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden dat de commissie ‘Bijzondere situaties’, voorheen 

getiteld commissie ‘Schrijnende gevallen’, van start is gegaan. Hij merkt op dat voor deze situaties een 

budget van € 15 mln. beschikbaar is, en vraagt of de commissie een statuut of reglement heeft 

opgesteld. Hij vraagt tevens hoeveel gevallen er reeds zijn aangemeld, en betoogt dat voortvarende 

behandeling belangrijk is omdat dit gevallen zijn waarnaar veel aandacht uitgaat. 

De Directeur antwoordt dat er inderdaad een richtlijn is opgesteld, maar dat de commissie zelf in die 

zin nog niets heeft vastgelegd. Hij geeft aan dat de commissie in nauw contact staat met de sociale 

diensten van gemeentes, welke goede medewerking verlenen. Hij zegt toe het College te zullen 



informeren welke structuur wordt gehanteerd. 

De heer Dessens merkt op dat het budget taakstellend is en dat zowel over- als onder-uitnutting niet 

goed zou zijn. 

De heer De Groot deelt mede dat via de burgemeesters een aantal gevallen zijn aangemeld. Hij geeft 

aan dat de huidige commissie van tijdelijke aard is en via de dialoogtafel nader geformaliseerd zal 

worden. 

De Directeur antwoordt dat onderbenutting van het fonds inderdaad niet goed zou zijn. Hij deelt mede 

dat er op dit moment nog geen bedragen zijn uitgekeerd. Wel zijn er een aantal aanvragen afgewezen. 

De heer Bokhoven vraagt aan welke tijdsperiode het budget is gekoppeld. 

De Directeur antwoordt dat het budget is gekoppeld aan een periode van 5 jaar. 

Het College neemt voor het overige kennis van het schrijven. 

2.3 Ministeriële goedkeuring prijs van aardgas uit de winningsvergunning Groningen voor 2013 

(Schrijven Secretariaat M5779 d.d. 2 mei 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN: 

 de 533e vergadering, gehouden op 12 december 2013 

 de 534e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 20 december 2013 

 de 535e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 3 januari 2014 

 de 536e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 8 januari 2014 

 de 537e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 14 januari 2014 

 de 538e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 22 januari 2014 

 de 539e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 29 januari 2014 

 de 540e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 13 februari 2014 

 de 541e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 17 februari 2014 

 de 542e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 12 maart 2014 

 de 543e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 5 maart 2014 

 de 544e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 5 maart 2014 

 de 545e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 5 maart 2014 

 de 546e (extra, telefonische) vergadering, gehouden op 9 april 2014 

De notulen van de 533e t/m 540e, 541e, 542e en 546e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 541e en 543e tot en met 545e vergadering. 

De heer Dessens wijst op het in de 533e vergadering besproken voornemen om als College een bezoek 

te brengen aan de regio. Hij geeft aan dat hiervoor vóór de zomer geen geschikte gelegenheden meer 

lijken te zijn en stelt voor om een dergelijk bezoek te plannen in combinatie met de vergadering die is 

gepland op 1 oktober. 

De heer Benschop suggereert dat een dergelijk bezoek ook zou kunnen worden gecombineerd met een 

vergadering van de NAM-Raad, of dat een losse datum zou kunnen worden gekozen. 

De Voorzitter zegt een voorkeur te hebben voor een combinatie met de vergadering van 1 oktober. 

De heer Benschop oppert dat het College bij een dergelijk bezoek contact zou kunnen hebben met de 

burgemeesters, en mogelijk ook met de heer Wallage, voorzitter van de dialoogtafel. 

De Directeur geeft aan dat het dan raadzaam is om op 30 september in het noorden te overnachten, 

zodat er op 1 oktober voldoende programmaruimte is. 

De Voorzitter stelt vast dat de aanwezigen zich kunnen vinden in dit voorstel. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5800 d.d. 09 mei 2014) 

De Directeur geeft een toelichting op het schrijven aan de hand van een presentatie (bijlage 1 bij de 

notulen). 

Slide ‘Groningen HSE Key Messages’ 

Het aantal veiligheidsincidenten is toegenomen. NAM heeft hierop actie genomen met als doel de 

oplettendheid te verbeteren en te bevorderen dat men goed nadenkt over mogelijke risico’s. De 

hoofdaannemer heeft eveneens een verbeterplan neergelegd. Ook is een en ander besproken met de 

nieuwe Directeur van Stork. 

Het aantal lekken en spills was eveneens hoger dan normaal. Ook hier is NAM zeer attent op, onder 



andere op lekkages van hydraulische slangen. Het aantal meldingen op dat vlak neemt toe, en het 

aantal lekkages van hydraulische olie is dalende. 

Eén van de lekken is veroorzaakt door het niet goed aandraaien van een flens. Dit was een redelijk 

groot lek, in de categorie ‘Tier 2’. 

De heer Botter wijst er op dat de rapportage dit keer betrekking heeft op een langere periode. Het 

grotere aantal gerapporteerde lekken is hier ten dele aan toe te schrijven. 

De heer Van Roost voegt toe dat niet alle voorvallen in de opsomming onder paragraaf 2.3 van het 

schrijven betrekking hebben op lekken. 

De heer Dessens zegt met name geïnteresseerd te zijn in voorvallen die in potentie een groter effect 

kunnen hebben. 

De Directeur antwoordt dat in die categorie een offshore incident valt te melden waarbij een 15 kg 

wegende flens omlaag is gevallen. 

De Directeur deelt mede dat als positief feit valt te melden dat bij een WABO-inspectie op locatie 

Norg, gericht op compliance met vergunningen, géén onvolkomenheden zijn vastgesteld. Deze 

inspectie werd uitgevoerd door juristen en omvatte het doorlopen van een zeer uitgebreide checklist. 

Slide ‘HSE Process Safety’ 

Het aantal LOPC-incidenten (Loss Of Primary Containment) in de maand maart is tamelijk hoog, wat 

geen goede ontwikkeling is. 

De heer Bokhoven zegt de indruk te hebben dat het de eerste maal is dat deze grafiek bij de 

operationele highlights wordt gepresenteerd, en vraagt of de rapportagemethodiek is gewijzigd. 

De Directeur zegt deze grafiek zelf periodiek onder ogen te krijgen, en het nuttig te achten het College 

hierover te informeren. 

Slide ‘Groningen Gas Supply’ 

De Directeur geeft aan dat de productie tot nu toe laag is. NAM is hierover in overleg met GasTerra. 

Het is duidelijk dat er meer gas moet worden verkocht, omdat anders de productiedoelstelling van 

42,5 mrd. m3 niet zal worden gehaald. 

De Voorzitter beaamt dat er in de zomerperiode meer zal moeten worden verkocht. De capaciteit van 

de GEL-clusters is in het najaar reeds volledig uitgenut, dus tussen nu en oktober wordt bepaald of de 

beoogde jaarproductie zal worden gehaald. 

 

De Voorzitter vraagt hoe de LOP-clusters worden ingezet. 

De Directeur antwoordt dat die alleen in geval van technische storingen worden ingezet. Zodra de 

UGS Norg uit bedrijf is zal er wellicht vaker een beroep op deze clusters moeten worden gedaan. Om 

die reden wordt er nu heel zuinig met inzet van die clusters omgegaan. 

Slide ‘Further updates’ 

Cyber Security 

De Directeur deelt mede dat NAM bezig is met onderzoek van de cybersecurity en de risico’s van 

hacken van operationele systemen. Ook wordt gekeken naar de veiligheid van de operaties in relatie 

tot terrorismedreiging. Zoals bekend zijn er reeds een aantal bezettingen geweest van locaties. De 

actiegroep ‘Schokkend Groningen’ wordt gedreven door flinke boosheid maar is niet terroristisch van 

aard. Het ‘GroenFront’ is binnen en buiten Nederland actief als tegenstander van fossiele brandstoffen, 

en staat te boek als een groepering die oplettend moet worden gevolgd. 

NAM staat hierover in contact met de relevante binnenlandse veiligheidsdiensten. 

De Directeur deelt mede dat ook is gekeken of de NAM-locaties meer fysieke beveiliging nodig 

hebben. 

De heer Botter voegt toe dat bij alle locaties informatieborden zijn geplaatst waarop staat uitgelegd 

wat er op de betreffende locatie gebeurt en wat de gevaren zijn, en waarop ook is aangegeven dat 

toegang is verboden. Dit is niet alleen uitgevoerd bij de locaties van het Groningenveld, maar ook bij 

de kleine velden in de concessie Groningen. 

De Directeur vult aan dat er ook meer camera’s en infraroodsystemen worden geïnstalleerd. 

De heer Botter geeft aan dat momenteel de centrale meldkamer in Assen wordt gemoderniseerd, 

teneinde meer camerabeelden en data aan te kunnen. 

De Directeur deelt mede dat beveiligingsadviseurs bekijken welke uitbreidingen noodzakelijk zijn. 

Waarschijnlijk zal dit een investering van enkele mln. Euro vergen. 

De heer Bokhoven merkt op dat er in Noord-Holland een productielocatie is van Taqa die ter 



voorkoming van horizonvervuiling niet is omringd door een hek. 

Processing of waste containing mercury 

De Directeur deelt mede dat er een operationeel probleem is met de verwerking van kwikhoudend 

afval. Bij de firma DELA GmbH, die dit voor NAM verzorgde, blijkt nogal wat aan de hand te zijn en 

er bestaat gerede twijfel of er in het verleden sprake was van fatsoenlijke verwerking. 

De Voorzitter vraagt of NAM’s verantwoordelijkheid in deze kwestie ter discussie staat. 

De Directeur antwoordt dat dit wellicht het geval is in het kader van de ketenverantwoordelijkheid. Dit 

wordt uitgezocht. 

Electricity tender 

De Directeur deelt mede dat de tender voor de levering van elektriciteit is afgerond. 

De heer Dessens vraagt wanneer bekend zal worden welke partij de tender heeft gewonnen. 

De heer Botter antwoordt dat dit zal geschieden vóór de zomer, waarschijnlijk eind mei/begin juni. 

Vervolgens wordt de inhoud van het schrijven besproken: 

Hfdst. 3: Groningen Earth Tremors 

Mede aanwezig bij de bespreking van dit onderwerp is de heer Jacobs (Shell). 

De Directeur deelt mede dat de sfeer tussen NAM en Staatstoezicht op dit moment goed is. 

Er is nog onvoldoende duidelijkheid over wat de rol is van de dialoogtafel. De dialoogtafel heeft 

kritisch gereageerd op de ‘Regeling waardedaling’. Ten aanzien van het versterkingsprogramma vindt 

men dat NAM een nogal sterke rol heeft. Er is overleg geweest over het opzetten van een 

werkmaatschappij voor dit programma. Er is nog een spanningsveld over de rolverdeling tussen NAM 

en de dialoogtafel, en onduidelijkheid over het doel van de verschillende fondsen, zoals het fonds voor 

verbetering van de leefbaarheid. 

De Directeur geeft aan dat de Schipholtafel een andere benadering volgde, waarin een stichting het 

leefbaarheidsfonds beheerde. Hij deelt mede dat voorzitters van de dialoogtafel sterk sturend optreden. 

De heer De Groot voegt toe dat er aan de dialoogtafel duidelijk sprake is van drie stromingen, zijnde 

de akkoordpartijen, de voorzitters en de overige leden. Laatstgenoemden lijken op sommige punten te 

willen terug-onderhandelen en meer invloed te willen hebben. Duidelijk is dat de 

verantwoordelijkheden beter moeten worden gestructureerd. 

De heer Dessens merkt op dat de gesprekken aan de tafel het karakter van een dialoog behoren te 

hebben, die richtinggevend kan zijn, maar betoogt dat de verantwoordelijkheid niet bij deze tafel kan 

liggen. 

De Directeur zegt het daarmee eens te zijn. 

De Directeur reikt een blad uit behorende bij een recent tot stand gekomen voorlopige NEN-norm, 

waarop contouren zijn weergegeven van de piekgrondversnellingen die optreden bij een beving met 

magnitude van 5, voor een overschrijdingskans van 0,2% per jaar (Bijlage 2 bij de notulen). Hij deelt 

mede dat de constructieve eisen die sowieso aan gebouwen worden gesteld in verband met de 

belasting door wind overeenkomen met de eisen voor grondversnellingen van 0,1 à 0,2 g. De 

informatie in de betreffende figuur heeft aanleiding tot nogal wat discussie aan de Dialoogtafel 

gegeven. De waarde van 0,42 g die geldt voor de gemeente Loppersum is tamelijk hoog. 

Voor bekostiging van extra bouwkundige eisen bij nieuwbouw is een bedrag van € 10 mln. 

beschikbaar. Sommige leden van de Dialoogtafel vinden dit bedrag te laag. 

De heer De Groot voegt toe dat de bouwkundige eisen op grond van deze bouwnorm ook gelden bij 

verbouwingen, zoals het plaatsen van een dakkapel. Hij geeft aan dat de uitgangspunten voor deze 

norm erg conservatief zijn gekozen. Hierdoor voldoet het gehele aangeduide gebied momenteel niet 

aan de norm. Mogelijk zal de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) iets mildere eisen stellen. 

De heer De Groot deelt mede dat zal moeten worden bekeken hoe deze norm moet worden toegepast 

bij het nieuwbouwproject aan de oostzijde van de stad Groningen (Meerstad), en merkt op dat de 

gemeente Groningen buiten de grenzen valt van het gebied waarop het bestuurlijk akkoord van 

toepassing is. 

- 

De Directeur voegt toe dat de gemeentes waarop het akkoord van toepassing is duidelijk aangeven dat 

het bedrag van € 10 mln. niet beschikbaar is voor andere gemeentes. 

De heer Botter deelt mede dat hij op 14 mei een bijeenkomst van de Raad van Advies van de Energy 

Academy Europe in Groningen heeft bijgewoond. Ook de burgemeester van Groningen was hierbij 

aanwezig. De Energy Academy wil een nieuw gebouw realiseren aan de noordzijde van de stad, en 



daarbij goed bekijken welke extra eisen en extra kosten hierbij worden opgeroepen door de 

bouwnorm. 

De Directeur merkt op dat zou kunnen worden bekeken of er andere bouwtechnieken kunnen worden 

toegepast die meer bestendig zijn tegen optredende grondversnellingen, maar niet tot extra kosten 

leiden. 

De Voorzitter vraagt of de op dit blad getekende contouren overeenkomen met de eerder door het 

KNMI berekende contouren. 

De heer De Groot antwoordt dat het nu voorliggende kaartje is gebaseerd op de Eurocode 8, waardoor 

de contouren anders zijn dan welke het KNMI eerder berekende. 

De heer Benschop vraagt of het conservatief zijn van de voor deze contouren gekozen uitgangspunten 

is gelegen in het hanteren van een magnitude van 5 en een overschrijdingskans van 0,2%. Tevens 

vraagt hij op welk moment er weer feedback komt vanuit het studieprogramma, en zegt te hopen dat 

op basis daarvan het gebied dat binnen de contouren valt kan worden ingeperkt. Zo zou een keuze 

voor een grotere overschrijdingskans dan 0,2% al een flink verschil betekenen. 

De heer Jacobs antwoordt dat het studieprogramma voorziet in een update van de bevindingen rond 

oktober 2014. Hij geeft aan dat er momenteel een discussie gaande is met TNO en het KNMI over de 

vraag of de grootte van het gebied kan worden verkleind. Mogelijk kan de zwaarte van bevingen, die 

optreden aan de randen van het veld, minder conservatief worden gekozen. Hierover zal binnen enkele 

maanden informatie beschikbaar zijn. 

De heer De Groot voegt toe dat de Eurocode 8 uitgaat van bevingen door natuurlijke oorzaken en niet 

van geïnduceerde bevingen. Wellicht is het daarom zinvol om voor geïnduceerde bevingen een andere 

normstelling te gebruiken. Daarnaast zou het gebied al veel kleiner worden als een P90 waarde (10% 

overschrijdingskans) zou worden gehanteerd in plaats van de P99,8 waarde (0,2% 

overschrijdingskans). 

De heer De Groot deelt mede dat de NPR in de zomermaanden zal verschijnen. 

De heer Benschop betoogt dat het van belang is om in deze NPR de bevindingen uit de studies en de 

normstelling van de overheid in te brengen. 

De Directeur beaamt dat het een belangrijke actie is om de bevindingen uit de studies op tijd aan het 

KNMI beschikbaar te stellen ten behoeve van de NPR. Hij merkt op dat NAM in 2013 vooral was 

gericht op het gebruik van eigen kennis en geeft aan dat het goed is dat andere partijen er nu meer bij 

worden betrokken. Hij geeft aan dat het KNMI weliswaar een ander model hanteert, maar dat er geen 

wezenlijk verschil is met het model van NAM. 

De heer Jacobs bevestigt dat er nu veel afstemming is met andere partijen. 

De heer Bokhoven vraagt of er al nieuwe risicoprofielen zijn berekend op basis van de gewijzigde 

verdeling van de productie. 

De Directeur bevestigt dit en deelt mede dat hierover op 15 mei een persbericht is uitgestuurd. Verder 

deelt hij mede dat de uitkomst van het betreffende onderzoek laat zien dat de opbouw van compactie 

rond Loppersum wordt vertraagd. Er is nu sprake van een verhoogde productie in het zuidelijke deel 

van het veld maar de toename van de compactie aldaar is veel minder dan de afname rond Loppersum, 

vanwege het feit dat het een dunnere laag betreft en de samenstelling van het gesteente ook anders is. 

Daarom is er geen sprake van een substantieel hoger risico in het zuidelijke gebied. 

De heer Bokhoven geeft aan dat het ministerie die informatie nodig heeft om de naar aanleiding van 

het besluit gestelde vragen te kunnen beantwoorden. 

De heer Benschop pleit ervoor om de verschillende werkstromen in kaart te brengen, zodat inzichtelijk 

wordt hoe deze op elkaar kunnen worden afgestemd. 

De heer Jacobs antwoordt dat deze actie in gang is gezet, en dat de verbindingen tussen de 

verschillende stromen binnen enkele weken in beeld zullen zijn. 

De heer Dessens merkt op dat het van belang is dat kan worden gesteld dat de nu voorliggende 

contouren mogelijk nog worden beïnvloed door de resultaten van de lopende studies. 

De heer Benschop beaamt dit en pleit ervoor om duidelijk aan te geven dat er nog een update zal 

komen. 

De Directeur merkt op dat de NEN-norm als nieuwbouw-norm zal gelden, en dat er daarnaast ook een 

norm zal komen ten behoeve van het verstevigen van woningen. Hij geeft aan dat er zich situaties 

voordoen waarbij, bijvoorbeeld als resultaat van een inspectie, het direct ontruimen van een woning 

noodzakelijk is. Bij een dergelijk besluit tot ontruiming moeten de inspecteurs zich op een norm 



baseren. Naast criteria voor het vaststellen van de noodzaak tot versterking moeten er dus ook criteria 

komen voor ontruiming. Het opstellen van dergelijke criteria is geen eenvoudige zaak. Een ander punt 

is de vraag wie bevoegd is om een ontruimingsbesluit te nemen. 

De heer De Groot wijst in dit verband op de recente instorting van een schuur in Bedum. De schade 

aan dit object was in januari 2014 gemeld. Bij de daarop volgende inspectie is inderdaad geconstateerd 

dat er sprake was van een onveilige situatie. De eigenaar had echter aangegeven dat er nooit personen 

in deze schuur kwamen. Achteraf gezien is dit geval dus niet goed behandeld, met negatieve publiciteit 

als gevolg. 

De Directeur voegt toe dat hierbij ook de verantwoordelijkheid van het gemeentelijke bouw- en 

woningtoezicht een rol speelt, en dat er ook privacyaspecten aan de orde zijn. Hij deelt mede dat er op 

15 mei opnieuw een ontruiming heeft plaatsgevonden. Ook dit is een geval waar in een eerder stadium 

een inspectie heeft plaatsgevonden. Het blijkt dat zoiets telkens een heel moeilijke keuze oplevert, 

waarbij de verantwoordelijkheid van NAM van belang is, maar anderzijds de bewoners baas zijn in 

eigen huis. De Directeur geeft aan dat NAM op dit vlak goed doorpakt, wat echter inhoudt dat zij 

verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. 

De Voorzitter merkt op dat het onbewoonbaar verklaren van een woning de bevoegdheid is van de 

burgemeester. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Benschop geeft aan dat het van belang is dat de bewoners zich akkoord verklaren met de 

ontruiming. 

De Directeur beaamt dit, maar geeft aan dat NAM zich er niet bij wil neerleggen als een 

akkoordverklaring uitblijft. Hij voegt toe dat NAM bezig is om in samenspraak met de gemeentes de 

kwestie met betrekking tot privacy op te lossen. 

De heer Benschop vat samen dat er binnenkort dus normen zullen zijn voor nieuwbouw, verbouwing 

en versterking van woningen. 

 

De heer Bokhoven merkt op dat in hoofdstuk 3 van het schrijven niets is vermeld over de lopende 

studies. Daarnaast verzoekt hij om EBN te betrekken bij het opstellen van de volgende versie van het 

winningsplan. 

De Directeur antwoordt dat de studies gaande zijn en dat de rapportages op een later moment zullen 

verschijnen. Hij zegt het prima te vinden om EBN te betrekken bij het opstellen van het winningsplan 

en stelt voor om af te spreken op welke wijze dit het beste kan geschieden. 

De heer Bokhoven vraagt de heer Botter of overleg hierover al heeft plaatsgevonden. 

De heer Botter antwoordt dat met de heer Starink van EBN is afgesproken om binnenkort te bespreken 

op welke wijze EBN hierbij kan worden betrokken. 

De heer Dessens merkt op dat er na afronding van de in 2013 uitgevoerde studies even sprake leek te 

zijn van een adempauze, maar dat er nu een nieuw proces op gang komt. Hij betoogt dat een goede 

onderbouwing van de maatregelen op basis van de technische fenomenen de basis blijft. 

De heer Jacobs antwoordt dat een studieplan en nieuwe werkstromen zijn opgezet, zodat alles in gang 

is gezet. 

De heer Benschop verzoekt om in de volgende Collegevergadering een overzicht te presenteren van 

het studie- en monitoringprogramma, inclusief de timing van de deliverables. 

De Directeur deelt mede dat de rechtszaak betreffende de compensatie van waardedaling in volle gang 

is. Recent heeft NAM haar repliek ingediend. De rechtszaak gaat over het punt of compensatie alleen 

hoeft te worden verleend bij daadwerkelijke verkoop of voor alle woningen, dus los van het al dan niet 

verkopen van de woning. 

De Directeur deelt mede dat de laatste rapportage betreffende de waardeontwikkeling weergeeft dat er 

slechts sprake is van een geringe waardedaling. Wel valt op dat er slechts weinig verkooptransacties 

plaatsvinden. 

De heer Benschop vraagt of er al compensaties zijn uitgekeerd. 

De Directeur antwoordt dat dit nog niet het geval is en merkt op dat de regeling nog maar kort geleden 

is opengesteld. Hij deelt mede dat NAM in dit kader inmiddels wel circa 170 claims heeft ontvangen. 

Hij voegt toe dat bij huiseigenaren het idee blijkt te heersen dat het gaat om 10-tallen procenten 

waardedaling, terwijl het op dit moment in werkelijkheid slechts om een aantal procenten gaat. 

De Voorzitter merkt op dat NAM in het kader van de aardbevingsproblematiek een nieuwe organisatie 



heeft opgebouwd, en vraagt of die al operationeel is. 

De Directeur antwoordt dat deze organisatie momenteel wordt ingericht. Per 1 juni zal deze onder 

leiding staan van de heer Verwoerd. Voor de bemensing van deze organisatie wordt ook buiten NAM 

en Shell geworven. 

De heer Jacobs vult aan dat er inderdaad momenteel hard wordt gewerkt aan het werven van personen 

voor de bemensing van de toplagen van deze nieuwe organisatie. Daarbij worden ook mensen van 

buiten gezocht, om specifieke kennis binnen te halen. Een deel van de invulling zal plaatsvinden via 

tijdelijke contracten. Het opzetten van deze organisatie heeft nadrukkelijk de aandacht. Er wordt ook 

gekeken of er in de regio een kantoor kan worden gevonden waar tezijnertijd de uitvoeringsorganisatie 

kan worden gehuisvest. 

De heer Bokhoven vraagt of deze uitvoeringsorganisatie onderdeel uitmaakt van NAM, dan wel op 

zichzelf staat. 

De Directeur antwoordt dat deze zal worden aangestuurd door NAM, maar wél op afstand staat en een 

eigen Raad van Toezicht zal hebben. 

De heer Dessens vraagt wat de taak is van deze organisatie. 

De Directeur antwoordt dat deze zich zal gaan bezighouden met onder andere de uitvoering van het 

versterkingsprogramma en het programma voor het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door 

het plaatsen van zonnepanelen. Het geheel bestaat uit een combinatie van op korte termijn uit te 

voeren acties en een programma dat een langere termijn beslaat. 

De Directeur deelt mede dat NAM bezig is een handboek op te stellen voor het verstevigen 

respectievelijk het verduurzamen van woningen, alsmede voor het slopen van woningen. De nieuwe 

organisatie krijgt een eigen callcenter en stuurt ook aannemers en taxateurs aan. 

In dit verband is er nog discussie over de vraag of vanwege het regionale belang alleen aannemers uit 

de regio moeten worden ingeschakeld, dan wel dat moet worden gekozen voor snelheid als leidend 

principe. 

Ook wordt nog nagedacht of een ‘straat voor straat’ aanpak de voorkeur heeft, dan wel een planning 

gebaseerd op individuele afstemming met woningeigenaren. 

De heer Dessens vraagt of de daadwerkelijke uitvoering van het programma door deze discussies 

wordt vertraagd, en zegt erover bezorgd te zijn indien dit het geval zou zijn. 

De Directeur zegt die bezorgdheid te delen en geeft aan dat deze zaken snel moeten worden opgelost. 

Hij merkt op dat het de taak van NAM is om schade te vergoeden, en niet om ook het herstelwerk uit 

te voeren. 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat de eigenaar zelf kan beslissen of hij een reparatie uitstelt 

totdat het verstevigingsprogramma tot uitvoering komt. 

De Directeur geeft aan dat er aan de dialoogtafel ook nog een discussie loopt over de verplichting voor 

eigenaren om de schade te repareren c.q. de woning te laten versterken. 

De heer Dessens betoogt dat, in het geval dat NAM de situatie onveilig vindt, zij haar 

verantwoordelijkheid moet nemen. In andere gevallen zou het besluit tot uitvoering aan de eigenaar 

kunnen worden gelaten. 

De Directeur deelt mede dat er goede visies bestaan over het in elkaar schuiven van de verschillende 

klussen, maar dat de geldende randvoorwaarden en keuzemogelijkheden de uitvoering toch 

ingewikkeld maken. 

Hfdst. 6: Sales related matters 

Black-out scenario’s 

De Voorzitter constateert dat er sprake is van goed overleg met de betrokken partijen, maar dat er nog 

geen definitieve conclusies zijn. Hij vraagt of er bij de door NAM te nemen maatregelen sprake is van 

een evenwichtige afspraak over de verdeling van de lasten. 

De Directeur antwoordt dat er momenteel heel constructieve gesprekken plaatsvinden, met als doel om 

goed te bezien door welke partij bepaalde maatregelen zouden moeten worden genomen. Als GTS 

NAM zou verzoeken om bepaalde investeringen te plegen, dan is bespreekbaar wie dat zal betalen. 

De heer Dessens zegt het een goede zaak te vinden dat er nu beter inzicht is waar het feitelijk om 

draait, inclusief het inzicht dat in een dergelijke situatie marktverkleining noodzakelijk is. 

- 

De heer De Groot merkt op dat er in het kader van het Deltaprogramma wordt bekeken naar een 

soortgelijke problematiek, namelijk wat er gebeurt als de provincie Groningen onder water zou staan 



en de elektriciteit uitvalt. 

Bijlage: Update Norg expansie Project 

De Directeur licht toe dat voor het afhechten van fase 1 nog een bedrag van € 8 mln. nodig is. Voor 

deze post is geen besluit van de aandeelhouders van NAM vereist. Het totale project blijft binnen 

budget, maar NAM wil deze post toch graag transparant maken. Momenteel ligt hiervoor een 

goedkeuringsverzoek bij EBN. 

6. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

(Schrijven Secretariaat M5798 d.d. 08 mei 2014) 

De ACC Voortgangsrapportage is besproken in de vergadering van het College van Gedelegeerde 

Commissarissen van GasTerra op 3 april 2014 in Groningen. De Directeur was hierbij langs 

telefonische weg aanwezig. In cursieve tekst zijn de notulen van dit deel van die vergadering 

opgenomen. (N.B: de heer Dessens fungeert als Voorzitter in die vergadering, en de CEO van 

GasTerra wordt aangeduid als “De CEO”) 

De CEO geeft, in aanvulling op de met het schrijven toegezonden presentatie, een toelichting op de 

stand van zaken naar aanleiding van het besluit over het winningsplan Groningen. 

Hij wijst op slide 5, die aangeeft welke transparantie NAM betracht met betrekking tot de 

ontwikkeling 

van de productie gedurende het jaar. 

Slide 7 reflecteert de essentie van hoe er in 2014 zal worden geopereerd. De lichtgroene staven 

representeren de vraag die wordt beleverd vanuit de GEL-clusters. Het roze deel daarboven 

vertegenwoordigt de productie uit UGS-en. Het witte vlak daarboven is een stuk 

G-gasvraag dat GasTerra niet belevert. Voor de pieken boven het witte vlak kunnen de LOP-clusters 

nog worden ingezet. 

De CEO merkt op dat tijdens het werkdiner van het College op 2 april ter sprake kwam dat de 

LOPclusters 

binnen de limiet van 3 bcm wellicht toch kunnen worden ingezet ten behoeve van 

optimalisatiedoeleinden. 

De CEO licht bij slide 8 toe dat hieruit valt af te lezen dat in de praktijk de werkelijke capaciteit van 

de GEL-clusters af en toe lager is dan de geplande capaciteit. Verder zijn de productie uit de GEL- en 

de LOP-clusters weergegeven. Zoals uit de figuur blijkt is voor de grotere fluctuaties UGS Norg 

ingezet. Deze figuur laat zien hoe het planningsschema van slide 7 in de praktijk uitpakte in de maand 

februari. 

De CEO licht bij slide 9 toe dat de blauwe lijn aangeeft welke reserve er minimaal nog moet zijn om 

in 

een extreem koud jaar de productielimiet van 42,5 bcm niet te overschrijden. De rode gestreepte lijn 

geeft aan hoeveel reserve er maximaal aanwezig mag zijn in een extreem warm jaar. Onderschrijding 

van die lijn zou inhouden dat het productiedoel van 42,5 bcm wordt onderschreden. Het doel is dus 

om de werkelijke productie te sturen tussen deze lijnen. De lijnen liggen echter niet vast, daar 

gedurende het jaar meer informatie ontstaat. Hierdoor kan de ruimte tussen blauwe en rode lijn groter 

worden. 

De Voorzitter vraagt of het voorstelbaar is dat, zoals getekend, de blauwe en rode lijn in het laatste 

kwartaal daadwerkelijk samenvallen. 

De CEO antwoordt dat dit inderdaad reëel is, daar in die fase ook de capaciteit van het veld een 

beperkende factor zal zijn. 

De heer Broenink voegt toe dat eigenlijk de blauwe lijn in het laatste kwartaal in eerste instantie 

onder de rode lijn lag. Door inzet van de UGS-en is dit weer gecorrigeerd. Om die reden is het 

belangrijk dat UGS Norg in de maand december beschikbaar is. 

De Voorzitter stelt vast dat er in die periode dus inderdaad geen vrijheidsgraden meer zijn. 

De heer Broenink bevestigt dit en geeft aan dat de capaciteit van de GEL-clusters hiervoor bepalend 

is. 

De heer Van de Leemput voegt toe dat het een terechte conclusie is dat de vrijheidsgraden dit jaar 

beperkt zijn. Hij wijst daarbij op de figuur op slide 8, die laat zien dat de GEL-clusters ondanks het 

warme weer in februari vrijwel op maximum capaciteit hebben geproduceerd. 

De heer Bokhoven merkt op dat er voor deze clusters in de berekeningen wordt gewerkt met een 

beschikbaarheid van 97%. Hij vraagt of dit realistisch is en hoe de historische realisaties er op dit 



punt uitzien. 

De heer Van de Leemput antwoordt dat dit cijfer niet onrealistisch is, maar wel erg afhankelijk is van 

incidentele gebeurtenissen. Hij licht toe dat het getal stamt uit de tijd dat er nog 30 clusters in bedrijf 

waren en ervan werd uitgegaan dat één daarvan niet beschikbaar was. Op dit moment zijn er minder 

clusters, maar er wordt vanuit gegaan dat het cijfer statistisch gezien nog steeds juist is. Het cijfer is 

wel hoger dan wat wordt ingezet in offshore productie, en de opgave voor NAM is dus om dit 

percentage waar te maken. Er is uiteraard een risico dat de werkelijke beschikbaarheid lager uitvalt. 

De heer Broenink geeft een verdere uitleg van de figuur op slide 7. Deze figuur toont voor elk van de 

12 maanden van het jaar 2014 de duurkromme van de G-gasvraag. De rangschikking is zodanig dat 

links de 6 wintermaanden naast elkaar staan en rechts daarvan de 6 zomermaanden. In de 

wintermaanden zijn de GEL-clusters volledig ingezet, in de zomer op deelcapaciteit. Te zien is dat 

UGS-en in de winter produceren en in de zomer in injectiemodus staan. Het injectievolume voor de 

UGS-en komt uit de GEL-clusters. Ook in de zomer zijn die clusters dus hard nodig, om de bergingen 

gevuld te krijgen. 

In de wintermaanden vertegenwoordigen de witte vlakken de G-gasvraag die GasTerra zou kunnen 

beleveren als UGS Norg maximaal zou worden ingezet. Vanwege de beperking van het jaarvolume tot 

42,5 bcm wordt dit echter niet gedaan. Dit betekent echter wél dat er ruimte is om volume te 

verschuiven tussen de maanden. 

De onderzijde van de lichtblauwe rechthoeken komt overeen met de maximaal haalbare capaciteit van 

de GEL-clusters plus PGI Alkmaar. Vraag die boven dat niveau uitgaat kan dus niet door GasTerra 

worden ingevuld, tenzij daarvoor de LOP-clusters en/of H-gasmiddelen van GasTerra worden ingezet. 

Indien dat niet mogelijk is zullen H-gasmiddelen van derden dat deel van de vraag moeten afdekken. 

De heer Broenink licht toe dat deze figuur is gebaseerd op een gemiddeld jaar. 

De Voorzitter zegt ervan te zijn uitgegaan dat de LOP-clusters alleen worden ingezet in noodgevallen. 

De heer Van de Leemput antwoordt dat dit juist is, doch geeft aan dat moet worden gedefinieerd wat 

onder een noodgeval wordt verstaan. Hij wijst op mogelijke situaties van krapte in het najaar. Hij 

geeft aan dat de LOP-clusters tot heden alleen worden ingezet in geval van storingen. 

De heer Van de Leemput wijst op de optie om in het najaar niet te produceren vanuit de UGS-en maar 

uit de LOP-clusters, zodat het UGS-volume beschikbaar blijft voor 2015 en er daardoor in dat jaar 

meer ruimte is. 

De heer Broenink geeft aan dat het uitgangspunt tot nu toe is om de LOP-clusters alleen te gebruiken 

bij uitval van andere installaties van NAM, alsook bij uitval van GTS-installaties. 

De heer Van Roost vraagt in dit verband hoe de verantwoordelijkheden liggen. Hij zegt de indruk te 

krijgen dat GasTerra een verantwoordelijkheid op zich neemt voor het garanderen van de 

leveringszekerheid van de G-gasmarkt. 

De heer Broenink antwoordt dat GasTerra niet die verantwoordelijkheid heeft, maar wel rekening 

houdt met de conversiemogelijkheden die GTS heeft. GasTerra is uiteraard niet verantwoordelijk voor 

de beschikbaarheid van de conversie-installaties en voor de beschikbaarheid van H-gas. 

De Voorzitter merkt op dat GasTerra zichzelf wél beperkingen oplegt qua mogelijkheden voor 

optimalisatie. 

De heer Broenink antwoordt dat dit juist is, en dat het doel daarvan is er aan bij te dragen dat de 

markt niet in problemen komt. 

De Voorzitter merkt op dat het van belang is om duidelijk te maken wie bij eventuele in de maand 

december optredende problemen verantwoordelijkheid draagt. 

De heer Broenink licht toe dat het waarschijnlijk is dat, in het hypothetische geval dat eind december 

de conversie-installaties van GTS uitvallen en er door NAM nog slechts 0,5 bcm mag worden 

geproduceerd, GTS GasTerra zal opdragen om extra Groningengas te leveren. 

De heer Van de Leemput deelt mede dat wat hem betreft de Groningenproductie stopt bij 42,5 bcm, 

tenzij de minister op dat moment toestemming geeft om méér te produceren. 

De Voorzitter geeft aan dat het dus zaak is om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich voordoet. 

De heer Broenink beaamt dit, maar geeft aan dat dit niet volledig binnen de controle van GasTerra 

valt. 

De CEO geeft aan dat tijdens het werkdiner van het College is besproken dat de voorgestelde aanpak 

goed is, maar dat er nog verschillende onzekerheden bestaan. Dit betreft de precieze interpretatie van 

de toegestane inzet van de LOP-clusters, de werkelijke bedrijfszekerheid van de GEL-clusters, het 



tijdig beschikbaar zijn van UGS Norg en de beschikbaarheid van de kwaliteitsconversie-installaties 

van GTS. Om die reden is geconcludeerd dat deze risico’s verder in kaart moeten worden gebracht en 

dat daarna kan worden bekeken wat het verstandigste scenario is voor het sturen van de actuele 

productie in het gebied tussen de minimum- en maximumlijn. Hij benadrukt dat alle betrokken partijen 

zich committeren aan het gestelde maximum van 42,5 bcm, maar tevens deze grenswaarde zo dicht 

mogelijk willen naderen. Het onderzoek rond de genoemde risico’s dient vóór de zomer gereed te zijn, 

zodat er nog voldoende tijd resteert om bij te sturen. 

De Voorzitter voegt toe dat bij het werkdiner ook naar voren is gebracht dat de LOP-clusters in de 

stand-by stand kunnen staan zonder daarbij volume te produceren. 

De heer Van de Leemput antwoordt dat dit laatste volgens zijn informatie niet juist is. Hij geeft aan 

dat deze clusters in de zomerperiode weliswaar geheel buiten bedrijf kunnen staan, maar in de standby 

stand toch een kleine productie moeten leveren. Hij zegt toe te zullen nagaan waar deze onjuiste 

informatie vandaan komt. 

De Voorzitter zegt nog een tweetal overeengekomen afspraken toe te willen voegen aan hetgeen de 

CEO samenvatte. 

Hij geeft aan dat is afgesproken dat beide Colleges met een interval van een maand à 6 weken worden 

geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot nieuwe informatie alsook met de 

ontwikkeling van de actuele productie binnen het gebied tussen de minimum- en maximumlijn. 

Verder geeft hij aan dat is vastgesteld dat het goed zou zijn als de bij deze kwestie nauw 

samenwerkende partijen, GTS, GasTerra en NAM, in een gesprek met de minister uitleg geven over 

de 

zorgvuldige wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het kabinetsbesluit. Hij voegt toe dat de heer 

Dierikx zich bereid heeft getoond een dergelijk gesprek voor te bereiden. 

De heer Dierikx merkt op dat met een dergelijk gesprek niet zou moeten worden gewacht tot juli, als 

er meer duidelijkheid is. 

De CEO beaamt dit en geeft aan dat dit gesprek op korte termijn kan plaatsvinden. 

De heer Van de Leemput geeft aan dat er aan de zijde van NAM nog wel enige voorbereiding 

noodzakelijk is. 

De CEO zegt aan de gegeven opsomming van risico’s nog een additioneel risico te willen toevoegen, 

dat zich aan het eind van het jaar kan voordoen. Bij het sturen op een zo hoog mogelijke realisatie 

binnen het gestelde maximum kan zich de situatie voordoen dat er aan een volumevraag moet worden 

voldaan terwijl er geen productie meer mogelijk is. GasTerra zal dan volume moeten inkopen, maar 

eind december is de markt doorgaans weinig liquide. De einddatum van 31 december voor de periode 

waarop de productielimiet betrekking heeft maakt het maken van een ‘puntlanding’ daarom extra 

moeilijk. Het zou daarom beter zijn als het kabinetsbesluit zou zijn gestoeld op een gasjaar, van 1 

oktober tot en met 30 september. Dit zou kunnen worden bereikt door voor 2015 een maximum 

productie af te spreken voor een periode van 9 maanden, en vervolgens voor de 12 maanden vanaf 

1 oktober 2015. Hij oppert dat GasTerra dit zou kunnen inbrengen als zienswijze naar aanleiding van 

het kabinetsbesluit. 

De Voorzitter beaamt dat er eind september veel meer manoeuvreerruimte is om een precieze landing 

te maken. 

De heer Van de Leemput merkt op dat het laatstgenoemde punt ook zou kunnen worden opgelost door 

af te spreken dat niet-gerealiseerde productie mag worden ingehaald in het volgende jaar. 

De Voorzitter antwoordt dat dit geen haalbare kaart is. 

De heer Dierikx merkt op dat het voorstel van de CEO erop zou neerkomen dat de periode waarvoor 

de productiebeperking geldt zou eindigen op 30 september 2016, waardoor er daarna 3 maanden 

resteren zonder productiebeperking. Hij geeft aan ook te willen bekijken of het verkieslijk is om het 

moment van besluitvorming over een volgende periode te vervroegen. 

Daarnaast zou goed moeten worden nagegaan hoe een dergelijke aanpassing zou overkomen bij de 

verschillende stakeholders. 

De Voorzitter vat samen dat er in de afgelopen periode meer begrip is opgebouwd omtrent de 

benodigde aanpak, maar dat er nog een aantal zaken verder moet worden onderzocht, ook ten aanzien 

 

van de vraag hoe de verantwoordelijkheden van NAM, GasTerra en GTS precies liggen. Daarnaast 

zullen de ontwikkelingen in de komende periode goed worden gemonitord en zal worden gestreefd 



naar een gesprek met de minister om de aanpak toe te lichten en eventueel een aanpassing van de te 

hanteren productieperiode aan te kaarten. 

De heer Van Roost vraagt tot welke datum zienswijzen kunnen worden ingebracht. 

De heer Dierikx antwoordt dat 24 april a.s. hiervoor de uiterste datum is. 

De heer Benschop zegt van mening te zijn dat alle betrokken partijen, inclusief GasTerra, op dit vlak 

goed werk hebben geleverd en uit hiervoor zijn complimenten. 

Hij merkt op dat het opslagplan voor UGS Grijpskerk inmiddels is goedgekeurd en dat het verzoek om 

aanpassing van het opslagplan voor UGS Norg nog in behandeling is op het ministerie. Hij verzoekt 

de heer Dierikx om te bevorderen dat dit plan uiterlijk 1 juli wordt goedgekeurd, opdat deze UGS kan 

worden ingezet zoals in het productieplan voor 2014 is voorzien. 

De Voorzitter beaamt dat deze UGS een belangrijke rol speelt bij het behalen van de gestelde doelen. 

De heer Van Roost merkt op dat GasTerra in de loop van 2014 mogelijk vanuit het oogpunt van 

leveringszekerheid aanzienlijk moet ingrijpen in zijn planning en daardoor wellicht 

verkoopmogelijkheden moet laten liggen. Hij betoogt dat dit kan worden gezien als een dienst die aan 

de markt wordt geleverd, waar geen vergoeding tegenover staat. 

De heer Broenink antwoordt dat de vergoeding bestaat in de vorm van de goede relatie tussen 

GasTerra en GTS, welke GasTerra in de afgelopen jaren ook heel goed heeft geholpen bij het 

realiseren van zijn doelen. 

De heer Van Roost vraagt of de bestaande overeenkomsten tussen NAM, GTS en GasTerra in 

voldoende mate zijn gestructureerd. 

De heer Broenink antwoordt dat de samenwerking tussen deze partijen prima verloopt, maar dat die 

bewust nauwelijks is onderbouwd met contractuele afspraken. GasTerra informeert de ACM over de 

wijze waarop het samenspel verloopt. 

De Voorzitter geeft aan dat het wél van belang is om voor verschillende scenario’s af te spreken welke 

acties de betrokken partijen moeten nemen. 

De CEO bevestigt dat dit voor een beperkt aantal relevante scenario’s zal worden uitgewerkt. Hij 

geeft aan dat er in februari een topoverleg heeft plaatsgevonden tussen NAM, Gasunie en GasTerra, 

waarbij de gehele kwestie goed is doorgesproken. De operationele teams van deze partijen werken 

goed samen. Hij oppert dat het goed zou zijn om nogmaals een dergelijk topoverleg te houden, met 

betrekking tot het doorspreken van de risico’s. 

De heer Van de Leemput deelt mede dat er onlangs een bericht naar buiten is gegaan waarin een 

verwachte productie van 43,5 bcm voor 2014 was opgenomen. Dit riep veel commotie op, maar NAM 

heeft afdoende kunnen uitleggen dat dit cijfer afweek van de productielimiet omdat het mede 

betrekking had op productie uit de bergingen. De les uit dit incident is dat bij de externe communicatie 

een andere lijn moet worden gevolgd dan bij de interne communicatie. Hij stelt voor om hierover ook 

afstemming te zoeken met GasTerra. 

De CEO zegt dit een goed voorstel te vinden. 

De heer Broenink bevestigt dat in het getal van 43,5 bcm de productie in december 2014 van 1 bcm uit 

UGS Norg en de PGI Alkmaar was inbegrepen. 

 

De Voorzitter constateert dat dit uit de bergingen geproduceerde volume in 2015 weer moet worden 

geïnjecteerd en dan wél meetelt voor het productieplafond. 

De heer Van de Leemput bevestigt dat de limiet voor NAM betrekking heeft op de productie, terwijl 

het 

bij GasTerra gaat om de verkoop. Hierdoor hebben de gehanteerde cijfers verschillende definities. 

De Voorzitter geeft aan het een goede zaak te vinden dat dit verschil is toegelicht. 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

7. UITGANGSPUNTEN GBC 

(Schrijven Secretariaat M5803 d.d. 13 mei 2014) 

De Voorzitter stelt vast dat de inhoud van dit schrijven aan de zijde van GasTerra reeds heeft geleid tot 

een voorstel voor de bestelbrief, dat staat geagendeerd voor de vergadering van het College van 

Gedelegeerde Commissarissen die later vandaag zal plaatsvinden. 

De Directeur deelt mede dat de discussie over deze uitgangspunten zich heeft geconcentreerd op de 

vraag hoe moest worden omgegaan met de onzekerheid over de hoogte van de toegestane productie na 

afloop van de huidige 3-jaars periode. 



De heer De Groot deelt mede dat GasTerra het ministerie heeft verzocht om niet bekend te maken 

hoeveel volume er in het verleden is besteld. Op dit moment ligt er ook een WOB-verzoek met 

dezelfde vraag. Het ministerie is voornemens om ervoor zorg te dragen dat dit verzoek niet zal worden 

gehonoreerd. 

De heer Bokhoven vraagt of er voor het kunnen leveren van de vermelde capaciteit nog extra 

investeringen noodzakelijk zijn ten opzichte van de investeringen die reeds zijn goedgekeurd. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is, en voegt toe dat NAM wel doende is om de timing 

van het project 2e fase compressie opnieuw te bezien. 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met het voorstel. 

(939) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel “Uitgangspunten GBC”, als verwoord in 

schrijven 

M5803 d.d. 13 mei 2014. 

8. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET VIERDE KWARTAAL VAN 2013 

(Schrijven Secretariaat M5793 d.d. 05 mei 2014 en M5796 d.d. 06 mei 2014) 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met goedkeuring van de rapportage. 

(940) Het College neemt kennis van het middels schrijven M5796 d.d. 6 mei 2014 toegezonden advies 

van 

de Budget Commissie en hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het vierde kwartaal van 

2013 conform schrijven secretariaat M5793 d.d. 05 mei 2014. 

 

9. VERGOEDING VOOR EIGEN GEBRUIK GRONINGS AARDGAS BUITEN DE 

CONCESSIE GRONINGEN IN 2013 

(Schrijven Secretariaat M5795 d.d. 06 mei 2014) 

De Voorzitter vraagt of er ook voor de in het schrijven vermelde 2013-volumes mogelijk nog een 

herberekening zal komen. 

De heer Bokhoven voegt toe dat dit punt ook de achtergrond was van de bij agendapunt 2.1 door hem 

gestelde vraag wat de oorzaak is van de volume-afwijkingen. 

De heer Botter zegt toe dit te zullen nagaan. 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met het voorstel. 

(941) Het College besluit de vergoeding voor eigen gebruik van Gronings aardgas buiten de concessie 

Groningen betreffende het jaar 2013 vast te stellen conform het voorstel in schrijven M5795 d.d. 6 mei 

2014. 

10. STAND VAN ZAKEN M.B.T. GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter constateert dat dit onderwerp inmiddels is besproken onder agendapunt 5. 

11. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

12. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 549ee vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 04 juli 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 5 

Bijlage 2: Blad uit NEN-norm 

Bijlage 3: Verslag dialoogtafel 14 mei 2014 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 10 oktober 2014 

 

Notulen van de 549e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

04 juli 2014 om 08.30 uur in Hotel ’t Sandt te Antwerpen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

dr. L.E.C. van de Leemput 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) dr. B.J. Botter (Adjunct Directeur NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Voortgang Schadeafhandeling 

------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5835 d.d. 27 juni 2014) 

De heer Dessens constateert dat er de afgelopen zes weken goede voortgang wordt geboekt bij het 

afhandelen van schademeldingen. 

De Directeur deelt mede dat er recent veel publiciteit is over de voortgang bij het versterken van 

woningen. Hij geeft aan dat de uitvoeringsorganisatie nog niet operationeel is, maar dat daar niet op 

wordt gewacht. NAM heeft voor 250 te versterken woningen een opdracht geplaatst bij Arcadis. Aan 

50 daarvan wordt al daadwerkelijk gewerkt, de rest staat op de lijst om te worden aangepakt. Voor elk 

van de te versterken woningen geldt dat er een architect en een constructeur bij moeten worden 

ingeschakeld. 

 

De heer Dessens merkt op dat vervolgens in het afhandelingstraject de vraag aan de orde komt wie de 

kosten op zich moet nemen, waarbij een probleem is dat niet altijd duidelijk is welke schade te maken 

heeft met aardbevingen en welke het gevolg is van achterstallig onderhoud. 

De Directeur bevestigt dit. Hij deelt mede dat er per 1 augustus 3 à 5 woningen gereed zullen zijn. De 

doorlooptijd per woning is ten minste 4 maanden en maximaal 6 maanden. Soms treedt vertraging op 

doordat de bewoners op vakantie zijn. 

De Directeur geeft aan dat NAM een richtlijn opstelt voor hoe moet worden omgegaan met 

achterstallig onderhoud. In principe wordt schade die daarvan het gevolg is niet vergoed. Als de 

eigenaar zelf niet in staat is om deze bijdrage te leveren dan zal de zaak worden voorgelegd aan de 

commissie ‘Bijzondere situaties’. 

De heer Dessens vraagt of die commissie al operationeel is. 

De Directeur bevestigt dit en geeft aan dat de commissie onafhankelijk van NAM opereert. 

De heer Dierikx zegt contact te hebben gehad met de heer Aartsen, voorzitter van deze commissie. 

Deze gaf aan dat hij de aangemelde gevallen hoofdzakelijk in handen geeft van de gemeentelijke 

sociale diensten, en meldde dat niet alle aangemelde gevallen worden gehonoreerd. 

De commissie wordt ondersteund door de sociaal-medische infrastructuur en de gevallen worden 

behandeld door z.g. case managers. 

De heer Benschop vraagt of er nog aanvullende maatregelen mogelijk zijn, gelet op het feit dat er nog 

een flink ‘stuwmeer’ van te behandelen gevallen is. Hij geeft aan dat er nu overall gezien goede 

progressie wordt geboekt, maar wijst op een mogelijk probleem als de nog open staande gevallen in 

meerderheid moeilijke gevallen zijn. 



De Directeur antwoordt dat bij de eerste schade-opname wordt beoordeeld of het een moeilijk geval is. 

Er wordt dan een ander team op gezet, waardoor met name het voortraject sneller verloopt. 

De heer Bokhoven vraagt of er reeds concreet wordt gewerkt aan te versterken woningen die tijdelijk 

zijn gestut. 

De Directeur antwoordt dat er 250 woningen zijn gestut en dat er bij 50 daarvan werkzaamheden 

gaande zijn. 

De Voorzitter vraagt of de instroom van nieuwe schademeldingen redelijk is in relatie tot de zwaarte 

van de bevingen in de afgelopen periode. 

De Directeur antwoordt dat er nog veel schades worden gemeld die het gevolg zijn van oudere 

bevingen. 

De Voorzitter vraagt of het zo is dat voor elke woning in het gebied inmiddels een schade is gemeld. 

De Directeur antwoordt dat dit niet het geval is: in het gebied staan 70.000 woningen. 

De heer Dierikx zegt het afhandelingstempo - ongeacht wat hiervan de reden is - te laag te vinden. Het 

gevolg daarvan is dat de kritiek op NAM zich opstapelt, en dat het risico bestaat dat er in het najaar 

nog steeds weinig progressie is geboekt. Hij wijst op het belang ervan dat er daadwerkelijk aannemers 

aan de slag zijn. 

De heer Bokhoven geeft aan dat het van belang is dat er tegengeluid kan worden gegeven aan de 

negatieve pers van dit moment. 

De heer Dierikx merkt op dat de uitvoeringsorganisatie pas per 1 januari 2015 operationeel zou zijn. 

 

De heer Benschop vraagt of NAM onderzoekt of de capaciteit die Arcadis inzet bijvoorbeeld kan 

worden verdubbeld. 

De Directeur bevestigt dit. 

De Voorzitter vraagt of er in de regio voldoende capaciteit is. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dessens merkt op dat, als er per 1 augustus vijf gevallen zouden zijn opgeleverd, er nog heel 

veel gevallen te gaan zijn. Hij sluit zich aan bij de aanbeveling van de heer Bokhoven om door 

adequate communicatie tegenwicht te bieden aan de negatieve stemming. 

De Directeur beaamt het belang hiervan en illustreert dit aan de hand van het ‘52 daden programma’, 

maar geeft ook aan dat dit heel lastig is daar de betreffende eigenaren op dit moment zelf ook niet 

positief zijn gestemd. 

2.2 Verslag Dialoogtafel 

------------------------------ 

(Schrijven Secretariaat M5837 d.d. 30 juni 2014) 

De Directeur deelt mede dat er met betrekking tot de Dialoogtafel zowel goede als minder goede 

punten zijn te melden. Positief is dat de deelnemers elkaar als groep inmiddels beter leren kennen, en 

dat er een besluit tot stand is gekomen over de uitvoeringsorganisatie. Daar staat tegenover dat het 

onderling vertrouwen laag is, met name tussen het secretariaat van de Tafel en NAM. 

Een voorbeeld daarbij is, dat de regeling voor nieuwbouw van woningen door NAM als discussiestuk 

is ingebracht, met het doel om deze snel te finaliseren. Over dit stuk is echter in een werkgroep van de 

Tafel maanden lang gepraat, zonder dat dit tot consensus heeft geleid. Een ander voorbeeld is het 

schadeprotocol. De Tafel wil op dit document een externe review laten uitvoeren op dit protocol, 

terwijl NAM nog geen terugkoppeling heeft gekregen van de individuele groepsleden, maar wel 

binnen een week commentaar van de TCBB had ontvangen. NAM realiseert zich dat zij naast de 

contacten met de Voorzitters en het secretariaat ook met de individuele leden van de Tafel zal moeten 

communiceren. Al bij al wordt er slechts heel langzaam progressie geboekt. 

De heer Dessens vraagt of NAM ook inhoudelijk met de Tafel in gesprek is. 

De Directeur bevestigt dit. 

De heer Dessens zegt te hebben gelezen dat er werkgroepen zijn ingesteld. 

De Directeur antwoordt dat de betrokkenheid bij een aantal deelnemers aan de Tafel groot is: men 

heeft duidelijk de behoefte om invloed uit te oefenen. 

De heer Dierikx merkt op dat het Bestuurlijk Akkoord leidend was, en door de Tafel als uitgangspunt 

zou worden genomen, maar de Tafel heeft daarop een eigen visie. Men stelt veel ter discussie, de 

aanpak wordt erg bureaucratisch, en er wordt weinig progressie geboekt. Ook de minister is hierover 

bezorgd. De heer Dierikx geeft aan dat uiterlijk in week 28 de verantwoordelijkheden van de Tafel 



moeten zijn vastgelegd. Daarna kan er weer voortgang worden geboekt. 

De heer Dessens geeft aan dat het voor sommige onderwerpen niet heel erg is als er lang over wordt 

gediscussieerd, maar dat bijvoorbeeld de commissie ‘Bijzondere situaties’ voortvarend te werk moet 

kunnen gaan. 

 

De Directeur geeft aan dat de Voorzitters een sterke regierol zien voor de Tafel. Zo willen zij een 

ontwikkelmaatschappij tot stand brengen die volledig door de Tafel wordt aangestuurd. Dit betreft de 

activiteit gericht op het versterken en verduurzamen van woningen. 

De heer Dierikx geeft aan dat de Tafel het niet accepteert als er zaken door NAM worden opgepakt, 

ook niet als dat op transparante wijze gebeurt. 

De Directeur voegt toe dat er ook discussie is ontstaan over de adviesrol van de Tafel. NAM acht het 

normaal dat zij met de Tafel in overleg gaat over een uitgebracht advies. Nu dreigt echter de situatie 

dat - in plaats van overleg over een advies - voor elk onderwerp consensus moet worden bereikt. 

De Voorzitter vraagt of NAM in deze discussies altijd alleen staat, dan wel dat er steun is van het 

ministerie. 

De Directeur antwoordt dat de heer De Groot goede steun geeft, en dat ook de heer Moorlag, 

Gedeputeerde van de provincie Groningen, een belangrijke rol speelt. 

De heer Dierikx geeft aan dat het ministerie wil voorkomen dat alle ogen zijn gericht op de 

rijksoverheid. De overheid wil terughoudend zijn, en ruimte bieden aan de partijen aan tafel om het 

samen op te lossen. 

De Directeur zegt, ondanks de moeizame situatie, zeker belang te hechten aan het bestaan van de 

Tafel. 

De Voorzitter geeft aan dat de aanwezige spanningen waarschijnlijk zullen blijven, daar er grote 

belangen in het geding zijn. 

De Directeur voegt toe dat ook de aanwezige achterdocht bijdraagt aan deze spanningen. 

De heer Botter geeft aan dat er ook informatie is over de ‘Economic Board’. 

De Directeur deelt mede dat er is gezocht naar personen die in dit gremium zitting willen nemen. 

De heer Botter geeft aan dat ook dit proces traag verloopt, maar dat Sieger Dijkstra, een ondernemer 

uit Leek, dit gremium zal voorzitten. Ook namens VNO/NCW is er een kandidaat voorgesteld. Vanuit 

de vakbonden is er eveneens een kandidaat voorgedragen. Deze is echter geen ondernemer, wat niet 

strookt met de afspraak dat deze Board zou worden bemand door ondernemers. 

In de komende periode zal met de voorzitter van deze Board de aanpak worden uitgewerkt. Voorlopig 

komen hierover geen persuitingen. Gestreefd wordt naar een officiële start van deze Board na de 

zomer. In de tussentijd zijn er ten aanzien van de regionale economische ontwikkeling vanuit allerlei 

hoeken al heel wat suggesties naar voren gebracht. 

De heer Botter geeft aan dat vanuit NAM gezien ook dit proces stroperig verloopt. NAM heeft onder 

andere voorgesteld om in afwachting van het van start gaan van deze Board een voorlopige commissie 

aan te stellen conform de aanpak rond de commissie ‘Bijzondere Situaties’. Hiervoor bleek evenwel 

geen steun te bestaan. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN: 

 de 547e vergadering, gehouden op 16 mei 2014 

 de 548e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 25 juni 2014 

De notulen van de 547e worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 548e vergadering. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. FINANCIELE RAPPORTAGE OVER HET EERSTE KWARTAAL VAN 2014 

(Schrijven secretariaat M5794 d.d. 5 mei 2014 en M5829 d.d. 23 juni 2014) 

De heer Bokhoven merkt op dat in de rapportage de verschuivingen van projecten, en de financiële 

impact daarvan, niet erg inzichtelijk zijn. 

De Voorzitter stelt vast dat het College zijn goedkeuring kan hechten aan de rapportage. 

(942) Het College hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het eerste kwartaal van 2014 

conform schrijven M5794 d.d. 5 mei 2014. 

6. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5834 d.d. 27 juni 2014) 



De Directeur geeft een toelichting op de operationele highlights aan de hand van een presentatie 

(bijlage 1 bij de notulen). 

Slide 2: Staatstoezicht heeft in de afgelopen periode een behoorlijk aantal inspecties uitgevoerd. 

NAM is naar aanleiding van demonstraties in verband met de aardbevingen in gesprek met de AIVD, 

met name over de organisatie ‘GroenFront!’. 

Slide 3: In het kader van het ISO 14001 certificaat van NAM is een audit gehouden met betrekking tot 

de wijze waarop NAM het aardbevingendossier behandelt. Hierbij is slechts één verbeterpunt naar 

voren gekomen, namelijk de aanbeveling om een kwaliteitsprotocol neer te zetten voor de beoordeling 

van gebouwschades. 

Slide 4: Het aantal lekken van groter dan 10 kg is toegenomen. Dit beeld doet zich breed voor, over 

diverse locaties. 

Slide 6: Het opslagplan voor UGS Norg is goedgekeurd. 

Voor het Norg project zijn momenteel 1000 personen werkzaam op de locatie. De projectkosten 

ontwikkelen zich binnen het gestelde budget. Er is wel een extra kostenpost van € 8 mln. als gevolg 

van het niet doorgaan van fase 2. Deze post is vrijgemaakt binnen het oorspronkelijke budget, maar zal 

wél een apart administratief goedkeuringsproces doorlopen. Voor NAM valt de goedkeuring van dit 

bedrag binnen de bevoegdheid van de Directeur. 

 

De heer Bokhoven wijst er op dat ten aanzien van de fysieke voortgang van het project de constructie 

circa 10% achter loopt op de planning. Hij zegt dit zorgwekkend te vinden en vraagt of deze 

achterstand nog kan worden ingelopen. 

De Directeur antwoordt dat deze achterstand is ontstaan door problemen met de levering van bepaalde 

kleppen. Dat probleem is nu opgelost. Ook bij de engineeringswerkzaamheden was enige achterstand 

ontstaan. Deze problemen hebben de rek die nog in de tijdplanning zat opgesoupeerd, zodat oplevering 

per 15 november van dit jaar zeker niet meer haalbaar is. Mede vanwege deze problemen is er extra 

mankracht ingezet. 

De Directeur geeft aan dat hij vanwege deze ontwikkelingen niet met zekerheid kan stellen dat de 

opleverdatum van 1 december zal worden gehaald. 

De heer Dessens geeft aan dat in de laatste vergadering van het College van Gedelegeerde 

Commissarissen naar voren is gekomen dat de beschikbaarheid van UGS Norg in de maand december 

bij een redelijk koude winter hard nodig is, zodat tijdige oplevering erg belangrijk is. 

De Directeur antwoordt dat NAM alles op alles zet om deze datum te halen, en geeft aan dat de 

vooruitzichten daaromtrent op dit moment goed zijn. Hij voegt toe dat er wel een alternatief plan moet 

worden opgesteld voor als de opleverdatum toch zou worden overschreden. In dat geval zouden de 

Loppersum-clusters moeten worden ingezet, en die hebben daartoe nog de nodige productieruimte. 

De heer Dessens merkt op dat GasTerra voor een dergelijke situatie denkt aan mogelijkheden zoals het 

verminderen van de vraag door het laten afschakelen van klanten. 

De heer Benschop geeft aan dat GasTerra en NAM momenteel nog volop bezig zijn met het 

onderzoeken van de verschillende opties. 

De heer Dessens merkt op dat een één week latere opstart van UGS Norg zou inhouden dat er 0,5 mrd. 

m3 extra uit de LOP-clusters moet worden geproduceerd. 

De heer Bokhoven voegt toe dat dit slechts mogelijk is als deze productie nog past binnen het overall 

productieplafond. 

De heer Dessens beaamt dit en geeft aan dat het in die fase waarschijnlijk vooral zal gaan om de 

hoeveelheid capaciteit. 

De Directeur deelt mede dat de binnen het Norg Expansie-project te boren putten gereed zijn en dat de 

boortoren de locatie heeft verlaten. 

Slide 7: De Directeur deelt mede dat de Onderzoeksraad bezig is met interviews. Hij zegt nog niet te 

kunnen bevroeden wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. 

De Voorzitter vraagt of de leden van het College al zijn geïnterviewd. 

De heer Bokhoven antwoordt dat met hem een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden. 

De heer Dessens deelt mede dat hij door medewerkers van de Onderzoeksraad is geïnterviewd. 

Slide 9: De heer Dessens merkt op dat er in februari een beving met magnitude van 3 heeft 

plaatsgevonden en vraagt of er sindsdien alleen lichtere bevingen zijn geweest. 

De Directeur bevestigt dit. 



Black-out scenario’s 

De Voorzitter wijst op het in het schrijven vermelde over Black-out scenario’s. Hij concludeert dat 

NAM mogelijk technische noodvoorzieningen moet gaan realiseren en vraagt of al duidelijk is welke 

partij de kosten daarvan voor zijn rekening gaat nemen. 

De heer Botter antwoordt dat hierover momenteel niet meer informatie beschikbaar is dan in het 

schrijven is vermeld. 

De Voorzitter zegt zich te kunnen voorstellen dat, als er investeringen nodig zijn die in het belang zijn 

van het gas- of elektriciteitsnet, de netwerkoperator de kosten daarvan op zich neemt. 

De Directeur zegt in te schatten dat Tennet daar geen moeite mee zou hebben. Daarentegen lijkt GTS 

nog niet zover te zijn. 

De Voorzitter bepleit dat deze kwestie op een commercieel gezien goede wijze moet worden opgelost. 

7. STAND VAN ZAKEN AARDBEVINGEN 

Regeling waardedaling 

De Directeur deelt mede dat er in het kader van de waardedalingsregeling inmiddels 120 aanvragen 

zijn ontvangen. Deze zijn in behandeling. Een zorgpunt is dat de belanghebbenden de hoogte van de 

compensatie willen weten vóórdat de verkoop plaatsvindt. NAM is hier op tegen, omdat dit 

mogelijkheden biedt om de overeen te komen verkoopprijs te manipuleren. 

De heer Dessens zegt benieuwd te zijn om welke bedragen het gaat. Als het gaat om bedragen van 

enkele honderden Euro’s dan is het belang daarvan uiteraard gering. Hij zegt zich echter, als het om 

meer substantiële bedragen gaat, goed te kunnen voorstellen dat de betrokkenen deze informatie willen 

hebben. Hij geeft aan dat het, zoals hij eerder betoogde, mogelijk zou zijn om deze compensatie te 

berekenen direct na het afsluiten van de koopovereenkomst. De verkoper zou dan een ontbindende 

voorwaarde in de koopovereenkomst kunnen opnemen met betrekking tot een minimaal door hem te 

verkrijgen compensatiebedrag. Dit biedt de verkoper duidelijkheid over de compensatie vóórdat de 

feitelijke overdracht plaatsvindt. 

De heer Dierikx merkt op dat in het bestuurlijk akkoord is vermeld dat de regeling betrekking heeft op 

de werkelijk gerealiseerde waardedaling, en dat aanpassing van de regeling de instemming van de 

minister vereist. Hij geeft aan dat de minister gevoelig is voor mogelijke manipulatie. 

De Directeur zegt daar eveneens zorgen over te hebben. 

De heer Dessens antwoordt dat de inhoud van het akkoord op dit punt hem bekend is, en betoogt dat 

de koopovereenkomst (vaak aangeduid als ‘voorlopig koopcontract’) een echte overeenkomst is, zodat 

de daarin vermelde koopsom kan worden beschouwd als ‘gerealiseerd’. 

De heer Dierikx zegt dit een plausibele redenering te vinden. 

Nieuwbouwregeling 

De Directeur deelt mede dat er ook druk staat op de regeling voor tegemoetkoming bij 

nieuwbouwwoningen. Hiervoor is een fonds van €10 mln. beschikbaar gesteld. Er wordt in de regio 

vanuit gegaan dat redelijke meerkosten in verband met aardbevingsbestendige uitvoering zonder meer 

door NAM moeten worden vergoed. NAM merkt in dat verband echter op dat ook zou moeten worden 

gekeken naar eventuele andere constructievormen, die niet tot meerkosten leiden. 

 

De heer Bokhoven zegt te concluderen dat ook dit dossier stroperig verloopt, en dat de nieuwe 

contourenkaart deze kwestie ook niet gemakkelijker maakt. 

De heer Dierikx deelt mede dat hij via TNO een apart onderzoek heeft opgestart met betrekking tot het 

uitbreidingsplan ‘Meerstad’ van de stad Groningen. 

De heer Dessens merkt op dat NAM wellicht kan aangeven dat zij kennis heeft van 

aardbevingsbestendige constructies. 

De Directeur geeft aan dat er sprake is van 10 à 15% extra kosten bij nieuwbouwwoningen, en voegt 

toe dat er in het gebied rond Loppersum weinig nieuwbouw zal plaatsvinden. 

De heer Dessens antwoordt dat het in dat geval wellicht voor NAM interessant kan zijn om zelf 

technologie te ontwikkelen. 

De Directeur antwoordt dat NAM dit reeds doet, in samenwerking met een opleidingsinstituut. 

Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 

De heer Benschop merkt met betrekking tot de risicocontouren op dat met het nu toegepaste 

berekeningsmodel in de maand oktober nieuwe gegevens zullen worden opgeleverd. 

De Voorzitter vraagt of het normalisatie-instituut NEN en het KNMI op deze planning zijn 



aangesloten. 

De Directeur antwoordt dat dit nog niet zeker is, en dat NEN zelf zijn planning bepaalt. 

De heer Benschop betoogt dat, als de resultaten van studies ten behoeve van het nieuwe winningsplan 

beschikbaar zijn, deze zouden moeten worden gebruikt voor de NPR. Daarnaast zou de overheid de 

normstelling moeten bepalen. 

De heer Dierikx antwoordt dat ook ten aanzien van het laatstgenoemde punt slechts traag voortgang 

wordt geboekt. 

De heer Benschop merkt op dat, als het niet mogelijk blijkt om op basis van de berekeningsresultaten 

het risico neerwaarts bij te stellen, dit een gegeven zou zijn. Hij betoogt dat het echter jammer zou zijn 

als er bijvoorbeeld drie maanden nadat de NPR verschijnt nieuwe informatie beschikbaar komt. 

De Directeur vraagt de heer Dierikx of het mogelijk is om de publicatiedatum van de NPR op te 

schuiven. 

De heer Dierikx antwoordt dat NEN daarover zelf beslist. 

De heer Dessens geeft aan dat NAM het NEN zou kunnen vragen hoe de planning is, en bespreken of 

afstemming mogelijk is. 

De Directeur merkt op dat de NPR een interim document is. 

De heer Benschop zegt te willen adviseren om op bestuurlijk niveau met NEN te overleggen, met als 

doel om ruimte te creëren voor inbreng van de laatste informatie. 

Productiecluster Eemskanaal 

De heer Dierikx vraagt of er reden tot bezorgdheid is over de productiecluster Eemskanaal. 

De Directeur antwoordt dat dit de cluster is die het dichtst bij de stad Groningen ligt, en geeft aan dat 

er discussie plaatsvindt over de vraag of dit risico’s oplevert. 

Staatstoezicht heeft uitgesproken dat deze cluster zou moeten worden ingesloten. TNO heeft 

hieromtrent een studie gedaan, met als uitkomst dat er een risico zou zijn voor de stad als deze cluster 

voluit zou produceren. NAM heeft daarop geantwoord dat deze cluster niet voluit produceert en dat er 

bij het huidige productieniveau geen sprake is van een bijzonder risico. 

Er is hierbij sprake van enige verwarring naar aanleiding van NAM’s stelling dat deze cluster minder 

produceert. NAM betrekt dit ‘minder’ op de maximaal mogelijke productie, terwijl anderen 

interpreteerden dat de productie uit deze cluster had moeten worden verminderd. 

De heer Dierikx geeft aan dat er ook onduidelijkheid is over de aldaar optredende compactie. 

De Directeur bevestigt dit. Metingen wijzen op een compactie van 1 cm in het afgelopen jaar, terwijl 

de compactie normaalgesproken 0,5 cm/jaar bedraagt. NAM zal nagaan of de meting klopt. Indien dit 

het geval is zal worden bestudeerd of er iets aan de hand is met het reservoir. Op dit moment wordt het 

nog onwaarschijnlijk geacht dat de compactiesnelheid opeens is verdubbeld, daar er uit deze cluster 

slechts weinig wordt geproduceerd. 

De Directeur zegt het een goede zaak te vinden dat deze kwestie op het niveau van de Inspecteur– 

Generaal van Staatstoezicht, de heer Dierikx en hemzelf wordt besproken. 

De heer Botter verlaat op dit moment de vergadering vanwege een slechte telefoonverbinding. 

8. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

(Schrijven Secretariaat M5833 d.d. 25 juni 2014) 

Mede aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. 

De Directeur geeft aan dat de belangrijkste issues op dit moment zijn het ‘landen’ op een productie 

van 42,5 mrd. m3 in 2014 en het gesprek met de minister op 10 juli a.s. 

De heer Lankhorst reikt een concept uit van de aan de minister te tonen presentatie (bijlage 2 bij de 

notulen). Hij deelt mede dat ook GTS aan het gesprek zal deelnemen, zodat ook het aandachtspunt van 

GTS betreffende de planning van investeringen in kwaliteitsconversie-installaties aan de orde zal 

komen. 

Slide 3: De heer Lankhorst licht toe dat een goed samenspel tussen de vermelde rollen noodzakelijk is. 

Slide 4: Deze slide geeft de situatie weer per 1 juni. Inmiddels zit de realisatie circa 300 mln. m3 onder 

de rode lijn, wat impliceert dat bij een warm tweede halfjaar de productiedoelstelling van 42,5 mrd. m3 

niet zal worden gehaald. 

De heer Bokhoven zegt te veronderstellen dat een onderschrijding van de productiedoelstelling niet de 

grootste zorg zal zijn voor de minister. 

De heer Lankhorst antwoordt dat de minister weliswaar het volume van 42,5 mrd m3 als maximum 

heeft neergezet, maar dat ook derving van gasbaten aan de inkomstenkant van de rijksbegroting voor 



hem een zorgpunt is. Onderschrijding van het doelvolume zou dus een tegenvaller zijn. 

Slide 7/8: De heer Lankhorst licht toe dat slides 7 en 8 ingaan op de geïnventariseerde risico’s en de 

mitigerende maatregelen. 

De heer Dierikx merkt op dat in het gesprek moet worden gemeld dat uit de Loppersum clusters 

maximaal 3 mrd. m3 zal worden geproduceerd. 

De heer Lankhorst antwoordt dat hierop bij slide 9 zal worden ingegaan. 

Slide 9: De heer Lankhorst deelt mede dat er nog enige discussie is over de inhoud van slide 9. Eén 

van de punten is, of Loppersum - naast de functie als uiterste redmiddel bij extreme kou of uitval van 

installaties - ook planmatig inzetbaar is. 

De Voorzitter zegt te begrijpen dat Loppersum alleen in noodgevallen mag worden ingezet, en vraagt 

of het acceptabel zou zijn om door middel van productie in Loppersum productievolume van UGS 

Norg te reserveren voor het eerste kwartaal van 2015. 

De Directeur merkt op dat hierbij van belang is, hoe een dergelijk gebruik van Loppersum in de regio 

zou worden gepercipieerd. Hij geeft aan dat hij voor een dergelijke inzet van Loppersum geen 

goedkeuring heeft van de minister, en zegt er nog niet zeker van te zijn dat hij een dergelijke vraag aan 

de minister zou willen voorleggen. 

De heer Dierikx antwoordt dat het advies van Staatstoezicht was om de productie in Loppersum tot nul 

te reduceren. De minister heeft dit advies niet gevolgd, teneinde in noodgevallen capaciteit achter de 

hand te hebben. Het inzetten van Loppersum zonder dat hiervoor een harde noodzaak aanwezig is past 

daarom niet in dit besluit. 

De Voorzitter concludeert dat zijn voorstel neerkomt op een geplande inzet van Loppersum, wat dus 

per definitie geen noodgeval is. 

De heer Bokhoven beaamt dit, en geeft aan dat bijvoorbeeld de uitval van een UGS als noodgeval zou 

gelden. 

De heer Dessens noemt het voorbeeld, waarbij het in een extreem koude decembermaand nog juist 

mogelijk is om aan de vraag te voldoen maar er zorg over bestaat of er genoeg reserve is voor de rest 

van de winter. In dat geval zou het verstandig kunnen zijn om te bezien of Loppersum alsnog voor 

levering van volume kan worden ingezet. 

De heer Lankhorst antwoordt dat het niet aan de orde is om op dit moment een dergelijke vraag aan de 

minister te stellen. 

De heer Benschop beaamt dit en geeft aan dat een dergelijke vraag op het juiste moment moet worden 

gesteld, namelijk als een dergelijke situatie zich daadwerkelijk voordoet. Wel zou het goed zijn om te 

laten zien welke scenario’s zich zouden kunnen voordoen. Verder is het zaak om aan de hand van de 

grafiek op slide 4 te laten zien hoe het proces om tot een puntlanding op 42,5 mrd. m3 te komen wordt 

gemanaged, en toe te lichten dat er duidelijkheid is over de rollen en dat de risico’s in kaart zijn 

gebracht. Hij zegt het niet zinvol te vinden om de minister tevoren uitsluitsel te vragen voor diverse 

eventualiteiten. 

De heer Dessens zegt het daarmee eens te zijn. Hij zegt het wél verstandig te vinden om te melden dat 

het tijdstip van oplevering van UGS Norg een risico is en dat de eventuele inzet van Loppersum, in het 

geval dat zich rond het project UGS Norg een probleem voordoet, dus nog steeds een actueel punt is. 

De heer Lankhorst concludeert dat dergelijke vragen dus niet expliciet moeten worden gesteld, maar 

dat kan worden volstaan met het geven van uitleg op vragen daaromtrent van de minister. Hij geeft aan 

dat het besprokene inhoudt dat de betrokken medewerkers moeten worden geïnstrueerd dat er niet 

planmatig moet worden gestuurd op een productie van 3 mrd. m3 uit Loppersum. 

De Directeur zegt het daarmee eens te zijn, en merkt op dat het eerder waarschijnlijk is dat aan het 

eind van het jaar de vraag is hoe ver de actuele productie achterblijft op de doelstelling van 

42,5 mrd. m3. 

De heer Dierikx geeft aan dat de minister in elk geval géén overschrijding van dat maximum zal 

accepteren. 

 

De heer Benschop geeft naar aanleiding van de op slide 9 opgenomen vraag over de situatie na 2016 

aan dat de minister waarschijnlijk zal zeggen dat hij alvorens deze te beantwoorden eerst het 

winningsplan van NAM wil zien. 

De heer Lankhorst antwoordt dat GTS dit punt graag wil bespreken omdat dit voor hen van belang is. 

De heer Benschop betoogt dat GTS dan ook zelf die vraag moet stellen, en dus niet NAM of GasTerra. 



De heer Bokhoven merkt op dat GTS - in plaats van deze vraag te stellen - zou kunnen aangeven wat 

de consequenties zijn van eventuele besluiten van de minister voor het investeringsplan van GTS. 

De heer Benschop zegt het daarmee eens te zijn en stelt voor dat zowel GTS als NAM in dit verband 

hun investeringsplanning in kaart brengen. 

De Directeur merkt op dat dit met name bij GTS een tamelijk acuut punt is, zeker als de minister de 

flexibiliteit zou willen hebben om het productieplafond eventueel te verlagen naar bijvoorbeeld 

20 mrd. m3. 

De heer Lankhorst bevestigt dat GTS heeft aangegeven dat in 2017 een Groningen-productie van 

25 mrd m3. nog mogelijk is, maar dat een verlaging tot 20 mrd. m3 bij de huidige 

kwaliteitsconversiecapaciteit 

een probleem zou zijn. 

De heer Dessens vat samen dat er drie belangrijke punten zijn om in het gesprek met de minister bij 

stil te staan, namelijk het managen van de productie naar de doelstellingen voor eind 2014, de 

verwachtingen betreffende het effect van de ingebrachte zienswijzen, en de situatie na 2016. Bij dit 

laatste punt kunnen GTS en eventueel NAM refereren aan hun investeringsplan. 

De heer Lankhorst zegt het ermee eens te zijn om slide 9 op basis van het besprokene grondig aan te 

passen. Hij vraagt de heer Dierikx of er nog andere punten zijn die zouden moeten worden besproken. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit gesprek een uitgelezen kans biedt om het voorstel om een 

productieplafond te bepalen voor een gasjaar in plaats van een kalenderjaar te bespreken, waarbij kan 

worden gerefereerd aan de op dit punt ingebrachte zienswijze. 

De heer Lankhorst stelt voor om in dat verband te melden dat, in het geval dat er ook na 2016 een 

productieplafond zal zijn, de koppeling aan het gasjaar de voorkeur heeft. 

De Directeur vraagt hoe de overgang van kalenderjaar naar gasjaar dan zou kunnen worden 

gerealiseerd. 

De heer Dessens geeft aan dat, als aan de minister wordt uitgelegd dat een plafond voor een 

kalenderjaar extra complicerend uitpakt, in een volgend stadium de wijze van overgang van 

kalenderjaar naar gasjaar kan worden uitgewerkt. 

De heer Lankhorst vraagt of het College achter dit voorstel staat. 

De Voorzitter zegt zich erin te kunnen vinden. 

De heer Benschop antwoordt dat hij zich hierop aan het beraden is, waarbij met name de vraag aan de 

orde is of de productie in 2016 nog steeds op 42,5 mrd. m3 uit kan komen. Hij wijst op het risico dat er 

door deze overgang productieruimte verloren gaat. Hiervoor is van belang hoe een dergelijke overgang 

per 1 oktober 2015 kan worden geformuleerd. 

De heer Dessens geeft aan dat een dergelijke overgang een nagenoeg technisch karakter zou moeten 

kunnen hebben. 

De Voorzitter geeft aan dat ook ExxonMobil analyseert hoe een dergelijke overgang zou kunnen 

worden bewerkstelligd. 

De Directeur merkt op dat een overgang per 1 oktober 2015 ook inhoudt dat het besluit over de in de 

volgende periode toegestane productie drie maanden eerder tot stand zal moeten komen. 

De heer Dierikx zegt niet gelukkig te zijn met de vermelding van mogelijke ‘modelmatige fouten’ op 

slide 8. 

De heer Lankhorst zegt toe dit te zullen aanpassen. 

De heer Dierikx geeft aan dat de minister als uitgangspunt heeft dat GasTerra, NAM en GTS tezamen 

uitwerking geven aan het kabinetsbesluit. Het is daarom niet wenselijk om de minister te bevragen 

over uitvoeringsaspecten. Wél zou, indien dit nodig wordt geacht, een eventuele aanpassing van 

verantwoordelijkheden kunnen worden besproken. 

De heer Dessens vraagt of het College een kort verslag van het gesprek met de minister kunnen 

ontvangen. 

De Directeur en de heer Dierikx zeggen dit toe. 

9. TERMS OF REFERENCE PRISMA 2014 

(Schrijven Secretariaat M5832 d.d. 25 juni 2014) 

De heer Dessens merkt op dat er vijf scenario’s worden doorgerekend, die niet alle even waarschijnlijk 

zijn. Op het eerste gezicht zijn de scenario’s A en D weinig waarschijnlijk. Als er sprake is van 

beperkte resources lijkt het dus verstandig dat met name aandacht wordt besteed aan de scenario’s B, 

C en C’. 



De Directeur zegt het daarmee eens te zijn. Hij geeft aan dat hij al heeft aangegeven dat eerst aandacht 

moet worden gegeven aan het deel van de studies dat voor alle scenario’s gelijk is. 

De Voorzitter stelt vast dat het College zich kan vinden in het voorstel. 

(943) Het College hecht goedkeuring aan de Terms of Reference Prisma 2014, als verwoord in 

schrijven 

M5832 d.d. 25 juni 2014. 

10. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

11. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 10.15 uur. 

 

Aldus goedgekeurd in de 552e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 1 oktober 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Utrecht, 21 januari 2015 

Notulen van de 552e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

01 oktober 2014 om 13.10 uur ten kantore van NAM te Assen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

ir. G.J.M. Schotman 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) A.J.M. Kool MSc (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij heet de heer Schotman welkom, aangezien deze voor de eerste 

maal de Collegevergadering bijwoont. Verder deelt hij mede dat de heer Botter is verhinderd en dat 

om die reden de heer Kool de vergadering mede zal bijwonen. Tot slot geeft hij bericht dat de heer 

Dierikx door omstandigheden pas na het begin van de vergadering zal arriveren. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Vergaderschema 2015 

--------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5859 d.d. 8 september 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN: 

 de 549e vergadering, gehouden op 4 juli 2014 

 de 550e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 2 juli 2014 

 de 551e (schriftelijke) vergadering, gehouden op 31 juli 2014 

 

De notulen van de 549e vergadering worden met een mondeling ingebrachte wijziging vastgesteld. 

De Voorzitter vraagt naar aanleiding van het vermelde op pagina 6 over het onderzoek door de 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) of er nog nadere informatie is over de voortgang. 

De heer Dessens antwoordt dat hij in de maand augustus is geïnterviewd en van dit gesprek een 

verslag heeft ontvangen. Hij zegt de indruk te hebben dat de interviewfase nog niet is afgesloten. 

De Voorzitter zegt begin juli te zijn geïnterviewd, en eveneens een verslag daarvan ter correctie te 

hebben ontvangen. Hij heeft het gecorrigeerde verslag terug ontvangen ter ondertekening, en dit 

getekend geretourneerd. Hij zegt te hebben vernomen dat de heer Van de Leemput pas kortgeleden is 

geïnterviewd. 

De heer Dessens pleit ervoor dat NAM en het College zich goed prepareren voor het moment waarop 

het onderzoeksrapport wordt gepubliceerd. 

De Voorzitter oppert dat de heer Dierikx wellicht meer informatie heeft over de voortgang van dit 

onderzoek. 

De heer Dessens stelt voor om te informeren of de OVV kan melden hoe de verdere planning is, en 

zegt in te schatten dat men het niet bezwaarlijk zal vinden om die informatie te verstrekken. 

De Voorzitter zegt te hebben begrepen dat het onderzoek vertraging heeft opgelopen vanwege het 

inmiddels gestarte onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten van vlucht MH17 boven Oekraïne. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 550e en 551e vergadering. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. FINANCIELE RAPPORTAGE OVER HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2014 

(Schrijven secretariaat M5853 d.d. 4 augustus 2014 en M5860 d.d. 11 september 2014) 



De heer Bokhoven merkt op dat in het op pagina 5 vermelde volume van ‘Technische leveringen’ ook 

Warffum is inbegrepen. Hij pleit ervoor dat ter wille van de duidelijkheid het Groningenvolume apart 

wordt benoemd. 

[Vanaf dit moment neemt de heer Dierikx deel aan de vergadering] 

De Voorzitter stelt vast dat het College zijn goedkeuring kan hechten aan de rapportage. 

(943) Het College neemt kennis van het advies van de budgetcommissie, als verwoord in schrijven 

M5860 

d.d. 11 september 2014, en hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het tweede kwartaal 

van 2014 conform schrijven M5853 d.d. 4 augustus 2014. 

 

6. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5865 d.d. 23 september 2014) 

2.1 Incidenten met persoonlijk letsel 

De Directeur deelt mede dat hij een inwerkperiode van 5 à 6 dagen respectievelijk dagdelen heeft 

doorlopen samen met de heer Van de Leemput. Van deze tijd is circa de helft besteed aan 

veiligheidszaken en de andere helft aan het aardbevingsdossier. 

De Directeur toont de slide HSE Safety Trends (slide 2 van bijlage 1 bij de notulen). Hij merkt op dat 

de TRCF-grafiek over langere termijn gezien een positieve ontwikkeling toont, maar een 

verontrustend beeld laat zien over het meer recente verleden. Aan deze ontwikkeling wordt veel 

aandacht besteed, onder andere in een sessie met contractors. In de betreffende periode zijn er 37 

incidenten geweest met betrekking tot persoonlijke veiligheid, wat erg hoog is. Dit is een signaal dat er 

meer scherpte op het gebied van veilig werken nodig is. Hieraan zal meer aandacht worden besteed. 

Een deel van de toename is ontstaan als gevolg van de projectactiviteiten in Norg. 

De Directeur zegt in vorige functies te hebben gewerkt in de business van projecten en technologie, 

waar de TRCF op het niveau van 1 of lager lag, en geeft aan dat NAM op een dergelijke score moet 

inzetten. 

De heer Bokhoven vraagt de Directeur of hij een gevoel heeft gekregen over de oorzaak van de 

stijging in de afgelopen periode. 

De Directeur antwoordt dat op basis van zijn bezoek aan de Norg locatie, hij denkt dat de algemene 

discipline nog beter kan, bijvoorbeeld op het gebied van algemene orde en netheid. Verder is de 

productiviteit een factor. Als die minder hoog is dan is de scherpte ook minder. Hij zegt ook enige 

andere observaties te hebben, maar geeft aan dat hij nog enige tijd wil nemen en niet te snel wil 

oordelen. 

De Directeur vat samen dat het de ambitie van NAM is om de positieve lange termijn trend weer op te 

pakken. 

2.3 Regulatoire zaken 

De Directeur geeft aan dat de in het schrijven vermelde lekkages niet verontrustend zijn. Desondanks 

is er meer aandacht nodig voor procesveiligheid. Procesveiligheid en persoonlijke veiligheid zijn 

namelijk nauw met elkaar verweven. 

3.1 Studies en Winningsplan 

De heer Dessens geeft aan dat het in het schrijven vermelde over ondiepe en diepe geofoons hem niet 

duidelijk is. 

De heer Bokhoven licht toe dat diepe geofoons zijn aangebracht diep in de put en dat ondiepe 

geofoons op dieptes tot 200m zijn aangebracht. Hierdoor zijn diep geplaatste geofoons veel duurder. 

De heer Dessens vraagt wat de rol is van de klankbordgroep waarin mevrouw Van Geuns tot voorzitter 

is benoemd. 

De heer Dierikx en de Directeur zeggen hierover geen informatie te hebben. De Directeur zegt toe dit 

te zullen nagaan en het College hierover per e-mail te zullen berichten. 

4.2 Projecten 

De Directeur zegt de sterke indruk te hebben dat bij het project Norg Capacity Expansion de 

opleverdatum van 1 december met redelijk grote kans zal worden gehaald. De aarzeling hierbij is dat 

er altijd eventuele onverwachte omstandigheden kunnen spelen, die doorgaans eerder tot vertraging 

dan tot versnelling van een project leiden. In de huidige planning is het niet waarschijnlijk dat 

oplevering vóór 1 december plaats vindt. Op 1 december zal er nog een ‘punch list’ zijn met 

nietkritische 



punten die na de opstart nog moeten worden weggewerkt. 

Er werken momenteel 800 mensen op de locatie Norg, waardoor het behoorlijk druk is. ’s Nachts is 

het aantal werkenden een stuk kleiner. 

De heer Bokhoven zegt te hebben gelezen dat in de maand november testwerkzaamheden worden 

uitgevoerd, en merkt op dat er dan nu toch een redelijk beeld zou moeten zijn van de opleverdatum. 

Hij zegt aan te nemen dat alle apparaten nu zijn geleverd en vraagt welke eventuele problemen zich nu 

nog zouden kunnen voordoen. 

De Directeur antwoordt dat de testwerkzaamheden reeds zijn gestart, en dat er op dit moment geen 

problemen in beeld zijn. Negatieve verrassingen zijn echter nooit geheel uit te sluiten, en indien deze 

zich voordoen kan dat direct leiden tot een vertraagde oplevering. 

De heer Dessens merkt op dat het daarom van belang is welke maatregelen in een dergelijke geval 

beschikbaar zijn, inclusief de ultieme maatregel om bepaalde verbruikers af te schakelen. Hij vat 

samen dat de uitspraken over het project in elk geval geruststellend van aard zijn, ondanks de 

begrijpelijke aarzeling. 

De Directeur beaamt dat er een grote kans is op tijdige oplevering, en slechts een kleine kans op 

vertraging. 

6.4 Black-out scenario’s 

De heer Dessens geeft aan dat er door betrokken partijen goed werk is verricht ten aanzien van het 

blootleggen van fenomenen die zich bij een black-out voordoen, en het vaststellen van de benodigde 

maatregelen. Nu is de vraag aan de orde wie de kosten van deze maatregelen op zich moet nemen, 

waarbij het logisch lijkt dat GTS en TenneT dit doen. De uitvoering van bepaalde maatregelen zal 

echter bij NAM komen te liggen. Hij zegt te hebben begrepen dat het niet om heel grote bedragen 

gaat, en van mening te zijn dat het geen goede zaak zou zijn als de discussie over de financiering 

vertraging oplevert. Hij pleit er derhalve voor dat NAM parallel aan de discussie over de wijze van 

financiering de uitvoering van deze maatregel alvast ter hand neemt. 

De heer Dierikx sluit zich aan bij dit pleidooi. 

De heer Dessens merkt op dat de verantwoordelijkheid voor het herstel uit een black-out bij GTS en 

Tennet ligt. 

De heer Bokhoven vraagt of dit laatste is vastgelegd. 

De heer Dessens antwoordt dat de netbeheerders die verantwoordelijkheid hebben gekregen. Hij 

verzoekt de Directeur te bezien hoe deze kwestie zo snel mogelijk kan worden opgelost. 

De Voorzitter geeft aan dat een black-start voorziening een marktwaarde heeft en dat hiervoor in 

andere landen wordt betaald. 

De heer Benschop geeft aan dat het in dit geval gaat om een noodstroomgenerator op de locatie Norg. 

 

De Directeur vat samen dat de vraag van de heer Dessens inhoudt dat NAM onderzoekt of langs de 

aangegeven lijn op proactieve wijze een oplossing kan worden gevonden, maar geeft aan dat voor het 

daadwerkelijk starten van dit project een financieel commitment een vereiste is. 

7. STAND VAN ZAKEN AARDBEVINGEN 

7.1 Wekelijkse voortgangsrapportage schadeafhandeling 

------------------------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5864 d.d. 26 september 2014) 

De heer Bokhoven zegt uit de statusrapporten over de voortgang van de schadeafhandeling te 

concluderen dat het verschil tussen het aantal gemelde claims en het aantal administratief en financieel 

afgehandelde claims alleen maar is toegenomen. 

De Directeur antwoordt dat in de grafiek het effect van de beving in Froombosch zichtbaar is, en dat 

hetzelfde effect zal optreden naar aanleiding van de beving die op 30 september optrad bij Ten Boer. 

Hij voegt toe dat de afhandeling van claims in de afgelopen periode iets trager is gaan lopen als gevolg 

van vakanties van medewerkers, en dat er sowieso een limiet is aan hoe snel claims kunnen worden 

afgehandeld, bijvoorbeeld door de maximale aanwezigheid en beschikbaarheid van taxateurs. Hij geeft 

aan dat er altijd een gat zal zitten tussen het aantal ingediende en afgehandelde claims, maar dat het 

zaak is om te bezien hoe dat gat kan worden verkleind. 

De heer Bokhoven geeft aan dat er op dit moment ruim 10.000 openstaande claims zijn. De 

betreffende eigenaren zullen in een aantal gevallen ontevreden zijn, en hebben ook geen duidelijkheid 

over hoe lang de afhandeling nog duurt. Er zullen ook gevallen tussen zitten die al erg lang open staan. 



Hij merkt op dat uit de beschikbare cijfers meer informatie is af te leiden dan de grafiek laat zien. 

De Directeur bevestigt dat er meer gegevens beschikbaar zijn, ook over de gerealiseerde 

doorlooptijden van claims. 

7.2 Verslag Dialoogtafel d.d. 8 september 2014 

----------------------------------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5867 d.d. 25 september 2014) 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

7.3 Stand van zaken 

------------------------- 

De Directeur licht de huidige stand van zaken toe aan de hand van een presentatie (bijlage 2 bij de 

notulen) 

Slide 3, Dialoogtafel: De Directeur zegt één maal een vergadering van de Dialoogtafel als toehoorder 

te hebben bijgewoond. Hij wijst op de zorgen die de Burgemeesters en de Commissaris van de Koning 

per brief hebben geuit over de nog in de stutten staande en de vele nog te repareren huizen. Hij geeft 

aan dat de heersende perceptie is dat dit programma nog lang zal lopen en hij geeft aan dat een hoger 

 

tempo nodig is. Verder stelt hij dat de opgave is om los te komen van de getalsmatige benadering en 

de nadruk te leggen op het hoofddoel, zijnde het wegnemen van risico’s. 

De Directeur deelt mede dat het idee van de drieslag, die uitgaat van koppeling van de uitvoering van 

herstellen, versterken en verbeteren voorbij gaat aan de aanwezige complexiteit. De indruk bestaat dat 

hierover bij de Dialoogtafel verschillende meningen heersen. Hij zegt dit punt, de keuze voor snelheid 

van handelen of voor bundelen van werkzaamheden, bij de tafel ter sprake te zullen brengen. 

De heer Benschop geeft aan dat de verstevigingsoperatie tot veel onrust en discussie leidt. Hij merkt 

op dat het vanuit de bewoners gezien logisch is als alle aspecten betreffende hun huis in één keer 

worden afgehandeld. Aan de Dialoogtafel zou moeten worden besproken wat de beste aanpak is. 

Het bereiken van consensus daarover en een goede manier om daarover te communiceren is 

noodzakelijk om nieuwe onvrede te voorkomen. 

De Directeur zegt er beducht voor te zijn om vanuit NAM in deze kwestie een voorstel te doen, omdat 

eventuele onvrede daarover de perceptie van NAM opnieuw negatief zou beïnvloeden. Hij wijst er op 

dat NAM al in een vroeg stadium een aantal dilemma’s op tafel heeft gelegd, die tot op heden niet zijn 

opgelost. Hij geeft aan dat zijn insteek zal zijn dat NAM punten inbrengt in de discussie en niet zelf 

bepaalt hoe zaken moeten worden aangepakt. 

De heer Dessens zegt benieuwd te zijn over hoeveel gevallen het gaat. Hij merkt op dat het de vraag is, 

als het gaat om bijvoorbeeld 100 gevallen en totale kosten in de orde van enkele miljoenen Euro, hoe 

lang NAM die last wil blijven dragen. Als een huiseigenaar een voorkeur heeft voor snel herstel van 

de schade dan zou dat mogelijk moeten zijn, omdat de frustratie van deze persoon anders de heersende 

onvrede blijft voeden. Hij suggereert dat er een standaardaanpak zou moeten worden vastgesteld 

waarin is voorzien dat er een mogelijkheid is voor uitzonderingen. 

De Directeur deelt mede dat er momenteel veel schademeldingen binnenkomen vanuit de stad 

Groningen als gevolg van de beving van 30 september. Hij geeft aan dat uitbreiding van het totale 

programma naar de stad Groningen een flinke opschaling zou betekenen, en noemt als voorbeeld dat 

er wordt gesproken over vergoeding van de extra kosten die moeten worden gemaakt voor 

aardbevingsbestendige aanleg van de ringweg om de stad. 

De heer Dierikx geeft aan dat de lijn zou kunnen zijn dat er eerst onderzoek zou moeten worden 

gedaan naar de bodemgesteldheid, en dat pas dan een antwoord mogelijk is op de vraag of er extra 

kosten zijn. Hij merkt op dat het beschikbaar gestelde bedrag van €10 mln. niet bestemd is voor 

nieuwbouwprojecten in de stad Groningen, en betoogt dat moet worden voorkomen dat dit bedrag niet 

ten volle beschikbaar is voor de gemeentes waarvoor deze post is bestemd. 

De heer Benschop merkt op dat de minister op deze aardbeving een goede reactie heeft gegeven, die 

consistent is met het door het ministerie gevolgde beleid. 

De heer Dierikx deelt mede dat in de NRC van 2 oktober een afscheidsinterview met de heer Van de 

Leemput zal staan. 

De heer Bokhoven merkt op dat in de berichtgeving in de pers de tendens vrijwel altijd negatief is. Hij 

geeft aan dat NAM met veel goede dingen bezig is, maar dat die geen weg vinden naar de pers. Hij 

suggereert dat NAM zelf meer actief positieve berichten naar buiten zou moeten brengen, zodat zij 



niet het slachtoffer wordt van de negatieve berichtgeving. 

Hij merkt verder op dat het managen van de verwachtingen belangrijk is. Het is namelijk de vraag of 

huiseigenaren goed weten wat zij mogen verwachten, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebundeld 

uitvoeren van de diverse werkzaamheden. 

De Directeur antwoordt dat een deel van de bevolking altijd een kritische houding zal houden, 

ongeacht wat NAM doet. Een ander deel heeft geen duidelijke mening. Buiten die beide groepen is er 

een grote groep die wel bereid is om zich te laten beïnvloeden door berichtgeving en het is inderdaad 

van belang om meer positieve zaken op de communicatie-agenda te plaatsen om die groep te 

adresseren. 

De heer Dessens merkt op dat lokale bladen doorgaans wel bereid zijn om positief nieuws te plaatsen, 

en dat juist deze bladen het meeste effect hebben op de publieke opinie. Hij voegt toe dat voor 

landelijke bladen het plaatsen van kleine goed-nieuwsberichten niet interessant is. 

De Directeur antwoordt dat het staande beleid van NAM is om zich met name te richten op de lokale 

bladen, en zich met betrekking tot de landelijke bladen reactief op te stellen. Hij benadrukt dat het 

vooral gaat om de inhoud van de berichten. 

De Voorzitter vraagt of er een meting is van de perceptie van de bevolking over NAM. 

De Directeur antwoordt dat een gekwantificeerd beeld als bedoeld door de Voorzitter niet beschikbaar 

is. 

De heer Dessens merkt op dat de orde van grootte van de problematiek flink zou toenemen als ook de 

stad Groningen hierin mee gaat spelen. Het is dus zaak om goed te bekijken welke daadwerkelijke 

schades er na de beving van hedenmorgen worden gemeld. Het is duidelijk dat deze beving in de stad 

is gevoeld, maar het is nog de vraag of er sprake is van serieuze schades. 

De Directeur deelt mede dat er in verband met deze beving inmiddels 200 meldingen zijn ontvangen, 

waarvan 137 uit de stad en de rest van buiten de stad. Hij deelt mede dat NAM heeft aangeboden om 

een kantoor te openen in de stad. 

De Directeur geeft aan dat 200 meldingen een flink aantal is, en dat dit nog verder zal oplopen. Er 

moet inderdaad worden nagegaan of het echt nieuwe schades betreft. 

De heer Dierikx vraagt of de Directeur in contact staat met burgemeester Vreeman. 

De Directeur antwoordt dat hij op 3 oktober een telefonisch contact zal hebben met de burgemeester 

van Groningen en gepaste aandacht zal geven aan de zorgen die in de stad leven. 

Slide 3, Zienswijzen: De heer Dierikx deelt mede dat op 17 november a.s. een wetgevingsoverleg 

Energie zal plaatsvinden in de Tweede Kamer. Het ministerie wil dit overleg benutten om alle zaken te 

behandelen die met aardgas en de bevingsproblematiek te maken hebben. Op 15 en 16 oktober is er 

echter ook een overleg met de Kamercommissie voor Economische Zaken. Voor dat overleg heeft de 

Kamer gevraagd antwoorden te geven op een aantal vragen, waaronder ook energie-gerelateerde 

vragen. De door het ministerie opgestelde reactie op de ingebrachte zienswijzen zal echter niet vóór 15 

oktober naar de Kamer gaan. Hierbij zal ook het flankerende beleid worden meegenomen. 

Slide 3, Economic Board: de Directeur deelt mede dat de Economic Board inmiddels goede 

voorstellen heeft ontwikkeld. 

Slide 4: De Directeur deelt mede dat de vastgestelde daling van de woningprijzen als gevolg van de 

aardbevingsproblematiek in de orde ligt van procenten, terwijl de perceptie onder de bevolking is dat 

 

deze tientallen procenten bedraagt. Hij deelt mede dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

(NVM) betrokken wil zijn bij de uitvoering van de regeling maar dan nog een finale toets op de 

cijfers wil uitvoeren. De heersende perceptie van een waardedaling van 30% wordt gedreven door 

intuïtie en het gevoel niet weg te kunnen uit de regio. 

De heer Bokhoven vraagt wat de verwachting is onder de bevolking over de termijn van afhandeling 

van deze claims, mede gelet op het feit dat nu weer op de toetsing door de NVM moet worden 

gewacht. 

De Directeur antwoordt dat in de maand oktober 50 claims zullen worden afgehandeld, en geeft aan 

dat de gevonden prijsdata individuele verschillen laten zien maar gemiddeld in lijn zijn met de macro 

trend in het rapport van ORTEC. 

De heer Benschop vraagt of het raadzaam zou zijn om ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) een 

toetsende rol te geven. 

De Directeur antwoordt dat de VEH tot nu toe in deze kwestie geen erg constructieve positie heeft 



gekozen. 

De heer Benschop beaamt dit. Hij merkt op dat de eigenaren die een compensatie zullen ontvangen 

daar wellicht toch tevreden over zijn. 

De heer Dessens brengt in dat dit niet de verwachting is, daar is te voorzien dat het om lage bedragen 

gaat. 

De Directeur merkt op dat de kwestie van compensatie van waardedaling ook nog onder de rechter is, 

en dat is te verwachten dat de publiciteit over die rechtszaak gaat interfereren met de afhandeling van 

claims door NAM. 

De heer Dessens zegt er behoefte aan te hebben om weer eens te worden geïnformeerd over de 

wetenschappelijke kant van de aardbevingsproblematiek, die erop is gericht om beter te weten wat er 

in de ondergrond gebeurt. Dit mede in verband met het lopende onderzoek van de OVV. Hij betoogt 

dat extra kennis over de ondergrondse verschijnselen leidt tot een sterkere basis voor het inschatten 

van de werkelijke risico’s. 

De Directeur antwoordt dat hij persoonlijk goed op de hoogte is van de status van de onderzoeken, 

maar nu geen ruimte ziet binnen de agenda om daar op in te gaan. Hij zegt het eens te zijn met de 

uitspraak van de burgemeester van Loppersum dat, naast alle processen die nu lopen, het zich veilig 

voelen in woningen het belangrijkste is. 

De heer Benschop geeft aan dat de uitkomst van de technische studies ook bepalend is voor de 

risicocontouren 

en de normering voor de aardbevingsbestendigheid van gebouwen, en zegt te hebben 

begrepen dat er binnenkort een update beschikbaar is van de inzichten op dat gebied. 

De heer Dessens stelt dat de belanghebbenden in de regio op het standpunt staan dat NAM de 

veroorzaker is van de aardbevingsproblematiek en daarom zou moeten kunnen vertellen wat het 

daadwerkelijke risico is. 

De Voorzitter stelt voor om de status van de studies in de volgende vergadering te laten toelichten. 

De Directeur zegt hiermee akkoord te zijn. Hij zegt te zullen bezien of de datum van de 

decembervergadering hiervoor passend is. In het geval dat belangrijke informatie uit deze studies pas 

na de eerstvolgende Collegevergadering beschikbaar komt zal de toelichting 1 of 2 maanden na de 

vergadering worden gepland. 

De heer Bokhoven geeft aan dat in de decembervergadering in elk geval de planning van de studies 

kan worden besproken. 

De heer Dierikx zegt te hebben vernomen dat Staatstoezicht bezorgd is over een cluster nabij het 

Eemskanaal, waar sprake zou zijn van een afwijkend compactiepatroon. 

De Directeur zegt hier bijzondere aandacht voor te hebben. 

8. STATUS KWIKDOSSIER 

De heer Bouwman is tijdens dit agendapunt mede aanwezig en licht de status van het kwikdossier toe 

aan de hand van een presentatie (bijlage 3 bij de notulen). Hij geeft aan dat hij binnen NAM de 

referent is voor dit dossier. 

Slide 1: In het verleden zijn altijd metingen gedaan aan het kwikgehalte aan de entry-zijde. In 2012 is 

op meerdere punten in het G-gas net van GTS gemeten. Gebleken is dat er kwik achterblijft in het net. 

Een verklaring daarvoor is tot nu toe niet gevonden. 

Slide 2: Vervolgens is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd: is er een risico in huishoudens, 

wordt er wetgeving overtreden, en wat zou verwijdering van kwik uit de gasstroom inhouden. 

Wat betreft het risico in huishoudens is de richtlijn van het RIVM voor de aanwezigheid van kwik in 

het binnenmilieu van belang. De door het RIVM gehanteerde grenswaarde voor levenslange 

blootstelling bedraagt 0,05 μg/m3. 

Er bestaat geen wetgeving met betrekking tot de in aardgas toelaatbare concentratie kwik. Dit houdt in 

dat toepassing van de ‘Best Available Technology’ als criterium dient te worden gehanteerd. 

Uit de studie naar verwijdering van kwik uit gas kwam de mogelijkheid om het gas dieper te gaan 

koelen als ‘quick win’ naar voren. Verder is gekeken naar filtertechnieken om het kwik te verwijderen, 

eventueel toe te passen in het GTS-net om ook het effect van eventuele desorptie van kwik uit de 

leidingen te ondervangen. 

Slide 3: Ten aanzien van de blootstelling in het binnenmilieu is uitgegaan van een gasfornuis in een 

kleine keuken met weinig ventilatie, en is vastgesteld dat de concentratie in lucht altijd een factor 4 

onder de normwaardes blijft, zelfs als de conservatieve aanname wordt gehanteerd dat al het kwik dat 



aan entry-zijde het net ingaat er in de keuken uit komt. 

De heer Bokhoven vraagt of hierbij is uitgegaan van het huidige kwikgehalte aan entry-zijde of van 

het voormalige – hogere – gehalte. 

De heer Bouwman antwoordt dat is uitgegaan van het voormalige gehalte. Hij stelt vast dat de 

metingen uitwijzen dat wordt voldaan aan de bestaande regelgeving. Behoudens de 

REACHverordening 

is er geen direct van toepassing zijnde wetgeving. Verder geeft hij aan dat er in de 

bestaande contracten van NAM geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot het kwikgehalte 

van het gas. 

De heer Bouwman licht toe dat het twee graden dieper koelen van het gas heeft geleid tot verlaging 

van het kwikgehalte. Installatie van filters wordt niet nodig geacht, en zou overigens een investering 

vergen van €400 mln. à €2 mrd. wat als een disproportioneel bedrag wordt beschouwd. In de 

 

bestaande wetgeving is proportionaliteit van een eventuele maatregel namelijk ook een 

toetsingscriterium. 

Bij de technische onderzoeken is ook nagegaan of er onder transportcondities kwik vrijkwam uit een 

vervuilde leiding door desorptie. Dit bleek niet het geval te zijn. 

De heer Dessens merkt op dat te zijner tijd de gecontamineerde leidingen wel aandacht vragen. 

De Directeur bevestigt dat dit een risico is op het moment van abandonnering van een leiding. 

De heer Bouwman zegt niet te weten of er monsters zijn van vervuilde leidingen. 

De heer Bouwman constateert dat op dit moment wordt voldaan aan de geldende wetgeving, maar dat 

wetgeving op termijn kan wijzigen. Om die reden is een monitoring programma opgezet waarbinnen 

ook wordt gemonitord of er ten aanzien van kwik veranderingen ontstaan in de wetgeving. 

Slide 4: De heer Bouwman licht de follow-up acties toe. 

De heer Bokhoven merkt op dat de pers erg gretig is op informatie over risico’s. Hij vraagt of NAM 

zich heeft voorbereid op de te plegen communicatie als over deze kwestie publiciteit zou ontstaan, en 

of NAM van plan is om hierover zelf actief naar buiten te treden. 

De heer Bouwman antwoordt dat NAM een ‘Holding Statement’ heeft opgesteld, inhoudende dat 

NAM de concentratie van kwik in gas monitort en concludeert dat er geen sprake is van een risico. 

De Directeur voegt toe dat NAM op dit moment op het standpunt staat dat er alleen reactief zal 

worden gecommuniceerd. 

De heer Bokhoven zegt het een goede zaak te vinden dat NAM binnenkort kan wijzen op het rapport 

van DNV KEMA. Hij licht toe dat zijn vraag voortkwam uit het besef dat voor NAM additionele 

negatief getinte publiciteit zeker in de provincie Groningen momenteel erg onwelkom is. 

De Directeur beaamt dat het risico bestaat dat dit dossier aan andere dossiers wordt gekoppeld. 

De heer Dessens zegt een goed gevoel te hebben bij de gepresenteerde bevindingen. Hij constateert dat 

er goed onderzoek heeft plaatsgevonden en zegt zich in de conclusies te kunnen vinden. 

De andere leden van het College sluiten zich hierbij aan. 

De Voorzitter dankt de heer Bouwman voor zijn presentatie. 

9. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

(Schrijven Secretariaat M5866 d.d. 23 september 2014) 

Mede aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. Hij geeft een 

toelichting op de stand van zaken en de risicoanalyse rond de sturing van de Groningen-productie, aan 

de hand van de presentatie welke is gevoegd bij het schrijven. Hij vat samen dat het gaat om het 

bereiken van een ‘puntlanding’ op 42,5 mrd. m3, dat het er vooralsnog naar uitziet dat dit doel zal 

worden gehaald, maar dat er nog wél enkele risico’s zijn. 

Slide 2: Per ultimo augustus bevond de realisatie zich nog iets onder de rode lijn. In september is een 

inhaalslag geweest, waardoor de realisatie nu exact op de rode lijn ligt. De planning is dat in het vierde 

kwartaal 80 à 90% van de capaciteit van de GE5-clusters nodig zal zijn om op een productie van 42,5 

mrd. m3 uit te komen. 

Slide 3: Vóór de zomer is een begin gemaakt met het inventariseren en beoordelen van alle risico’s, en 

is een selectie gemaakt van de mogelijke mitigerende maatregelen en benodigde acties. 

Slide 4: Deze slide betreft het risico dat het doelvolume wordt overschreden. Mocht één van de G-

gasbronnen 

(een van de clusters of UGS Norg) gedurende een koude winter uitvallen dan is dit (tijdelijk) 



compenseerbaar door inzet van andere middelen, zoals de Loppersum clusters, PGI Alkmaar of 

Cavernes. Mocht PGI Alkmaar worden ingezet dan zou deze overigens in de rest van de winter geen 

bijdrage meer kunnen leveren. 

De heer Bokhoven vraagt of de genoemde volgorde van inzet van middelen de meest logische is. 

De heer Lankhorst antwoordt dat de te kiezen volgorde afhangt van wat er precies aan de hand is. 

De Voorzitter constateert dat UGS Grijpskerk niet wordt genoemd. 

De heer Lankhorst antwoordt dat UGS Grijpskerk een H-gas-berging is, die met name van belang is 

bij het zo goed mogelijk benutten van de productieruimte tot 42,5 mrd. m3. 

De Voorzitter vraagt of dit inhoudt dat UGS Grijpskerk nu wordt ingezet voor beperking van de 

conversie van H-naar G-gas. 

De heer Lankhorst bevestigt dat UGS Grijpskerk ruwweg ingezet wordt om variaties in de H-gas 

markt op te vangen om conversie naar G-gas te minimaliseren en zo de verkoopruimte voor G-gas te 

maximaliseren.. Hij geeft aan dat gelijktijdige uitval van twee G-gas bronnen wél een probleem zou 

vormen. De kans daarop is echter berekend op slechts 1 uur per 20 jaar. In dat geval zal GTS afnemers 

moeten afschakelen. Gezien de kleine kans van optreden wordt dit als een acceptabel risico gezien. 

De heer Benschop merkt op dat de kans op gelijktijdige uitval inderdaad klein is omdat er geen 

gemeenschappelijke faaloorzaken zijn. 

Slide 5: Deze slide betreft het risico dat het doelvolume wordt onderschreden. Hierbij is H-gas 

balancering onontbeerlijk om de GE5-clusters optimaal te kunnen benutten. Bij kortstondige uitval 

van capaciteit van deze clusters kunnen Loppersum-clusters worden ingezet. 

Als de buitentemperaturen in het vierde kwartaal te hoog uitvallen zal de marktomvang te klein zijn 

om al het G-gas te absorberen. Tot nu toe verloopt de actuele productie echter nog steeds binnen het 

gebied tussen de blauwe en rode lijn, ondanks dat 2014 bijna het warmste jaar ooit is. 

Slide 6: De Voorzitter vraagt of UGS Norg in de maand december in alle gevallen 1 mrd. m3 zal 

produceren. 

De heer Lankhorst bevestigt dit, maar voegt toe dat dit volume bij erg hoge buitentemperaturen in 

december lager zal uitvallen. Hij deelt mede dat een vertraging met één week van de opstart van UGS 

Norg kan worden opgevangen met PGI Alkmaar. Hij geeft aan van NAM te hebben vernomen dat het 

project ter uitbreiding van UGS Norg op schema ligt, maar dat er geen rek meer in de planning zit om 

eventuele tegenvallers op te vangen. 

Op dit moment is het plan om voorlopig geen extra maatregelen te treffen voor het geval dat de UGS 

niet tijdig beschikbaar is. Als op 1 november blijkt dat er kans bestaat dat er vertraging gaat optreden 

dan kan GasTerra besluiten het volume van circa 1 mrd. m3, dat normaliter nog in de maand november 

wordt verkocht voor levering in december, niet te verkopen. Eventueel kan dat volume, zodra de UGS 

in bedrijf is gekomen, in de maand december alsnog worden verkocht. 

De heer Dessens zegt benieuwd te zijn naar wat de gevolgen zouden zijn van het stoppen van de 

verkopen voor levering in december. 

De heer Lankhorst antwoordt dat hiervan een prijsverhogend effect zou kunnen uitgaan. 

De heer Benschop vraagt of dit schermverkopen betreft. 

De heer Lankhorst bevestigt dit en geeft aan dat GasTerra normaliter in november 250 mln. m3 per 

week verkoopt voor levering in december. 

De Voorzitter vraagt of er al iets kan worden gezegd over de aanpak in 2015, bijvoorbeeld of er 

evenals in 2014 naar wordt gestreefd om in het begin van het jaar maximaal te verkopen en daarna in 

de rest van het jaar te optimaliseren. 

De heer Lankhorst antwoordt dat deze vraag aan de orde zal komen bij het opstellen van het 

Businessplan 2015. 

De heer Dessens merkt op dat de UGS’en Norg en Grijpskerk in 2015 niet volledig zullen worden 

gevuld, zodat de winter 2015/2016 met onvolledig gevulde bergingen zal worden ingegaan. 

De Voorzitter antwoordt dat het in Norg aanwezige volume wél hoger kan zijn dan het volume 

waarmee de winter 2014/2015 wordt ingegaan. 

De heer Lankhorst voegt toe dat de aan het eind van het zomerseizoen bereikte vullingsgraad van UGS 

Norg ook afhangt van het tot 1 april 2015 geproduceerde volume. 

De Voorzitter vraagt of er een probleem was op UGS Grijpskerk. 

De heer Lankhorst antwoordt dat deze berging op 30 september voor 93% was gevuld. 

De Directeur zegt toe de oorzaak hiervan te zullen nagaan. 



De heer Benschop zegt de betrokken partijen dank voor de grondige risicoanalyse. Hij zegt het een 

goede zaak te vinden dat hiermee reeds vóór de zomer is gestart en dat alle mogelijke risico’s en 

maatregelen goed zijn onderzocht, zodat er in een voorkomend geval snel kan worden gereageerd. 

De heer Dessens sluit zich hierbij aan en merkt op dat er zowel voor opwaartse- als neerwaartse 

risico’s mitigerende maatregelen zijn geïdentificeerd. 

10. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

11. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 14.55 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 557e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 17 december 2014. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 6 

Bijlage 2: Presentatie bij agendapunt 7.3 

Bijlage 3: Presentatie bij agendapunt 8 
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o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. AARDBEVINGEN GRONINGEN 

De Directeur deelt mede dat hij een uitnodiging van de minister heeft ontvangen voor een gesprek in 

het kader van het definitieve besluit over het winningsplan. Dit gesprek vond plaats op 4 december jl. 

en had in eerste instantie betrekking op de voortgang van het programma voor bouwkundig versterken 

en op de afhandeling van schades. De minister gaf daarbij aan de indruk te hebben dat de urgentie 

hiervoor bij NAM onvoldoende is. 

De Directeur zegt te hebben geantwoord dat het NAM’s intentie is om in 2015 capaciteit te hebben om 

3000 woningen veiliger te maken. 

De minister deelde verder mede dat hij informatie had ontvangen van Staatstoezicht op de Mijnen die 

aangaf dat er qua aardbevingen in het Groningenveld een verschuiving optrad richting de 

 

zuidwestelijke delen van het veld, en dat Staatstoezicht adviseert om de maximum productie voor 

2015 te stellen op 38,5 mrd. m3 in plaats van 42,5 mrd. m3. 

De Directeur deelt mede dat hij het betreffende advies van Staatstoezicht tevoren niet heeft gezien en 

dit dus voor hem volledig nieuw was, en voegt toe dat er op korte termijn opnieuw een gesprek met de 

minister is gepland. Het gesprek op 4 december heeft geleid tot een brief van Staatstoezicht aan de 

minister. Vervolgens heeft NAM het initiatief genomen om een Collegevergadering te beleggen. 

Op 9 december heeft opnieuw een gesprek met de minister plaatsgevonden over de Nationale Praktijk 

Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. Hierbij was ook Staatstoezicht aanwezig. 

NAM had tussen 5 en 9 december op onofficiële basis het advies van Staatstoezicht ontvangen, en 

kreeg op 9 december de officiële versie ervan. 

In het advies concludeert Staatstoezicht dat er een verschuiving van het risicoprofiel optreedt richting 

het zuidelijke deel van het veld, en dat er een relatie naar voren komt tussen de hoogte van de 

productie en het seismisch risico. Staatstoezicht stelt daarom productiemaxima voor betreffende vier 

verschillende delen van het veld, namelijk het zuidwestelijke deel, het oostelijke deel, de regio 

Eemskanaal en de regio Loppersum. Die maxima zijn gebaseerd op de productieniveaus van de 

betreffende delen van het veld in het jaar 2012. 

De Directeur geeft aan dat hij in dat gesprek er zijn bezorgdheid over heeft geuit dat deze redenatie om 

productielimieten af te leiden volledig afwijkt van de tot heden gevolgde studiestrategie. Tevens is 

aangegeven dat er tot nu toe ten behoeve van de zorgvuldigheid een heel intensief proces is gevolgd, 

en dat er op dit moment geen ruimte lijkt te zijn voor discussie over het advies van Staatstoezicht. 

NAM heeft op verzoek van de minister studies aangeleverd over ontwikkelingen in de regio 



Eemskanaal, en nu blijkt dat de afweging van Staatstoezicht op andere delen van het veld betrekking 

heeft. 

De Directeur geeft aan dat Staatstoezicht beweert dat het seismisch risico regelbaar lijkt te zijn via de 

hoogte van de productie. Het standpunt van NAM is dat de seismiciteit wordt opgebouwd in een 

periode van meerdere jaren, en dat het idee om ‘met de hand aan de kraan’ het risico te kunnen 

beheersen dus mogelijkerwijs leidt tot schijnveiligheid en daardoor tot mogelijk afbrokkelen van het 

draagvlak voor de gaswinning. Verder zou er een precedentwerking van kunnen uitgaan: het afleiden 

van productielimieten op basis van observaties kan tot een hellend vlak leiden dat een misplaatst 

gevoel van veiligheid versterkt. 

Ook heeft NAM in het gesprek aangegeven dat zij zorgen heeft over de operabiliteit van het veld als 

voor verschillende delen van het veld maxima worden vastgesteld, en dat een maximum jaarproductie 

die gelijk is aan de som van de verschillende deel-maxima met grote kans niet zal kunnen worden 

gehaald. Het Groningenveld is namelijk niet één groot geheel, er is een ring van leidingen in en om het 

veld dat werkt met verschillende drukken. Ook kunnen er problemen optreden aan het einde van het 

kalenderjaar als de leveringszekerheid in het geding kan zijn. Verder zou een gevolg kunnen zijn dat 

UGS Norg in de zomerperiode niet volledig kan worden gevuld. 

De Directeur deelt mede dat NAM nog een uitgebreide rapportage van Staatstoezicht zal ontvangen, 

en heeft besloten om haar gedachten over het advies van Staatstoezicht schriftelijk aan de minister te 

richten. 

 

De Voorzitter vraagt wat er nu de komende dagen op de rol staat. 

De Directeur antwoordt dat hij aanneemt dat het door de minister te nemen besluit inmiddels is 

besproken in het ministerieel vooroverleg, dat het op 12 december staat geagendeerd voor bespreking 

in de ministerraad, en dat vervolgens de Kamer zal worden geïnformeerd. NAM gaat, zoals eerder 

aangegeven, een brief richten aan de minister. 

De Directeur deelt verder mede dat op 12 december de akkoordpartijen bijeenkomen. De provincie wil 

daarbij voorstellen het akkoord open te breken en het risicogebied uit te breiden naar het zuidelijke 

deel van het veld en naar de stad Groningen. In verband daarmee zouden extra financiële middelen 

beschikbaar moeten komen. 

De Directeur deelt mede dat de actuele onderwerpen in Groningen momenteel zijn het verstevigen van 

een deel van de 200.000 woningen in de regio en de bezorgdheid dat NAM dit nooit zal uitvoeren, de 

waardedaling van woningen en de communicatie. 

NAM zit met betrekking tot het verstevigen van woningen met de factor achterstallig onderhoud en is 

verder van mening dat er vanuit de overheid een publiek traject nodig is om te voorkomen dat NAM 

met alle individuele eigenaren moet onderhandelen. 

Wat de stad Groningen betreft, daar is sprake van een flinke golf aan nieuwbouwprojecten en men 

vindt dat NAM verantwoordelijk is voor de extra kosten die daarbij aan de orde zijn. 

De minister heeft aangegeven dat hij daarover met NAM in gesprek wil gaan. 

De heer Dierikx deelt mede dat het in het voorgaande genoemde getal voor het overall maximum van 

38,5 mrd. m3 niet juist bleek te zijn en inmiddels is aangepast naar 39,4 mrd. m3. Hij meldt dat 

Staatstoezicht een toename van het risico waarneemt in het gebied rond Hoogezand en om die reden 

van mening is dat de productie in dat gebied moet worden verlaagd naar het niveau van 2012. 

Staatstoezicht erkent overigens dat deze redenatie geen sterk wetenschappelijke basis heeft, maar vindt 

desondanks een verlaging noodzakelijk. 

De heer Dierikx geeft aan dat de minister bij zijn besluit waarschijnlijk zal aangeven dat er geen 

risico’s mogen optreden ten aanzien van de leveringszekerheid. 

De heer Dessens vraagt of het maximum voor de regio Loppersum gepaard gaat met de aanwijzing dat 

inzet van Loppersum zo veel mogelijk moet worden vermeden. 

De Directeur zegt hierover geen informatie te hebben gezien. 

De heer Dessens vraagt of er elders mogelijkheden zijn om de productie op te voeren. 

De Directeur antwoordt dat aan de oostelijke kant wellicht meer kan worden geproduceerd, maar dat 

niet duidelijk is hoeveel dat kan zijn omdat ook daar een productiemaximum wordt voorgesteld. 

De heer Van Haeringen voegt toe dat NAM uit de ontvangen informatie heeft geconcludeerd dat wordt 

geadviseerd separate productiemaxima vast te stellen voor alle delen van het veld, zodat er geen 

mogelijkheden zijn om elders méér te produceren. 



De Voorzitter vraagt wat de vooruitzichten zijn voor hoe de minister in de toekomst procesmatig zal 

omgaan met zijn standpuntbepaling. Hij betoogt dat er tot nu toe een gedegen behandelingsproces is 

gevolgd en dat het huidige advies van Staatstoezicht volkomen uit de lucht komt vallen. 

De heer Dierikx antwoordt dat de huidige overwegingen van de minister alleen betrekking hebben op 

de jaren 2015 en 2016, zijnde de laatste twee jaren van de driejaarsperiode. Op basis van verdere 

informatie uit metingen en modelvorming zal eind 2016 een besluit worden genomen over de periode 

daarna. 

Hij voegt toe dat Staatstoezicht erkent dat haar advies geen sterk wetenschappelijke basis heeft maar 

constateert tegelijk dat er een flinke daling van de seismiciteit is opgetreden. 

De Directeur geeft aan dat NAM het niet verrassend vindt dat verlaging van de productie leidt tot 

afname van de frequentie in seismiciteit, en deelt mede dat Staatstoezicht beweert dat bij de 

voorgestelde maxima het seismisch risico voor het gehele veld beperkt blijft. 

De heer Benschop vraagt in hoeverre er bij volgen van het advies van Staatstoezicht speelruimte is ten 

aanzien van de verschillende deelmaxima, daar het absoluut handhaven van deelmaxima in combinatie 

met de operationele mogelijkheden de kans vergroot dat de maximaal toegestane totaalproductie niet 

zal kunnen worden gehaald. 

De heer Dierikx antwoordt dat het ministerie Staatstoezicht erop heeft gewezen dat het aanbrengen 

van vier deelmaxima mogelijk leidt tot een totale productie die circa 2 mrd. m3 lager uitvalt dan het 

gestelde maximum van 39,4 mrd. m3, wat toch niet de bedoeling kan zijn. Staatstoezicht heeft daarop 

gesteld dat enige flexibiliteit tussen het oostelijke en het westelijke deel van het veld mogelijk zou 

moeten zijn. Daarom wordt geadviseerd om NAM te vragen een bijgesteld productieplan op te stellen 

met maxima voor de regio’s Loppersum en Hoogezand. 

De heer Dessens vraagt of het een oplossing zou zijn als het maximum voor de regio Loppersum niet 

vergezeld gaat van de doelstelling om deze clusters zo weinig mogelijk in te zetten. Hij oppert dat dit 

meer kans zou bieden om de geadviseerde maximaal toegestane totale productie te realiseren. 

De Directeur geeft aan dat gedurende 2014 de Loppersumclusters steeds als laatste zijn ingezet, en pas 

recent een cumulatieve productie van 2 mrd. m3 hebben bereikt. 

De heer Dessens merkt op dat deze clusters in januari reeds circa 1 mrd. m3 hadden geproduceerd. 

De heer Dierikx geeft aan dat hij om de vraag van de heer Dessens te kunnen beantwoorden eerst de 

exacte beschrijving in het advies van Staatstoezicht zou moeten nagaan. 

De heer Van Haeringen deelt mede dat het advies van Staatstoezicht niet ingaat op de dubbele 

restrictie voor de Loppersum-clusters. 

De heer Dierikx bevestigt dat Staatstoezicht in haar advies de Loppersum-clusters met een productie 

van 3 mrd. m3. heeft opgenomen. 

De heer Dessens geeft aan dat dit in beleidsmatige zin dan op conforme wijze tot uiting zou moeten 

komen. 

De Voorzitter merkt op dat de daling van de seismiciteit in de Loppersum-regio wordt veroorzaakt 

door de daling van de productie vanaf een niveau van 15 mrd. m3 in 2013, en dat het verschil tussen 

2 mrd. m3 en 3 mrd. m3 er dan niet echt toe doet. 

De heer Benschop vraagt welke totale productie NAM zou kunnen realiseren bij een enkelvoudige 

restrictie voor de regio Loppersum en flexibiliteit tussen het oostelijke en westelijke deel van het veld. 

De Directeur antwoordt dat in het advies van Staatstoezicht de optelsom van de maxima nog steeds 

39,4 mrd. m3 zou blijven, en dat NAM nog moet bekijken wat gezien de operationele mogelijkheden 

dan een haalbare jaarproductie zou zijn. Hij geeft aan dat het niet zeker is dat dan een productie van 

39,4 mrd. m3 zou kunnen worden gerealiseerd. 

De heer Benschop vraagt wanneer de minister de Tweede Kamer gaat informeren. 

De heer Dierikx antwoordt dat volgens de planning de Kamerbrief zal worden verzonden op 16 

december. De minister zal op 17 december de regio bezoeken om het definitieve winningsbesluit en 

het flankerende beleid toe te lichten. 

Hij licht toe dat evenals NAM ook het ministerie werd verrast door het advies van Staatstoezicht, 

omdat er vanuit werd gegaan dat het advies alleen betrekking zou hebben op het Eemskanaal-cluster. 

Pas tien dagen geleden werd vernomen dat er een ander type advies zou komen, dat ook betrekking 

had op de productie in de regio Hoogezand-Sappemeer en een flinke impact zou hebben op de 

overheidsinkomsten uit de gaswinning. Dit laatste punt zou de definitieve besluitvorming nog kunnen 

vertragen. Ook de opstelling van de heer Moorlag, Gedeputeerde van de provincie Groningen, die 



streeft naar vergroting van het gebied waarop het financieel akkoord betrekking heeft en de hiervoor 

beschikbare som geld, zou nog voor vertraging kunnen zorgen. Opname van de stad Groningen in dit 

geheel is ook een wens die leeft, naar aanleiding van de beving in Terwolde. 

De heer Dierikx geeft aan dat het ministerie op het standpunt staat dat de productie vanuit het 

Eemskanaal-cluster geen additionele seismiciteit oplevert, en er dus geen extra risico is voor de stad 

Groningen. Indien tot een additionele verlaging van de maximumproductie zal worden besloten zal het 

ministerie aan de regio uitleggen dat daarmee het risico wordt beperkt en er dus geen uitbreiding van 

het financiële pakket nodig is. Wel is er overleg nodig met de stad Groningen over de toe te passen 

norm bij de nieuwbouwprojecten. 

De heer Benschop vraagt of er in de aan de Tweede Kamer te zenden brief iets zal worden vermeld 

over de bouwnorm. 

De heer Dierikx antwoordt dat informatie over deze norm in januari beschikbaar zal komen nadat de 

stuurgroep zich hierover heeft gebogen. Die informatie zal vervolgens worden besproken met de 

betrokken gemeentes. 

De Directeur geeft aan dat recent door het NPR-team is gerapporteerd aan de leden van de 

Dialoogtafel over de inhoud van deze norm. De normcommissie heeft daarbij aangegeven dat de norm 

bedoeld is voor nieuwbouwsituaties en als indicatieve norm kan dienen voor bestaande bouw. 

De Directeur zegt er een probleem in te zien om het aantal in 2015 veiliger te maken woningen vast te 

stellen als niet duidelijk is welke normeisen daarbij gelden. 

De heer Dierikx geeft aan dat de norm waarschijnlijk geen absolute waardes zal opleggen, maar een 

risico gebaseerde aanpak zal bevatten. 

De Directeur zegt dit een goede benadering te vinden. 

De heer Dierikx vult aan dat de norm niet in de bouwrichtlijnen zal worden opgenomen, waardoor er 

qua toepassing enige vrijheid blijft. 

De heer Benschop merkt op dat een te stringente norm ook voor bestaande bouw problematisch zou 

zijn. 

De Voorzitter vraagt de Directeur wat de strekking zal zijn van de brief die hij aan de minister zal 

richten. 

De Directeur antwoordt dat de brief constructief van aard zal zijn, maar dat NAM wel uiting zal geven 

aan haar teleurstelling over het niet delen van de analyse die door Staatstoezicht is opgesteld en de 

daaruit voortvloeiende zorgen over de zorgvuldigheid van het behandelingsproces. Hij zegt van 

mening te zijn dat de Groningse bevolking niet gediend is met overhaaste beslissingen, en merkt op 

dat het KNMI schijnbaar geen rol heeft gespeeld bij het advies van Staatstoezicht. Tot slot geeft hij 

aan dat NAM uiteraard het door de minister te nemen besluit tot uitvoering zal brengen. 

De Voorzitter concludeert dat NAM haar zorg zal uiten over de gehanteerde zorgvuldigheid en zal 

aangeven dat het advies van Staatstoezicht vooral uitgaat vanuit een voorzorgsprincipe. 

De heer Dierikx antwoordt dat Staatstoezicht zelf ook aangeeft dat zij in deze het voorzorgsprincipe 

hanteert. 

De Directeur zegt het van belang te vinden dat NAM eerlijk en duidelijk haar mening articuleert, opdat 

– als later blijkt dat de modelberekeningen tot meer inzichtelijke uitkomsten over het seismisch risico 

leiden dan waarvan Staatstoezicht nu uitgaat – NAM niet het verwijt krijgt haar kritische 

kanttekeningen bij de analyses die tot het advies hebben geleid niet te hebben gedeeld. 

De heer Dessens stelt voor dat NAM in de brief aangeeft dat er ruimte moet zijn om het beleid te 

zijner tijd aan te passen als de verrichte studies tot andere bevindingen leiden. 

De heer Benschop wijst op de mogelijk impact op de staatsbaten als de productie door operationele 

problemen de facto lager uit zou vallen dan de vast te stellen maximumproductie. 

De heer Dessens geeft aan dat het van belang is dat de inhoud van de Kamerbrief ruimte biedt om uit 

de Loppersum-clusters daadwerkelijk 3 mrd. m3 te kunnen produceren. 

De heer Dierikx zegt toe hier aandacht aan te zullen geven, mits daarvoor een basis is in het advies van 

Staatstoezicht. 

De Directeur zegt ervan uit te gaan dat hij het College hiermee volledig heeft geïnformeerd en zegt de 

heer Dierikx dank voor het op diverse punten duiden van de informatie. 

De Voorzitter vraagt of NAM de aan de minister te richten brief tevoren nog zal delen met het 

College. 

De Directeur zegt toe het concept van die brief met het College te zullen delen. 



4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 20.05 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 561e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 1 april 2015. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 557e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 

17 december 2014 om 15.00 uur ten kantore van EBN te Utrecht. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter, tevens gemachtigde 

namens drs. D.A. Benschop) 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

ir. G.J.M. Schotman 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) ir. P. Dekker (Shell) 

drs. A. van Haeringen (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Benschop wegens ziekte is verhinderd 

en dat deze hem voor deze vergadering heeft gemachtigd. Om die reden zal de heer Dekker de 

vergadering mede bijwonen. Verder deelt hij mede dat de gebruikelijke presentatie over de Asset 

Groningen wegens verhindering van de heer De Haan is verschoven naar de eerste reguliere 

Collegevergadering in 2015. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Begroting Secretariaatskosten 2015 

(Schrijven Secretariaat M5891 d.d. 4 december 2014) 

De begroting secretariaatskosten voor het jaar 2015, zoals toegezonden bij schrijven Secretariaat 

M5891 d.d. 4 december 2014, wordt door het College aanvaard. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 552E VERGADERING, GEHOUDEN OP 1 

OKTOBER 2014, DE 553E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 15 

OKTOBER 2014, DE 554E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 31 

OKTOBER 2014 EN DE 555E (EXTRA TELEFONISCHE) VERGADERING, GEHOUDEN 

OP 12 NOVEMBER 2014 

De notulen van de 552e en 555e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 553 en 554e vergadering. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5898 d.d. 9 december 2014) 

De Directeur geeft een toelichting op de operationele highlights aan de hand van een presentatie 

(bijlage 1 bij de notulen). 

Slide3: 

Het project Norg-expansie heeft recent de mijlpaal van 100 dagen zonder incidenten met medische 

behandeling gepasseerd. 

Het GLT-Plus contract was gekwalificeerd als (in Shell-termen) ‘red-banded’ en is na uitvoering van 

een adequaat verbeteringsproject nu ‘amber-banded’. 

NAM continueert haar aandacht voor het voorkomen van lekkages. 

Voor 2015 is een plan gemaakt voor verbetering van de prestaties op HSE-gebied, waarin ook 

CASOS, de alliantie van aannemers van NAM, participeert. 

De Voorzitter vraagt of met GLT-Plus het consortium wordt bedoeld dat het project ‘2e stap 

compressie’ doet, en of de constatering ten aanzien van de veiligheidsperformance van dit consortium 

ook het project ‘UGS Norg Expansie’ betreft. 

De Directeur antwoordt dat het GLT-Plus consortium is gekozen voor uitvoering van 

onderhoudsactiviteiten en kleine projecten en tevens de uitvoering van het project ‘UGS Norg 



Expansie’ voor zijn rekening neemt. Hij merkt op dat er, na een aantal jaren van constante verbetering 

van de veiligheidsperformance, begin 2014 een kentering is waargenomen. 

De Voorzitter vraagt of de genoemde ‘Dupont survey’ door Dupont is uitgevoerd. 

De Directeur antwoordt dat NAM deze survey zelf heeft uitgevoerd aan de hand van de 

Dupontmethodiek. 

 

Slide 6 

Er is nog steeds kans op realiseren van een jaarproductie van 42,5 mrd. m3. Deze waarde zal met 

zekerheid niet worden overschreden. De laatste verwachting is dat, gegeven de 

temperatuurverwachtingen, de jaarproductie zal uitkomen op 42,2 mrd. m3. 

Recent zijn Loppersum-clusters ingezet toen de locatie Oudeweg uitviel, in overeenstemming met de 

gemaakte afspraken ten aanzien van leveringszekerheid. 

NAM is gestart met nomineren van productie uit UGS Norg, oplopend van 10 mln. m3/dag naar 50 

mln. m3/dag, en deze productie verloopt goed zodat UGS Norg snel voor leveringszekerheid kan 

worden ingezet. 

Vervolgens wordt de inhoud van het schrijven besproken 

Safety/Environment 

De heer Bokhoven merkt op dat de beschrijving van het op pagina 2 van het schrijven onder 2.3 

vermelde incident nr.2 taalkundig gezien onduidelijk is. Verder vraagt hij of het zevental gaslekken op 

de locatie Grijpskerk reden is om zich zorgen te maken. 

De Directeur antwoordt dat hem niet bekend is of er in dat opzicht bij UGS Grijpskerk sprake is van 

een trendmatige ontwikkeling. Hij geeft aan dat hem opvalt dat op dit soort punten soms meer scherpte 

kan worden betracht. De hoeveelheid gelekte koolwaterstoffen is beperkt en vaak gaat het om lekkages 

van water dat een kleine concentratie koolwaterstoffen bevat. De oorzaak is meestal gelegen in het niet 

volledig volgen van procedures, en niet in corrosie of onvoldoende technische integriteit van de 

installaties. 

Groningen Earth Tremors 

De heer Dessens memoreert dat er recent sprake leek te zijn van een probleem rond het 

Eemskanaalcluster 

en dat dit probleem nu weer van tafel is. Hij vraagt wat er aan de hand was. 

De Directeur antwoordt dat er bezorgdheid was dat de productie uit het Eemskanaal-cluster mogelijk 

extra bevingsrisico kon opleveren voor de stad Groningen. 

Naar aanleiding van een recente beving bij Ten Boer heeft de minister aan NAM om een analyse 

gevraagd. NAM heeft de compactie berekend en deze gecumuleerd, en ook bekeken of een extra grote 

productie uit dit cluster verschil zou uitmaken. NAM’s analyse heeft aangegeven dat er geen 

aanleiding is voor extra bezorgdheid en heeft haar bevindingen gedeeld met het ministerie en het 

Staatstoezicht. Staatstoezicht heeft deze resultaten beoordeeld en in het gesprek met de minister op 4 

december is aan NAM teruggekoppeld dat dit punt van tafel was. 

De Directeur deelt mede dat in het genoemde gesprek met de minister de analyse van Staatstoezicht 

betreffende de regio Hoogezand op tafel kwam. 

De heer Dierikx geeft aan dat het ministerie aan NAM en Staatstoezicht een analyse had gevraagd 

betreffende de risico’s van productie uit het Eemskanaal-cluster, met als vraag of er conclusies 

moesten worden getrokken uit de beving in Ten Boer, die in de stad Groningen is gevoeld. Van NAM 

is deze analyse ontvangen, met als conclusie dat deze beving past binnen de bestaande seismische 

patronen. Staatstoezicht heeft eveneens geconcludeerd dat de beving in Ten Boer geen significant 

verschil oplevert ten opzichte van de tot dan geconstateerde patronen. Staatstoezicht heeft echter 

daarnaast een analyse uitgevoerd betreffende het gehele veld, en daaruit het advies afgeleid om terug 

 

te gaan naar de productieniveaus die verschillende delen van het veld kenden in 2012. Staatstoezicht 

erkent dat dit advies niet sterk wetenschappelijk is onderbouwd. 

De heer Dessens merkt op dat het veld niet homogeen is en stelt vast dat het advies van Staatstoezicht 

uitgaat van het idee dat hogere productie leidt tot meer seismiciteit. 

De Directeur antwoordt dat NAM’s standpunt is dat verlagen van de productie neerkomt op 

‘langzamer afspelen van de film’. De observatie van Staatstoezicht is dus niet zo vreemd. Het is echter 

de vraag of verlaging van de productie effect heeft op de maximaal te verwachten bevingsmagnitude. 



De heer Dessens geeft aan dat Staatstoezicht stelt dat zowel het aantal als de magnitude van bevingen 

neerwaarts zal worden beïnvloed. 

De heer Dierikx geeft aan dat Staatstoezicht weliswaar heeft bevestigd dat het Eemskanaal-cluster op 

zich geen risico vormde, maar in haar advies het Eemskanaal-gebied wel als apart gebied heeft 

gedefinieerd. Naar aanleiding van deze indeling in gebieden kwam de vraag op of het veld daarmee 

nog operabel was als caps gehanteerd zouden dienen te worden voor elk van de deelgebieden en of de 

kans niet groot was dat de totale jaarproductie enkele mrd. m3 lager zou uitkomen dan het maximum 

van 39.4 mrd. m3 per jaar. Hij geeft aan dat hij er vervolgens met succes voor heeft gepleit om minder 

deelmaxima te hanteren, en tevens een opening heeft gemaakt om in de toekomst maxima vast te 

stellen voor het gasjaar in plaats van voor het kalenderjaar. 

De heer Dieriks geeft verder aan dat de deelcaps voor het Loppersum gebied (3 mrd. m3 per jaar) en 

het zuidwestelijke gebied nabij Hoogezand-Sappemeer (9.9 mrd. m3 per jaar) geen verdere restictie 

opgelegd zullen krijgen om de productievolumes binnen deze deelcaps te minimaliseren. 

De heer Dessens geeft aan dat de minister grotendeels het advies van Staatstoezicht heeft gevolgd en 

verwacht dat zijn besluit goed houdbaar zal zijn in een eventuele beroepszaak bij de Raad van State. 

De heer Dierikx beaamt dit. 

De Directeur deelt mede dat NAM in 2015 voor de Loppersum-clusters verwacht, om het jaarvolume 

te halen, de volledige 3 mrd. m3 te moeten inzetten. 

De heer Bokhoven vraagt of dat volume moet worden gehaald om op een jaarproductie van 39,4 mrd. 

m3 uit te kunnen komen, en pleit ervoor om – als dit niet het geval is – Loppersum alleen in 

noodgevallen in te zetten, conform de handelwijze in 2014. 

De Voorzitter merkt op dat het verschil tussen 2 mrd. m3 en 3 mrd. m3 uit deze clusters er niet veel toe 

doet, gezien de fikse verlaging ten opzichte van het productieniveau van 15 mrd. m3 in 2013. 

De Directeur geeft aan dat, indien dit mogelijk blijkt, een productie uit deze clusters die wat lager is 

dan maximaal is toegestaan wenselijk is omdat het beter is voor het draagvlak. 

De heer Dessens constateert dat de Loppersum-clusters dus iets gemakkelijker kunnen worden ingezet 

dan in 2014 het geval was. 

De Voorzitter merkt op dat er rond het nieuwe besluit van de minister minder sprake is geweest van 

overleg tussen NAM en het ministerie, en dat het KNMI niet bij de voorbereiding van dit besluit 

betrokken is geweest. Het resultaat is dat het besluit minder door modelmatige berekeningen is 

ondersteund dan bij het oorspronkelijke besluit het geval was. Hij vraagt hoe het proces weer kan 

worden teruggebracht naar een meer wetenschappelijke benadering. 

De heer Dierikx antwoordt dat het ministerie onder flinke tijdsdruk kwam te zitten doordat het 

definitieve winningsbesluit moest worden gepubliceerd. Daarbij kwam dat Staatstoezicht onverwacht 

met een advies kwam voor andere delen van het veld. Hij geeft aan dat hij Staatstoezicht heeft 

verzocht om in de toekomst in een eerder stadium contact te leggen met het ministerie. 

De Directeur voegt toe dat hij in januari een afspraak heeft met de Inspecteur Generaal van 

Staatstoezicht om de wijze van samenwerking te bespreken. 

De Voorzitter merkt op dat het hanteren van meer wetenschappelijke rationaliteit wenselijk is en zegt 

het een goede zaak te vinden dat de samenwerking met Staatstoezicht wordt besproken. 

De Voorzitter merkt op dat in de eerste alinea van de Kamerbrief wordt gesteld dat het “de 

verwachting is dat de frequentie en kracht van de aardbevingen de komende jaren zullen toenemen”, 

en vraagt waarop deze stelling is gebaseerd. 

De heer Dessens antwoordt dat Staatstoezicht met name het aantal bevingen als relevante factor 

hanteert, en hij pleit ervoor dat het College zichzelf goed op de hoogte houdt van aantal en magnitude 

van de bevingen. 

De heer Dierikx deelt mede dat de Tweede Kamer eind januari een hoorzitting zal houden en dat het 

plenaire Kamerdebat over het besluit waarschijnlijk kort voor het krokusreces zal plaatsvinden, maar 

mogelijk nog naar voren wordt gehaald. Dit betekent dat NAM medio januari gereed moet zijn met de 

voorbereidingen voor de hoorzitting. 

De Directeur deelt mede dat de exploitatiekosten zijn gestegen als gevolg van de kosten van 

schadeherstel. In september waren er circa 500 complexe schadegevallen. Dat aantal is nu 

teruggebracht naar circa 200, deels doordat gevallen zijn afgehandeld, deels doordat gevallen een 

ander behandelingstraject hebben gekregen omdat ze in hun aard niet complex zijn (bijvoorbeeld een 

aantal monumenten met schade). In een aantal gevallen wordt schadeherstel om verschillende redenen 



vertraagd door de eigenaar van het object. NAM wil het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) niet 

opzadelen met de al in behandeling zijnde complexe gevallen. 

De heer Bokhoven vraagt of de rapportage over de afhandeling van schades wordt overgenomen door 

het CVW. 

De Directeur antwoordt dat het CVW maandelijks zal rapporteren aan NAM. 

De heer Bokhoven geeft aan dat hij de wekelijkse rapportage aan het College nog niet erg behulpzaam 

vindt. 

De heer Dessens sluit zich hierbij aan en geeft aan dat deze rapportage bijvoorbeeld weinig inzicht 

biedt in het aantal moeilijke gevallen. 

De Directeur zegt toe hier aandacht aan te zullen schenken, en voegt toe dat het in het belang is van 

NAM dat het CVW goed functioneert. 

Project 2nd stage compression 

De heer Bokhoven verzoekt om in de volgende vergadering een planning te tonen van het project 

‘Tweede fase compressie’. 

De Directeur zegt dit toe. Hij deelt mede dat dit project recent ‘Decision Gate 3’ heeft gepasseerd. Er 

is na het recente besluit van de minister wél besloten om het project tenminste één jaar uit te stellen. 

Ook inhoudelijk zal het project een nieuwe opzet moeten krijgen. 

Black-out scenarios 

De Voorzitter vraagt of er vorderingen zijn ten aanzien van de afspraken over de kosten van 

maatregelen in het kader van black-out scenario’s. 

De Directeur antwoordt dat er nog weinig progressie is. Er is wél duidelijkheid over de technische 

oplossing, maar er is in de afgelopen periode geen nieuwe informatie ontvangen over de toewijzing 

van de kosten hiervan. 

De heer Dessens geeft aan dat de primaire verantwoordelijkheid in deze bij TenneT ligt, en dat NAM 

van die zijde informatie zou behoren te krijgen. 

De Directeur zegt toe te zullen navragen wat de oorzaak is van het uitblijven van respons. 

Alkmaar PGI 

De heer Bokhoven merkt op dat het in het schrijven vermelde ‘NAM called the option not to extend 

..…” formeel niet geheel juist lijkt en vraagt welke partij in dit verband het primaat heeft. 

De heer Dekker antwoordt dat NAM één van de drie partijen is in dit contract en na de opzegging ook 

betrokken is bij gesprekken over eventuele andere oplossingen. 

De heer Dessens merkt op dat het primaire besluit om het contract niet te verlengen werd genomen 

binnen GasTerra-verband. 

De heer Dekker beaamt dit. 

De heer Dessens geeft verder aan dat GasTerra partij is bij de lopende gesprekken omdat het bij 

afbouw van de hoeveelheid kussengas het betreffende volume moet accomoderen. 

De heer Bokhoven vraagt of het College een besluit had behoren te nemen over de opzegging van het 

contract door NAM. 

De Voorzitter stelt voor dat NAM dit nagaat en het College hierover in de volgende vergadering 

informeert. 

6. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE 

(Schrijven Secretariaat M5892 d.d. 5 december 2014, en M5899 d.d. 9 december 2014) 

Mede aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. 

De heer Lankhorst licht toe dat de voortgangsrapportage is beproken in de ACC-vergadering, die op 

dat moment in gespannen afwachting was van het ministeriele besluit over de winning uit het 

Groningenveld. Ten aanzien van de sturing van het Groningenvolume is de laatste prognose dat de 

productie uit zal komen op een waarde tussen 41,7 en 42,3 mrd. m3. De doelstelling van 42,4 mrd. m3 

zal dus bij de huidige temperatuurverwachtingen niet worden gehaald. 

De vaststelling van de Groningen Bestel Brief 2015 zal geschieden op dezelfde wijze als dit in 2014 is 

gedaan, wat tot gevolg heeft dat hiervoor geen telefonische vergadering van het College van 

Gedelegeerde Commissarissen nodig is in de maand januari. 

De heer Bokhoven merkt op dat er in de GBC-brief geen prognoses worden opgenomen voor de jaren 

na 2016, en vraagt of dit zal inhouden dat in de GBC-brief 2016 niets wordt gezegd over af te nemen 

volumes vanaf 2017. Hij vraagt of dit niet een probleem gaat vormen. 

 



De CEO antwoordt dat deze systematiek inderdaad op dit moment wordt gevolgd en dat op een later 

moment zal moeten worden bezien of deze aanpak moet worden gewijzigd. 

De heer Dessens merkt op dat het een probleem zal opleveren als het besluit over het productieplafond 

voor 2017 pas eind 2016 bekend wordt gemaakt. 

De CEO beaamt dat hiernaar moet worden gekeken, en dat eventueel verschillende scenario’s zullen 

moeten worden uitgewerkt. Hij vergelijkt die situatie met de situatie van vandaag, waarin GasTerra 

eveneens zit met een zeer recent bekend geworden nieuwe plafondwaarde voor het komende jaar. Hij 

deelt mede dat GasTerra uiteraard meewerkt aan de naleving van dit besluit, maar dat het duidelijk 

moet zijn dat een zo laat besluit funest is voor een goede planning van de verkopen. 

De heer Dierikx beaamt dit. Hij geeft aan dat er dit jaar geen andere mogelijkheid was, en dat het 

ministerie zal proberen om in 2016 in een eerder stadium tot een besluit te komen. 

De heer Lankhorst wijst op paragraaf 4 van het schrijven die weergeeft hoe voor de verschillende 

scenario’s is vooruitgekeken naar de ter beschikking staande capaciteit en het effect daarvan op de 

verkopen. Het is de eerste keer dat is gewerkt op basis van de nieuwe systematiek waarin NAM 

aangeeft welke capaciteit beschikbaar is en GasTerra beziet hoe daarmee de verkopen kunnen worden 

geoptimaliseerd. 

Een vraag die in de ACC opkwam is of, als er qua verkopen knelpunten worden gezien, de 

terugkoppelloop naar NAM open wordt gehouden. Het is namelijk niet ondenkbaar dat die knelpunten 

oplosbaar zijn. De heer Lankhorst geeft aan dat de goede werkrelatie tussen GasTerra en NAM de 

basis is voor adequate terugkoppeling. 

Resultaten Prisma 2014 

De heer Lankhorst licht de bij de voortgangsrapportage gevoegde presentatie toe. 

Slide 4: Vanaf 2018 ontstaan er knelpunten, afhankelijk van hoe met de Loppersumclusters wordt 

omgegaan. Soms is er namelijk wel gas beschikbaar maar niet op het juiste moment, bijvoorbeeld wél 

in de zomer maar niet in de winter. Als gevolg van het recente besluit van de minister zullen de 

grafieken op deze slide er overigens weer anders uit gaan zien. 

De heer Bokhoven merkt op dat scenario A erg onwaarschijnlijk is en doet de suggestie om een 

scenario te maken dat tussen C en D in ligt. 

De heer Lankhorst antwoordt dat hiertoe scenario C‘ reeds is gemaakt, maar erkent dat dit scenario 

dicht bij scenario C ligt. 

De heer Bokhoven suggereert om bijvoorbeeld een scenario met een plafond van 35 mrd. m3 samen te 

stellen. 

De heer Lankhorst zegt deze suggestie te zullen meenemen. 

De heer Dessens merkt op dat aan de scenario’s A en B niet te veel tijd zal worden besteed, en dat het 

meer zinvol lijkt om een scenario als voorgesteld door de heer Bokhoven tussen te voegen. 

Slide 5: De heer Lankhorst licht toe dat GasTerra op enig moment niet meer de volledige G-gasmarkt 

kan beleveren, behalve in scenario A, zodat er andere middelen moeten worden ingezet. 

De heer Dessens vraagt welke middelen dit zijn. 

 

De heer Lankhorst antwoordt dat verrijking met H-gas en productie van pseudo G-gas de ter 

beschikking staande middelen zijn. 

De heer Dessens vraagt wat de capaciteit is van de pseudo G-gas installaties. 

De heer Dekker antwoordt dat deze installaties circa 20 mrd. m3 kunnen produceren. 

Slide 6: De heer Lankhorst licht toe dat deze slide de belangrijkste conclusies weergeeft. GasTerra kan 

op basis van de middelen van NAM de bestaande verkoopverplichtingen ‘macro’ gezien nakomen, 

maar er zijn wel momenten waarop het knelt. Daarom zal worden gekeken hoe deze knelpunten 

kunnen worden opgelost. Korte termijn capaciteit is hiervoor van belang en slide 7 geeft weer welke 

nadere onderzoeken hiervoor zullen worden uitgevoerd. 

De heer Lankhorst merkt op dat in het besluit van de minister geen sprake meer is van het alleen in 

noodgevallen inzetten van de Loppersumclusters. 

De heer Dierikx beaamt dit. 

7. CAPACITEITSPLANNING PROCES EN GBC 

(Schrijven Secretariaat M5893 d.d. 5 december 2014) 

De Voorzitter constateert dat het College kan instemmen met het voorstel. 

(945) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel ‘Capaciteitsplanning proces en GBC’ conform 



schrijven M5893 d.d. 5 december 2014. 

8. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET DERDE KWARTAAL VAN 2014 

(Schrijven Secretariaat M5882 d.d. 3 november 2014 en M5889 d.d. 1 december 2014) 

De heer Bokhoven merkt op dat hij in de Collegevergadering van 1 oktober heeft gevraagd om de 

Groningenproductie exclusief Warffum in de rapportage te vermelden. 

De Directeur antwoordt dat aan dit punt wordt gewerkt en dat deze wijziging in de rapportages in 2015 

zal worden doorgevoerd. 

De Voorzitter constateert dat het College goedkeuring kan hechten aan de financiële rapportage. 

(946) Het College neemt kennis van het advies van de budgetcommissie, als verwoord in schrijven 

M5889 

d.d. 1 december 2014, en hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het derde kwartaal van 

2014 conform schrijven M5882 d.d. 3 november 2014. 

 

9. WERKPROGRAMMA EN BUDGET 2015 

(Schrijven Secretariaat M5883 d.d. 3 november 2014 en M5889 d.d. 1 december 2014) 

De heer Bokhoven wijst op de tabel op pagina 3 van het Werkprogramma en Budget en constateert dat 

hierin onder de kop “As per Proposal by Minister of Economic Affairs” totale kosten van ruim € 2,1 

mrd. staan vermeld. Hij vraagt hoe dit bedrag moet worden gezien in relatie tot het steeds genoemde 

bedrag van 1,2 mrd. 

De Directeur antwoordt dat deze tabel enerzijds voor verschillende posten de via het bestuurlijk 

akkoord gecommitteerde bedragen bevat maar anderzijds ook de actuele ramingen van de kosten van 

schadeherstel en versterking van gebouwen, kosten waarvoor NAM sowieso aansprakelijk is en die 

bovendien doorlopen na de periode waarop het bestuurlijk akkoord betrekking heeft. 

De heer Dessens merkt op dat het goed zou zijn om in externe presentaties melding te maken van de 

werkelijke hoogte van de kosten, om de perceptie in de regio daarmee te completeren. 

De heer Bokhoven merkt op dat in de tabel op pagina 11 Groningenvolumes staan vermeld voor 2017 

en verder die (ook exclusief de circa 0,5 mrd. m3 uit Warffum) hoger zijn dan het toegelaten 

productieniveau voor 2016 en vraagt of dit verstandig is. 

De heer Dessens voegt toe dat er destijds aan de zijde van GasTerra voor is gekozen om de 

oorspronkelijke cijfers uit het Businessplan 2013 te handhaven. 

De heer Dierikx geeft aan dat het ministerie in haar meerjarenramingen het cijfer voor 2016 doortrekt 

naar de jaren daarna. 

De heer Bokhoven geeft aan dat wellicht voor nu een voetnoot zou kunnen worden opgenomen 

betreffende de impact van het in 2016 door de minister te nemen besluit op de volumes vanaf 2017. 

De Directeur zegt toe hierop actie te zullen nemen. 

De Voorzitter constateert dat het College goedkeuring kan hechten aan het Werkprogramma en Budget 

2015. 

(947) Het College neemt kennis van het advies van de budgetcommissie, als verwoord in schrijven 

M5889 

d.d. 1 december 2014, en hecht goedkeuring aan het Werkprogramma en Budget 2015 conform 

schrijven M5883 d.d. 3 november 2014. 

10. OPDRACHTBEVESTIGING ACCOUNTANTSCONTROLE 2014 

(Schrijven secretariaat M5894 d.d. 8 december 2014) 

De Voorzitter stelt vast dat het College kan instemmen met de opdrachtbevestiging voor de 

accountantscontrole 2014. 

(948) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel “Opdrachtbevestiging Accountantscontrole 

2014” als 

verwoord in schrijven secretariaat M5894 d.d. 8 december 2014. 

De opdrachtbevestiging wordt vervolgens ondertekend door de Directeur en de heer Bokhoven. 

11. STAND VAN ZAKEN GRONINGEN AARDBEVINGEN 

De Voorzitter constateert dat de stand van zaken betreffende de Groningse aardbevingen reeds 

uitgebreid is besproken bij agendapunt 5. 

De heer Dessens merkt op dat in de Collegevergaderingen de aandacht voor de studiematige kant van 

de problematiek enigszins is weggevallen. Hij benadrukt dat het van belang is om een goed inzicht te 

houden in de ondergrondse verschijnselen en studieresultaten. 



De Directeur antwoordt dat hij graag bereid is om het College in een volgende vergadering te 

informeren over de bevindingen tot nu toe, teneinde beter te kunnen duiden wat er in de ondergrond 

gebeurt en wat daarvan bovengronds de effecten kunnen zijn. Hij merkt op dat in januari de Nationale 

Praktijk Richtlijn (NPR) zal verschijnen, met rekenregels die - wegens het verwachte conservatieve 

karakter ervan - wellicht niet in lijn zullen zijn met de studiebevindingen tot dan toe. 

12. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

13. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 16.30 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 561e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 1 april 2015. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Bijlage 1: Presentatie bij agendapunt 5 (Operationele highlights) 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 558e (extra, telefonische) vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 4 februari 2015 om 18.45 uur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J. M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

ir. G.J.M. Schotman 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

De regeringsvertegenwoordiger 

drs. M.E.P. Dierikx 

drs. A. van Haeringen (NAM) 

mr. J. Vegter (NAM) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. 

2. AARDBEVINGEN GRONINGEN 

De Directeur deelt mede dat deze extra vergadering is belegd vanwege het feit dat het ministerie op 30 

januari jl. het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken voor het gewijzigde 

winningsplan voor het Groningenveld ter inzage heeft gelegd. In de afgelopen periode heeft het 

ministerie samen met de provincie Groningen en de betrokken gemeentes gekeken naar mogelijkheden 

om het eerder vastgestelde bestuurlijk akkoord aan te vullen. NAM is bij de gesprekken hierover op 

sommige momenten betrokken geweest. In het weekend van 31 januari/1 februari zijn de contouren 

van de voorgestelde aanpassingen duidelijk geworden. Het komt er op neer dat het bestaande 

bestuurlijk akkoord op een aantal punten wordt aangevuld, teneinde hiervoor een groter draagvlak te 

creëren. NAM heeft de aanpassingen bekeken en probeert zich een beeld te vormen van de implicaties. 

De Directeur zegt graag de bevindingen van NAM met het College te willen delen. Hij verzoekt de 

heer Dierikx om het College een overzicht te geven van de nieuwe elementen. 

 

De heer Dierikx deelt mede dat er met de betrokken overheden overeenstemming is bereikt over het 

aanstellen van een Nationaal Coördinator voor Groningen. In de brief van de minister aan de Tweede 

Kamer de dato 16 december werd al aangeduid dat het de intentie was om een publieke regie te 

ontwikkelen. De opzet van dit coördinatorschap zal analoog zijn aan die voor de Nationaal 

Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). De coördinator krijgt een positie tussen diverse 

ministeries en krijgt een eigen verantwoordelijkheid naar het kabinet. Er zijn ook andere 

organisatorische varianten onderzocht, maar die kenden te veel nadelen of zouden meer problemen 

opleveren bij de operationalisering. Er is nog geen persoon aangesteld in deze nieuwe rol; dit zal 

mogelijk nog enkele maanden vergen. De coördinator zal worden ondersteund door een 

interbestuurlijke organisatie, gevestigd in zowel Groningen als Den Haag, waarin een bundeling zal 

plaatsvinden van bevoegdheden van gemeentes, provincie en rijksoverheid. Op die manier wordt de 

benodigde doorzettingsmacht georganiseerd. De achtergrond hiervan is dat tot nu toe voor alle 

complexe gevallen de afhandeling blijft steken wegens gebrek aan doorzettingsmacht. Op 6 februari 

zal de instelling van deze functie publiek bekend worden gemaakt. Deze organisatie zal ook gaan 

samenwerken met het CVW. De heer Van der Vlist, voormalig Secretaris Generaal van het ministerie 

van VROM, wordt aangesteld als kwartiermaker voor deze organisatie en zal daarbij samenwerken 

met de heer Parmet (directeur van de Deltacommissaris) en de heer Kuenzli (Coördinator Nazorg 

Vuurwerkramp Enschede). 

Op een vraag van de heer Dessens antwoordt de heer Dierikx dat deze coördinator ook 

aanwijzingsmacht zal krijgen. De gehele opzet is bedoeld om het niveau van individuele behandeling 



van zaken te ontstijgen. 

De Directeur merkt op dat het hiermee mogelijk wordt om op een programmatische manier het veiliger 

maken van 3000 woningen in 2015 te kunnen aanpakken, inclusief de daarbij noodzakelijke uit-

huisplaatsing. 

De heer Dierikx bevestigt dit en voegt toe dat langs die weg ook de sociale opvang van de bewoners 

zal moeten worden geregeld. Daarnaast krijgt deze organisatie een rol in het case-management, om het 

CVW te ondersteunen. 

De Directeur vraagt waar de ministeriele verantwoordelijkheid voor deze organisatie komt te liggen. 

De heer Dierikx antwoordt dat de minister van Economische Zaken hiervoor coördinerend minister zal 

zijn, maar dat de coördinator rechtstreeks toegang zal hebben tot het kabinet. 

De Directeur vraagt wie namens het kabinet het woord zal voeren tijdens Kamerdebatten over deze 

organisatie. 

De heer Dierikx antwoordt dat dit eveneens de minister van Economische Zaken zal zijn. 

De heer Dierikx deelt mede dat er verder sprake is van aanvullingen op het bestuurlijk akkoord, die 

- op enkele formuleringen na - gereed zijn. Gehoopt wordt dat op 5 februari de betrokken bestuurders 

akkoord zullen gaan met deze aanvullingen en verwacht wordt dat NAM deze, evenals bij het 

oorspronkelijke akkoord, loyaal zal willen volgen. Het betreft een flink aantal aanpassingen, die zijn 

bedoeld om bestaande hindernissen te slechten. De heer Dierikx licht deze aanpassingen vervolgens 

toe: 

- Een van de punten betreft het hanteren van tussentijdse bouwnormen voor het bouwen en versterken 

van woningen. In het komende half jaar zal een commissie bestaande uit drie bestuurders en drie 

deskundigen deze materie nog eens goed bestuderen met als doel dat op 1 september de definitieve 

 

NPR gereed is, die kan worden gehanteerd voor zowel nieuwbouw als voor verbouwing van bestaande 

panden en waarmee men dus aan de slag kan. 

- Ten aanzien van de reparatie van schade die deels is veroorzaakt door achterstallig onderhoud is 

besloten tot instellen van een garantiefonds. Reparatie van schade als gevolg van achterstallig 

onderhoud kan vanuit dit fonds worden bekostigd. De door de reparatie gecreëerde meerwaarde zal bij 

verkoop van de woning worden teruggestort in het fonds. Afgesproken is dat de dekking van het fonds 

moet komen uit de post die is begroot voor het preventief versterken van woningen. 

De heer Dierikx geeft aan dat voor deze constructie nog veel details moeten worden uitgewerkt, 

waarop hij nu niet verder zal ingaan. Deze uitwerking wordt een taak van de Nationaal Coördinator, 

die daarbij zal samenwerken met de dialoogtafel en met NAM. 

- Een volgende aanpassing betreft de meerkosten bij nieuwbouwprojecten in verband met het 

bevingsbestendig maken van de bouwwerken. Hiervoor is in het bestaande akkoord een bedrag van 

€ 10 mln. gebudgetteerd. De eerste vaststelling hierbij is dat deze afspraak en het genoemde bedrag 

ongewijzigd blijft voor de negen gemeentes waarop deze regeling in het bestaande akkoord van 

toepassing is verklaard. Er zal eind april/begin mei, als de nieuwe risicokaart met de bijbehorende 

contouren beschikbaar is, worden bekeken hoe dit onderdeel van het akkoord kan gaan gelden voor het 

gehele gebied dat aardbevingsgevoelig is, dus ook buiten de huidige negen gemeentes. Hierover zal in 

september een besluit worden genomen. Afgesproken is dat alle projecten waarvoor vóór 1 februari 

2015 een bouwvergunning is verstrekt in aanmerking komen voor vergoeding van de meerkosten. De 

doelstelling is om per 1 september het gehele risicogebied hiervoor in aanmerking te laten komen met 

terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2015. Over deze aanpassing is lang geaarzeld, omdat er geen 

goede ramingen beschikbaar waren van het aantal vergunningen en de financiële implicaties. Ook zijn 

de definitieve risico-contouren nog niet bekend. Het is echter duidelijk dat het oorspronkelijke bedrag 

van € 10 mln. niet voldoende is. 

- Een ander element betreft de aanpassing van de ‘regeling waardedaling’. Momenteel is het zo dat 

men in aanmerking komt voor compensatie na realisatie van de verkoop, als er sprake is van een 

verschil in waardeontwikkeling ten opzichte van referentiegebieden. De aanpassing beoogt het 

voorafgaand aan de daadwerkelijke verkoop uitvoeren van een waardebepaling, gekoppeld aan 

ingrepen in het verkoopproces, met als doel dat de verkoper vooraf meer duidelijkheid krijgt over de te 

verwachten compensatie. De Nationaal Coördinator krijgt de opdracht om het proces van het 

monitoren van de waardeontwikkeling te verbeteren, ook om te secureren dat het effect van alle 

geldende maatregelen hierin wordt betrokken. 



- Afgesproken is om de uitvoering van alle maatregelen programmatisch te gaan aanpakken. 

- Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor gevolgen die niet zijn voorzien, deze is geregeld via het 

Burgerlijk Wetboek, is afgesproken dat de hieraan verbonden kosten ten laste worden gebracht van de 

post schadeherstel. 

- Er zal worden bekeken welk effect de bevingsproblematiek heeft op de begrotingen van de betrokken 

gemeenten, provincie en waterschappen, en wat hier eventueel aan kan worden gedaan. 

- Verder is afgesproken dat regelingen ten aanzien van bijzondere gevallen en waardevermeerdering 

van woningen (hiervoor is € 4000 beschikbaar voor woningen waar sprake is van een schadebedrag 

boven € 1000) ook van toepassing worden op de gemeentes Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. 

Deze regeling wordt bovendien herzien, ook in verband met het veranderde risico dat in de maand mei 

bekend zal worden. Ook hier is het de doelstelling om per 1 september een nieuwe regeling te hebben, 

gebaseerd op de nieuw bepaalde risico’s. 

- Met de stad Groningen zullen aparte afspraken worden gemaakt. 

- Er zal worden bestudeerd of de verjaringstermijn voor de aansprakelijkheid van de overheid 

betreffende mijnbouwactiviteiten, welke is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht, dient te 

worden aangepast. 

- Alle kennis betreffende de bevingsproblematiek zal worden verenigd in een kennisplatform. 

De heer Dierikx deelt tot slot mede dat alle besproken punten zullen worden gedeeld met de 

dialoogtafel. 

De Directeur dankt de heer Dierikx voor deze duidelijke samenvatting, en zegt graag de positie van 

NAM ten aanzien van deze aanpassingen te willen toelichten. 

Hij geeft aan dat NAM het erg belangrijk vindt dat er voortgang kan worden geboekt met de 

uitvoering van de afgesproken programma’s, daar dit belangrijk is voor het veiliger maken van 

gebouwen en voor het herwinnen van het vertrouwen onder de bevolking. In dat verband zegt hij het 

mogelijk maken van publieke regie toe te juichen. 

NAM vindt het van belang dat de afspraken flexibel zijn, in de zin dat er gebruik kan worden gemaakt 

van in de toekomst verkregen nieuwe inzichten. Deze flexibiliteit wordt nu op goede wijze ingebouwd. 

Verder is NAM beducht voor ongelimiteerde kostenposten en is daarom voorstander van budgettaire 

begrenzing bij het op zich nemen van aansprakelijkheid. 

NAM heeft veel moeite met het vooraf bepalen van de waarde van een woning, daar dit kan leiden tot 

niet-marktconform gedrag op de woningmarkt en/of een algemeen verlagend effect (door de regeling 

zelf) op de woningprijzen in de regio. Daarnaast loopt er een rechtzaak waarbij ter discussie staat of 

eventuele waardedaling alleen vergoed dient te worden bij verkoop danwel in het algemeen (los van 

verkoop) waarbij NAM van mening is dat alleen bij verkoop de waardedaling echt geleden wordt. Dit 

alles dient in samenhang te worden bezien en NAM kan dus deze ad hoc aanpassingen in NAM’s 

regeling niet steunen. 

De Directeur geeft aan dat NAM op een aantal andere punten eveneens zorgen heeft, maar dat zij daar 

naar verwachting mee kan leven. Het is NAM’s intentie om een reactie te geven op het akkoord in de 

vorm van opmerkingen en kanttekeningen bij de verschillende punten. Hij geeft aan dat de afspraken 

over dit pakket weliswaar het karakter hebben van een ‘Memorandum of Understanding’, maar dat het 

pakket wél de juridische positie van NAM beïnvloedt. 

 

De Directeur deelt mede dat ook het concept van de finale tekst van het winningsbesluit op 30 januari 

bekend is geworden. NAM zal hiervan kennis nemen en haar mening bepalen. Het belangrijkste punt 

is dat, in afwijking van de indruk die het besluit van december 2014 wekte, de minister nu naadloos 

aansluit bij het advies van Staatstoezicht en vier afzonderlijke maxima wil vaststellen voor delen van 

het veld, die opgeteld uitkomen op een totaalmaximum van 39,4 mrd. m3. Dit biedt minder flexibiliteit 

dan aanvankelijk gedacht, en ook minder flexibiliteit dan wenselijk is. 

Ook moet NAM op basis van een advies van GTS capaciteit beschikbaar houden in alle vier deze 

gebieden. De consequenties daarvan zijn nog niet geheel in kaart gebracht maar de kans dat het 

maximumvolume van 39,4 mrd. m3 dicht kan worden genaderd is hiermee kleiner geworden. Een 

belangrijke factor hierbij is het optreden van ongeplande niet-beschikbaarheid van 

productieinstallaties. 

Verder is van belang dat per 1 oktober 2015 wordt overgestapt van kalenderjaar naar gasjaar. Daarbij 

wordt naar verwachting bepaald dat NAM in de eerste 9 maanden van 2015 maximaal 75% van 39,4 



mrd. m3 mag produceren uit het Groningenveld. 

De Directeur geeft aan dat de overgang naar het gasjaar behulpzaam is omdat de sturing van het 

Groningenvolume binnen het gasjaar gemakkelijker is dan voor het kalenderjaar, daar dit midden in de 

winter eindigt. 

De heer Dierikx memoreert dat in de vergadering van het College van Gedelegeerde Commissarissen 

van GasTerra op 28 januari jl. flinke verwarring is ontstaan over het hanteren van het ‘imaginaire’ 

gasjaar 2014/2015, en geeft aan dat - zoals de Directeur aangaf - nu het plan is om alleen een 

maximumvolume te hanteren voor de eerste negen maanden van 2015, gebaseerd op het uitgangspunt 

dat zowel voor kalenderjaar 2015 als voor gasjaar 2015/2016 een zelfde maximum van 39,4 mrd. m3 

geldt. 

De Voorzitter geeft het College de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. 

De heer Dessens merkt op dat het pakket een aantal punten bevat waarop NAM zou moeten reageren 

en een aantal punten dat om een reactie van het College vraagt. De punten betreffende de 

productiemaxima zijn duidelijk een zaak voor het College. Voor de meer financieel getinte zaken ligt 

een reactie van NAM voor de hand. Hij pleit ervoor dat hij een reactie namens het College vooraf kan 

beoordelen. 

De Directeur antwoordt dat zijns inziens de lijst van punten niet gemakkelijk op die wijze is te splitsen 

en vraagt de heer Dessens aan welke punten hij verder denkt. 

De heer Dessens zegt die vraag niet direct te kunnen beantwoorden. 

De heer Bokhoven geeft aan dit eveneens niet direct binnen het tijdsbestek van deze vergadering te 

kunnen vaststellen. 

De Voorzitter zegt aan te nemen dat het tijdschema van de minister erg krap is. 

De Directeur antwoordt dat het pakket inderdaad in de komende 24 uur moet worden afgerond. 

De heer Dierikx bevestigt dit en geeft als verklaring voor dit krappe schema dat de minister na 

bekendmaking van het besluit in december flink onder druk is gezet door de Tweede Kamer, 

bijvoorbeeld op het punt van publiceren van de NPR, waarbij is geëist dat er vóór het krokusreces een 

uitgebreid debat zou plaatsvinden. Dit debat is gepland voor donderdag 12 februari, en hiervoor is de 

gehele dag uitgetrokken. Niet denkbeeldig is dat het debat tot in de nachtelijke uren zal duren. 

 

Het is niet mogelijk gebleken om dit debat op een latere datum te plannen. 

De planning is nu zo, dat op vrijdag 6 februari het kabinet tot een besluit komt over de aanvulling van 

het akkoord, inclusief de organisatie van de publieke regie. Vervolgens zal diezelfde dag de Tweede 

Kamer worden geïnformeerd. 

Het ministerie heeft inmiddels 235 Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het 

besluit van 16 december. De publicatie van het besluit op 30 januari heeft geresulteerd in 350 

additionele vragen. Op het ministerie zijn daarom alle verloven ingetrokken en wordt reeds twee 

weken met man en macht gewerkt aan de beantwoording van al deze vragen. 

Uit allerlei uitingen in de media komt naar voren dat deze kwestie ook op politiek niveau sterk leeft, 

waarbij nog allerlei scenario’s mogelijk lijken. 

De heer Benschop dankt de heer Dierikx voor zijn toelichting. 

Hij stelt vast dat het bij het nu voorliggende besluit moeilijk zal worden om een productie van 39,4 

mrd. m3 te realiseren. 

Ten aanzien van de NPR zegt hij te begrijpen dat deze tijdelijk van karakter is en dat er een degelijk 

proces is voor de verdere aanpak van deze bouwnorm, maar geeft aan zich desondanks zorgen te 

maken over het vastleggen van niveaus in een norm terwijl de nieuwe risico-contouren nog moeten 

worden vastgesteld. 

De heer Benschop deelt mede dat voor zowel NAM als Shell en Esso het idee van het kunnen 

vaststellen van een waardedaling vóórdat de verkoop is gerealiseerd een onoverkomelijk probleem 

vormt. 

De Directeur geeft aan dat NAM in haar reactie op het besluit van de minister op dit punt geen adhesie 

zal kunnen betuigen. 

De heer Dierikx antwoordt dat het een kwestie is van wikken en wegen en oppert dat NAM (of Shell 

en Esso namens NAM) zich op dit punt rechtstreeks wendt tot de minister. Ook als het standpunt van 

de minister reeds vaststaat zou dit in elk geval gelegenheid bieden om de zorgen over dit punt toe te 

lichten. In elk geval kunnen in dit gesprek de verschillende risico’s worden afgewogen. 



De heer Benschop geeft aan dat de voorgenomen aanpassing van deze regeling als consequentie zal 

hebben dat NAM op dit onderdeel van de gemaakte afspraken geen adhesie zal kunnen betuigen. 

De heer Benschop vraagt de heer Dierikx of hij informatie heeft over hoe het overleg binnen de 

coalitie er voor staat, met het oog op de posities in het Kamerdebat op 12 februari a.s. 

De heer Dierikx antwoordt dat hij niet bij het coalitieoverleg betrokken is geweest. Hij zegt te hebben 

vernomen dat er uitgebreid coalitieoverleg heeft plaatsgevonden, maar hierover geen inhoudelijke 

informatie te hebben. 

De Directeur merkt op dat in het voorgaande de voorgenomen maatregelen met betrekking tot de 

maximumproductie en het flankerende beleid zijn besproken, maar dat de kosten van de aanpassingen 

in het bestuurlijk akkoord nog niet zijn belicht. Gegeven het feit dat een belangrijk deel van de aan het 

akkoord verbonden kosten ten laste komen van de Maatschap Groningen nodigt hij de heer Dierikx uit 

om deze financiële implicaties te duiden. 

De heer Dierikx antwoordt dat de enige zekere post in dit verband wordt gevormd door een met de 

stad Groningen en NAM af te spreken bedrag ten behoeve van de stad Groningen, om bouwprojecten 

die in een kritieke fase verkeren mogelijk te maken en te voorkomen dat de gehele nieuwbouw stil 

valt, wat ook gevolgen zou hebben voor de gezondheidszorg. Voor deze post bestaat een raming die 

€ 35 à 75 mln. bedraagt. Over een structurele aanpak voor de stad Groningen moeten nog verdere 

onderhandelingen plaatsvinden. 

De heer Dierikx voegt toe dat hij met betrekking tot de meerkosten voor nieuwbouw in andere 

gemeentes geen informatie heeft over het aantal reeds verleende bouwvergunningen en de daarmee 

gemoeide kosten voor aardbevingsbestendig bouwen. De betrokken gemeentes geven aan dat het geen 

groot aantal betreft. 

De extra kosten als gevolg van het van toepassing verklaren van enkele elementen uit het pakket op de 

gemeentes Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde worden geraamd op € 15 mln. Deze raming is 

gebaseerd op de nu bekende schades. Als alle woningen in deze gemeentes in aanmerking zouden 

komen voor waarde vermeerderende maatregelen zou het om een bedrag gaan van € 35 mln. 

In totaliteit zullen de additionele kosten boven het eerder afgesproken bedrag van € 1,2 mrd. naar 

verwachting circa € 100 mln. bedragen. 

De Directeur merkt op dat ook het in te stellen garantiefonds nog van betekenis is voor het 

kostenoverzicht. 

De heer Dierikx beaamt dit en geeft aan dat dit de uitputting van het budget voor preventief versterken 

behoorlijk zal versnellen. Hij licht toe dat de enige kosten die de overheid zelf voor haar rekening 

neemt bestaan uit de kosten voor de Nationaal Coördinator en diens organisatie. 

De heer Benschop vraagt of een nieuw totaalbedrag zal worden genoemd, zodat wordt voorkomen dat 

er een open einde ontstaat. 

De heer Dierikx antwoordt dat het van belang is dat er door de uitbreiding van het akkoord geen 

verwatering optreedt van de bedragen die oorspronkelijk zijn gebudgetteerd voor 

waardevermeerdering van woningen in de negen gemeentes. Hij voegt toe dat deze regeling tot 1 

september ongewijzigd blijft en dan mogelijk wordt herzien op basis van nieuwe risico-contouren. Tot 

dat moment behoeft de kostenraming niet te worden herzien. 

De Voorzitter stelt vast dat het College van de Directeur nog informatie zal krijgen toegezonden over 

zaken die het College aangaan. 

De Directeur antwoordt dat hij informatie over het gehele pakket van aanpassingen zal aanleveren. 

De heer Dierikx verzoekt om de door hem verstrekte informatie uiterst vertrouwelijk te behandelen. 

De Voorzitter stelt vast dat hij samen met de heer Benschop nog een gesprek zal hebben met de 

minister. 

4. RONDVRAAG 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

5. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 20.00 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 561e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 1 april 2015. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

  



COLLEGE VAN BEHEER MAATSCHAP 
Notulen van de 561e vergadering van het College van Beheer Maatschap, gehouden op 1 april 

2015 om 13.30 uur ten kantore van Shell te Den Haag. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

De leden van het College: 

ir. J.M. Van Roost (Voorzitter) 

drs. D.A. Benschop 

ir. J.D. Bokhoven 

mr. drs. C.W.M. Dessens 

De Directeur NAM: 

ir. G.J.M. Schotman 

De Secretaris: 

ir. B.P. Obdam 

drs. A. van Haeringen (NAM) 

drs. B.E. Westgren (Ministerie EZ) 

Verhinderd: 

drs. M.E.P. Dierikx (Regeringsvertegenwoordiger) 

o-o-o-o-o-o-o-o 

1. OPENING 

De Voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Dierikx verhinderd is voor deze 

vergadering en dat om die reden mevrouw Westgren als toehoorder aan de vergadering deelnemen. 

De heer Van Haeringen zal langs telefonische weg aan de vergadering zal deelnemen. 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

2.1 Verslag Dialoogtafel 

------------------------------- 

(Schrijven Secretariaat M5918 d.d. 24 maart 2015) 

Het College neemt kennis van het schrijven. 

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 556E (EXTRA, TELEFONISCHE) 

VERGADERING, GEHOUDEN OP 11 DECEMBER 2014, DE 557E VERGADERING, 

GEHOUDEN OP 17 DECEMBER 2014, DE 558E (EXTRA, TELEFONISCHE) 

VERGADERING, GEHOUDEN OP 4 FEBRUARI 2015, DE 559E (SCHRIFTELIJKE) 

VERGADERING, GEHOUDEN OP 12 FEBRUARI 2015 EN DE 560E (SCHRIFTELIJKE) 

VERGADERING, GEHOUDEN OP 5 MAART 2015 

De notulen van de 556e vergadering worden met een tweetal mondeling ingebrachte wijzigingen 

vastgesteld. 

De notulen van de 557e vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

De notulen van de 558e vergadering worden met een mondeling ingebrachte wijziging vastgesteld. 

Het College neemt kennis van de notulen van de 559e en 560e vergadering. 

De heer Dessens merkt naar aanleiding van de notulen van de 557e vergadering op dat hij in die 

vergadering heeft gevraagd om het College op de hoogte te houden van het aantal en de intensiteit van 

de aardbevingen. Hij betoogt dat de toezichthouder zijn oordeel met name op aantal en intensiteit van 

de bevingen baseert, wat inhoudt dat het van essentieel belang is dat het College diezelfde informatie 

ook ontvangt. Het College zou anders geen zicht hebben op de stand van zaken betreffende de maat 

die door de toezichthouder worden gehanteerd. 

De heer Dessens spreekt de hoop uit dat de Directeur later in de vergadering deze informatie kan 

verschaffen, dan wel deze in schriftelijke vorm aan het College kan doen toekomen. 

De Directeur zegt voor deze vergadering geen informatieverstrekking op dit punt te hebben voorbereid 

maar hierop terug te zullen komen. 

De heer Benschop vat samen dat het College dus een rapportage over aantal en ernst van de bevingen 

wenst te ontvangen. 

De Directeur zegt toe deze informatie als standaard slide in de presentatie aan het College te zullen 

opnemen. 

De heer Dessens geeft aan dat het daarbij met name interessant is om de bevingsgegevens over 2015 te 



kunnen vergelijken met die over 2014, om de ontwikkeling te kunnen overzien. 

De Voorzitter merkt op dat de relatie tussen de locaties van de bevingen en de locaties waaruit gas 

wordt geproduceerd nog niet erg duidelijk is. 

De heer Dessens beaamt dit, maar zegt desondanks informatie op dit punt van belang te vinden. 

De heer Bokhoven zegt aan te nemen dat NAM voor haar eigen doeleinden deze informatie reeds 

beschikbaar heeft. 

De Directeur bevestigt dit en voegt toe dat NAM deze gegevens ook beschikbaar zal maken aan het 

College. 

De heer Dessens zegt daarnaast ook erg geïnteresseerd te zijn in de studiematige kant met betrekking 

tot de bevingsproblematiek, zodat het College kan vernemen wat de inmiddels opgedane 

wetenschappelijke kennis voor lering biedt ten aanzien van wat er in de ondergrond gebeurt. 

De Directeur antwoordt dat de heer De Haan in de voor deze vergadering geagendeerde presentatie 

hierop kort zal ingaan. Hij voegt toe dat het studieprogramma jaarlijks twee ijkmomenten heeft, 

namelijk in april en in oktober. De bevindingen die in de maand april worden vastgesteld zullen 

ondersteunend zijn voor het besluit dat de minister per 1 juli zal nemen over de vanaf die datum 

toegestane productie. Deze bevindingen zijn op dit moment nog niet beschikbaar, maar kunnen in de 

eerstvolgende vergadering worden gepresenteerd. 

De heer Benschop merkt op dat de eerstvolgende reguliere Collegevergadering pas op 1 juli is gepland 

en stelt voor om voor dit onderwerp medio mei een extra vergadering te plannen. 

De Directeur bevestigt dat dan de stand van zaken, zoals bekend in april, kan worden gepresenteerd. 

De Voorzitter wijst er op dat op 26 februari het antwoord op de in de 557e vergadering gestelde vraag 

over de besluitvorming over PGI Alkmaar per e-mail aan het College is toegezonden. 

4. OPENSTAANDE BESLUITEN 

Er zijn geen openstaande besluiten 

5. OPERATIONELE HIGHLIGHTS 

(Schrijven Secretariaat M5920 d.d. 25 maart 2015) 

De Directeur deelt mede dat de afronding van het project UGS Norg expansie goed verloopt. De 

productiecapaciteit is sinds 7 december geleidelijk opgevoerd. 

De heer De Haan voegt toe dat momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de in bedrijf 

name van de derde compressor. 

De Directeur geeft een toelichting op de operationele highlights aan de hand van een presentatie 

(bijlage 1 bij de notulen). 

Slide 8: Tot 1 juli 2015 mag maximaal 16,5 mrd. m3 worden geproduceerd, terwijl voor het nog vast te 

stellen maximum voor het gehele kalenderjaar 2015 geldt dat dit nog kan variëren tussen 39,4 en 33 

mrd. m3. 

Het realiseren van een productie van 39,4 mrd. m3 wordt erg lastig, omdat er ook maxima gelden voor 

de verschillende deelgebieden van het veld. Alleen indien er geen enkele uitval van installaties 

optreedt zou dit haalbaar zijn. 

In de afgelopen week zijn additionele discussies gevoerd over het scenario van een jaarproductie van 

33 mrd. m3. Boven op dit volume geldt een marge van 2 mrd. m3 voor eventuele complicaties in 

verband met de systemen van GTS. Bovendien is nu sprake van een scenario waarin 30 mrd. m3 mag 

worden geproduceerd uit het Groningenveld omdat in 2015 volgens plan netto 3 mrd. m3 zal worden 

geproduceerd uit UGS Norg. 

De heer De Haan voegt toe dat daarbij het getal van 33 mrd. m3 vaststaat, en dat de netto jaarproductie 

van UGS Norg afhangt van de productie uit de UGS in het vierde kwartaal van 2015. 

De heer Dessens merkt op dat productie uit UGS Norg zowel het gevolg kan zijn van het feit dat het 

Groningenveld zijn maximum toegestane productie heeft bereikt als van het feit dat het veld de 

maximaal mogelijke productie heeft bereikt. 

De heer De Haan antwoordt dat in het kader van het project UGS Norg expansie de UGS in de zomer 

van 2015 volledig moet worden gevuld en dat daarna in het vierde kwartaal weer een flink volume 

moet worden geproduceerd, dit alles ten behoeve van het ‘leaning’ proces. Indien dit niet wordt 

gedaan zou het werkvolume op termijn onvoldoende zijn voor de toekomstige leveringszekerheid. 

De Directeur zegt niet erg gelukkig te zijn met het proces waarlangs de discussie over het 

‘30+3’scenario is verlopen, omdat hij daar als directeur van NAM niet in is betrokken. 

Mevrouw Westgren antwoordt dat volgens haar informatie door het ministerie aan GasTerra is 



gevraagd om bij het beantwoorden van de vragen van de heer Dierikx te overleggen met GTS en 

NAM. 

De Directeur deelt mede dat er op werkniveau wél contact is geweest met NAM maar dat hij graag 

zelf ook persoonlijk contact zou hebben gehad om gezamenlijk de doelen van deze actie vast te stellen. 

De heer Dessens oppert dat deze boodschap wellicht aan de heer Lankhorst kan worden gericht. 

De Directeur antwoordt dat hij hierover, nadat de antwoorden aan het ministerie waren gezonden, met 

de heer Lankhorst heeft gesproken. Hij benadrukt dat het gaat om een complexe materie, waarbij het 

zaak is om de leveringszekerheidsaspecten goed te onderzoeken en intensief overleg noodzakelijk is. 

Hij betoogt dat hij bij vragen gericht aan NAM ook altijd bewaakt dat de downstream consequenties 

goed in het oog worden gehouden. 

Mevrouw Westgren merkt ten aanzien van het op tafel komen van het ’30+3’ scenario op dat per 1 juli 

a.s. een advies van Staatstoezicht beschikbaar zal zijn, maar dat tot nu toe geldt dat er 33 mrd. m3 

G-gas noodzakelijk is uit oogpunt van leveringszekerheid. Daar echter in het jaar 2015 door eenmalige 

omstandigheden UGS Norg volgens plan netto 3 mrd. m3 zal produceren kan worden volstaan met een 

productie uit het Groningenveld van 30 mrd. m3. 

De heer De Haan merkt op dat het nog niet vaststaat dat UGS Norg netto 3 mrd. m3 zal produceren, en 

dat de kans aanwezig blijft dat deze netto productie lager uitvalt waardoor het veld bijvoorbeeld 

31 mrd. m3 zal moeten produceren. 

Mevrouw Westgren beaamt dit en bevestigt dat het gaat om de som van de veldproductie en de netto 

UGS-productie. 

De heer Dessens merkt op dat de kans bestaat dat het getal van 30 mrd. m3 een eigen leven gaat leiden, 

en dat sommigen zullen concluderen dat als in 2015 maximaal 30 mrd. m3 uit het Groningenveld is 

geproduceerd dit in andere jaren ook zou moeten kunnen. Er zal dus glashelder moeten worden 

gemaakt dat dit een eenmalige zaak is. 

Mevrouw Westgren bevestigt de constatering van de Directeur dat in dit dossier samenwerking met 

NAM en GTS erg belangrijk is, daar het voor de minister van belang is dat de juiste feiten worden 

aangeleverd. 

De heer Benschop merkt op dat het ministerie recent aan de drie genoemde partijen vragen heeft 

gesteld over een mogelijk andere sturing van het Groningenveld, en vraagt of daarbij de afzonderlijke 

partijen ook zijn geïnformeerd over de vragen die aan de andere partijen zijn gesteld. Hij merkt op dat 

dit van belang kan zijn om fouten of omissies te voorkomen. Hij geeft aan dat het College op grond 

van het concept van de personele unie de betrokkenheid van GasTerra en NAM kan overzien, maar 

geen connectie heeft met GTS. Bovendien is de kennis van GTS al weer van eerdere datum en kan 

GTS ook de consequenties aan de zijde van GasTerra en NAM niet overzien. 

Mevrouw Westgren antwoordt dat het ministerie sinds december 2014 vragen richt aan alle partijen 

gezamenlijk. Zij voegt toe dat op een gegeven moment hierbij ook de ACM wellicht moet worden 

aangesloten. 

De heer Dessens geeft aan dat de turbulente ontwikkelingen voorafgaande aan het op 9 februari 

gepubliceerde besluit wellicht achteraf gezien begrijpelijk zijn gezien de druk die op dat moment 

ontstond, maar dat het nu in de aanloop naar het per 1 juli te nemen besluit zaak is om voldoende tijd 

in te bouwen om goed overleg te voeren over de adviezen, zodat de partijen hun inbreng op goede 

wijze kunnen leveren. 

De heer Benschop wijst erop dat in tweede helft van 2015 een studie zal worden uitgevoerd 

betreffende een mogelijke andere sturing van het Groningenveld, en zegt nogal wat consequenties en 

bezwaren te zien bij een dergelijk concept en daarover bezorgd te zijn. Hij zegt te vrezen dat er in een 

dergelijk concept voor de maximumproductie uit het Groningenveld geen duidelijk uitgangspunt meer 

is, wat ertoe zou kunnen leiden dat de productiedoelstelling regelmatig onderwerp van discussie in de 

Tweede Kamer zal worden. Hij zegt het van belang te vinden om deze zorg nu al uit te spreken en 

betoogt dat de basis voor elk te nemen besluit zou moeten worden gevormd door de resultaten van de 

studies, die in dit dossier meer licht zullen werpen op de ondergrondse verschijnselen en de daaruit 

voortvloeiende gevolgen bovengrond. 

Mevrouw Westgren antwoordt dat het ministerie tot nu hierover alleen contact heeft met GasTerra, 

GTS en NAM, en niet met Shell en ExxonMobil. 

De heer Dessens geeft aan dat GasTerra en NAM in staat zijn om te bepalen of het College bij 

bepaalde zaken moet worden betrokken. 



De heer Dessens vraagt de heer Benschop of hij doelt op het scenario waarin de Groningenproductie 

nog slechts een aanvulling vormt op de productie van L-gas door conversie van H-gas. 

De heer Benschop bevestigt dit, en geeft aan dat de verleiding groot kan zijn om voor die variant te 

kiezen als er geen goed alternatief tegenover wordt gesteld. 

De heer Bokhoven deelt mede dat hij vóór deze vergadering de zitting van de Raad van State heeft 

bijgewoond waarin de eis tot onmiddellijke stopzetting van de Groningenproductie werd besproken. 

Hij meldt dat de Raad heeft aangegeven in te zien dat volledige stopzetting nu niet mogelijk is, maar 

een eventuele toekomstige maatregel in die richting niet uitsloot. Op de vraag van de Raad waarom de 

Loppersum-clusters überhaupt nog moeten produceren kwam geen duidelijk antwoord. De heer 

Bokhoven zegt aan de discussie de indruk te hebben overgehouden dat de productie uit de 

Loppersumclusters verder onder druk komt te staan. 

Slide 13: de Directeur deelt mede dat de schadeafhandeling goed verloopt. Het CVW pakt de nieuwe 

meldingen, inmiddels 5 á 6000 stuks, goed op. Dit betreft gevallen die door NAM aan het CVW zijn 

overgedragen en nieuwe meldingen als gevolg van een tweetal zwaardere bevingen in de afgelopen 

periode. 

Hij zegt de indruk te hebben dat de mogelijke terughoudendheid ten aanzien van het indienen van een 

schadeclaim geheel is verdwenen. Ook is het percentage contra-expertises gestegen. Hierbij speelt 

mogelijk een rol dat men bij een schadebedrag boven €1000 in aanmerking komt voor het 

waardevermeerderingspakket. 

Slide 15: NAM wil in 2015 alle nog liggende gevallen hebben afgehandeld dan wel overgedragen aan 

het CVW. Op dit moment heeft het CVW nog niet de volledige benodigde capaciteit opgebouwd. 

Slide 16: Het aantal complexe gevallen is teruggebracht van circa 250 naar circa 145. Hierbij zitten 

enkele discutabele claims die mogelijk uitmonden in een arbitragezaak. 

Slide 17: De doelstelling om in 2015 3000 woningen veiliger te maken vormt een uitdaging. De 

hiervoor per woningen benodigde maatregelen kennen allerlei gradaties. De realiteit in het publieke 

domein is gebaseerd op de uitspraak van de minister dat deze 3000 woningen allemaal versterkt 

moeten gaan worden, waarbij de impliciete veronderstelling is dat ze daarna voldoen aan de eisen 

conform de NPR. Dit laatste is echter een zeer moeilijke opgave. NAM is om deze taak te kunnen 

volbrengen intensief in overleg met woningcorporaties. Deze lijken daarbij aan te sturen op het 

gelijktijdig met de versterking realiseren van energiebesparende maatregelen gericht op het realiseren 

van ‘nul op de meter’ woningen. De corporaties staan op het standpunt dat NAM dit laatste ook zou 

moeten bekostigen. NAM vindt dit niet redelijk. Inmiddels is het ministerie hierbij betrokken en 

hopelijk komt hier een goede uitkomst uit voort. 

De heer Dessens vraagt of het College ook verantwoordelijk is voor de activiteiten van het CVW. Hij 

wijst erop dat er nog 10.000 gevallen open stonden en dat daar nu weer 7000 gevallen bij zijn 

gekomen en zegt te hopen dat in juni duidelijk wordt of het CVW een hoger afhandelingstempo 

realiseert. 

Met betrekking tot de 3000 te versterken woningen geeft hij aan dat dit een belangrijke activiteit is, 

maar dat het inderdaad wel uitmaakt wat deze maatregel inhoudt. Het moeten voldoen aan de NPR 

lijkt daarbij een nieuw punt te zijn. 

De Directeur bevestigt dat dit een nieuwe realiteit is die - indien zo nauw geinterpreteerd - ertoe leidt 

dat deze opgave nauwelijks realiseerbaar is. 

De heer Dessens geeft aan dat het managen van de verwachtingen hierbij van groot belang is. 

De Directeur bevestigt dit. Hij merkt op dat de belangen van de minister en van NAM parallel lopen 

en dat het daarom de uitdaging is om het beeld van wat er eind 2015 moet zijn bereikt goed af te 

stemmen. 

De heer Bokhoven zegt graag een rapportage te willen ontvangen over de stand van zaken met 

betrekking tot de afhandeling van claims. 

De Directeur antwoordt dat NAM hiertoe standaard een slide in de managementrapportage zal 

toevoegen. 

De heer Bokhoven zegt op de website van NAM te hebben gekeken naar informatie over de 

afhandeling van claims en te hebben geconstateerd dat deze informatie al gedurende zes weken niet 

meer wordt geactualiseerd. Hij betoogt dat dit niet positief bijdraagt aan hoe NAM wordt 

gepercipieerd. 

Mevrouw Westgren voegt toe dat op de website van het CVW nog geen rapportage beschikbaar is 



over het aantal afgehandelde gevallen. 

Black-out scenario’s 

De Voorzitter deelt mede dat hij ten aanzien van het onderwerp ‘Black-out scenario’s’ de heer Dierikx 

heeft gevraagd om na te gaan hoe de financiering van de benodigde maatregelen kan worden geregeld. 

Mevrouw Westgren antwoordt dat hierover in week 15 overleg zal zijn met GTS en NAM, en wijst 

erop dat mogelijk ook een andere berging in een dergelijk scenario een rol zouden kunnen spelen. 

De heer Dessens merkt op dat niet GTS maar TenneT de partij is die voor financiering zou moeten 

zorgdragen, daar het gaat om het kunnen opstarten van een gasgestookte elektriciteitscentrale na een 

volledige black-out, teneinde de elektriciteitsvoorziening en vervolgens de gasvoorziening te 

herstellen. 

Mevrouw Westgren vraagt hoeveel de kosten voor deze maatregelen aan NAM-zijde bedragen. 

De heer De Haan antwoordt dat de huidige raming € 13 mln. bedraagt. Hij voegt toe dat voor verdere 

uitwerking van een dergelijk project financiering een vereiste is. 

De heer Dessens betoogt dat het zaak is om deze kwestie nu echt op te pakken, daar een black-out 

situatie die niet kan worden opgelost een uiterst onprettige situatie is. 

De heer Bokhoven merkt op dat de UGS Bergermeer ondanks bedrijfszekerheidsgaranties van TenneT 

reeds drie maal een uitval van de stroomvoorziening heeft ondergaan, en dat er in een dergelijke 

situatie niets anders opzit dan af te wachten tot de stroomvoorziening is hersteld omdat de UGS zonder 

elektriciteit niets kan produceren. 

De heer Benschop merkt op dat in andere landen de beheerder van het elektriciteitsnet betaalt aan de 

partij die in een black-out situatie de gaslevering voor haar regelt. 

De Voorzitter voegt toe dat in België Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, dit coördineert. 

Mevrouw Westgren antwoordt dat de besproken informatie haar duidelijk is. 

Rondetafelgesprek Tweede Kamer 

De heer Bokhoven merkt op dat op 23 april a.s. een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer is 

gepland waarvoor zowel EBN als NAM zijn uitgenodigd. 

De Directeur bevestigt dit en deelt mede dat dit een hoorzitting is waarbij een partij tevoren maximaal 

2 A4 tekst mag aanleveren. De ervaring leert dat er niet noodzakelijkerwijs een sterke correlatie is 

tussen de aangeleverde informatie en de vragen die worden gesteld. 

De heer Bokhoven vraagt of een rondetafelgesprek iets anders is dan een hoorzitting. 

Mevrouw Westgren antwoordt dat er volgens haar informatie wel bepaalde verschillen zijn. 

Freon 

De heer Bokhoven constateert dat de Asset Groningen nu vrij is van Freon en vraagt of dit ook geldt 

voor alle andere Assets van NAM. 

De heer Van Haeringen antwoordt dat volgens zijn informatie nog op twee locaties een minimale 

hoeveelheid freon aanwezig is in airco-installaties. 

De heer De Haan merkt op dat wellicht in de gasbehandelingsinstallaties in Den Helder nog freon 

aanwezig is. 

6. ACC-VOORTGANGSRAPPORTAGE EN TOR PRISMA 2015 

(Schrijven Secretariaat M5921 d.d. 25 maart 2015) 

Mede – telefonisch – aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. 

Het College neemt kennis van de ACC Voortgangsrapportage. 

De heer Lankhorst licht de vier scenario’s toe die in de ToR PRISMA 2015 zijn opgenomen. 

 

Scenario 1 houdt in dat er na het gasjaar 2015/2016 geen productiebeperkingen meer gelden voor het 

Groningenveld. Aan dit scenario zal weinig tijd worden besteed. Scenario 2 gaat uit van handhaving 

na gasjaar 2015/2016 van de productiemaxima op het niveau van 39,4 mrd. m3. Dit scenario zal 

worden doorgerekend. Scenario’s 3 en 4 zullen de meeste aandacht krijgen. 

De drie naast de scenario’s gedefinieerde productievarianten verschillen met name van elkaar ten 

aanzien van de inzet van de bergingen. Deze verschillen hebben een behoorlijk effect op de 

operationele kosten van de bergingen en op de wijze waarop het Groningenveld wordt bedreven. 

Daarom is het goed om de extreme varianten te verkennen om uiteindelijk binnen die uitersten tot een 

optimale inzet van het Groningenveld en de bergingen te komen. 

De heer Lankhorst geeft aan dat bij GasTerra de zorg leeft dat scenario 3 het scenario is waarop nu 

operationeel wordt gestuurd en dat de kans aanwezig is dat er druk zal komen in de richting van een 



lagere productie. De enige optie in die richting is echter scenario 4. Dit houdt een geheel andere 

constellatie in, namelijk dat de sturing van de Groningenproductie wordt bepaald door GTS. Om die 

reden zou het goed zijn om tussen de scenario’s 3 en 4 nog een extra scenario tussen te voegen. 

De heer Bokhoven vraagt aan welk scenario GasTerra dan denkt. 

De heer Lankhorst antwoordt dat hij daarbij denkt aan een scenario waarin een productiemaximum 

wordt vastgelegd maar tegelijkertijd een temperatuurafhankelijkheid wordt ingebouwd, gelet op het 

feit dat de marktvraag temperatuurafhankelijk is. Een andere optie zou zijn om een vast 

productiemaximum te bepalen dat lager ligt dan 33 mrd. m3, bijvoorbeeld 29 mrd. m3, maar dit heeft 

niet de voorkeur omdat het noemen van tamelijk willekeurige waardes voor de productielimiet zou 

moeten worden voorkomen. 

De heer Dessens zegt voorstander te zijn van het tussenvoegen van een extra scenario, omdat daarmee 

een andere potentiele uitkomst van de overwegingen van de minister tevoren kan worden onderzocht 

op realiseerbaarheid en consequenties. 

Hij vraagt verder wat er de zin van is om de op pagina 3 van de ToR-presentatie getoonde 

productievariant B te onderzoeken, gelet op het feit dat volgens eerdere informatie het ontstaan van 

bevingen iets te maken heeft met variabiliteit van de productie. Hij betoogt dat de tijd die aan deze 

productievariant wordt besteed beter kan worden besteed aan het doorrekenen van een extra scenario. 

De heer Benschop betoogt dat scenario 2 is gebaseerd op het door Staatstoezicht geadviseerde 

productiemaximum en scenario 3 op de berekeningen die GTS heeft uitgevoerd, en dat het zaak is om 

vast te houden aan dergelijke ‘ankers’. Hij zegt er geen voorstander van te zijn om een 

temperatuurafhankelijk scenario te ontwikkelen, en merkt op dat met de vier nu benoemde scenario’s 

de gehele range van mogelijkheden wordt bestreken en dat elk van deze scenario’s is gebaseerd op een 

reeds bestaand uitgangspunt. 

De heer Dessens betoogt dat het bestuderen van een extra scenario in beeld zou kunnen brengen of er 

bij bepaalde hoogtes van het productiemaximum wellicht actie nodig is op het vlak van GasTerra’s 

verkoopcontracten. Hij zegt evenals de heer Benschop geen voorstander te zijn van een 

temperatuurafhankelijk scenario. 

Mevrouw Westgren merkt op dat het van belang is om onderscheid te maken tussen de fysieke en de 

contractuele leveringszekerheid, en geeft aan dat de fysieke leveringszekerheid een zaak is van GTS. 

De heer Bokhoven vraagt of het juist is dat GasTerra 27 mrd. m3 aan G-gasverkopen contractueel heeft 

vastgelegd. 

De heer Lankhorst bevestigt dit. 

De heer Benschop merkt op dat dit getal geldt voor 2015 maar niet voor de jaren daarna. 

De heer Dessens stelt voor om toch een extra scenario te ontwikkelen, waarin wordt verkend welke 

maatregelen nodig zijn om te voldoen aan een bepaalde productielimiet. Zo’n analyse zou nuttig zijn 

voor het geval men met een dergelijke situatie zou worden geconfronteerd. 

Mevrouw Westgren betoogt dat de nu gedefinieerde scenario’s zijn gebaseerd op de uitkomsten van 

studies van Staatstoezicht respectievelijk GTS, die al geruime tijd beschikbaar zijn. Het zou dus de 

vraag zijn aan welk ‘anker’ een nieuw scenario zou moeten worden opgehangen. Mevrouw Westgren 

geeft aan dat het ook voor de minister erg belangrijk is dat een scenario is gekoppeld aan bestaande 

uitgangspunten. 

De heer Dessens betoogt dat het desondanks goed zou zijn om te verkennen welke maatregelen nodig 

zouden zijn als zich een nieuw uitgangspunt aan zou dienen. 

Mevrouw Westgren oppert dat met een besluit hierover beter kan worden gewacht tot na 1 mei, omdat 

dan de resultaten van verschillende studies beschikbaar zijn. Ze wijst erop dat Staatstoezicht NAM 

heeft gevraagd wat de consequenties zouden zijn van scenario’s met productielimieten van 

respectievelijk 39,4 , 33 en 21 mrd. m3. Het laatstgenoemde scenario komt ongeveer overeen met 

scenario 4. 

De heer Dessens merkt op dat het waarschijnlijk zinvol is om aan scenario 1 niet al te veel tijd te 

besteden. 

De Directeur antwoordt dat scenario 1 vooral geldt als referentiescenario. 

De Voorzitter merkt op dat de ACC zich bezig houdt met het berekenen van de vraag en aanbod van 

capaciteit en niet zozeer bezig is met productievolumes. Voor de ACC is van belang wat de hoogte 

van de jaarlijkse piekvraag bepaalt, en welke clusters en andere capaciteitsmiddelen daarvoor moeten 

worden ingezet. Een nieuw scenario met een ander productievolume is voor de ACC daarom minder 



relevant. 

De Voorzitter zegt het een goede suggestie te vinden om te wachten op de informatie die vóór 1 mei 

beschikbaar komt. 

Op een vraag van de heer Lankhorst hieromtrent antwoordt de Directeur dat vóór 1 mei de 

bevindingen van verschillende studies met betrekking tot de aardbevingsproblematiek beschikbaar 

zullen komen omdat ze aan het ministerie moeten worden aangeleverd. 

De heer Dessens merkt op dat partijen al hebben ervaren hoe zij in februari 2015 werden verrast door 

de ontwikkelingen die leidden tot het op 9 februari gepubliceerde ministeriele besluit en pleit er voor 

om voorbereid te zijn op mogelijke scenario’s. Hij betoogt dat er tussen scenario 3 (met een 

jaarproductie van 33 mrd. m3) en scenario 4 (met een jaarproductie van 21 mrd. m3) een groot gat zit, 

zodat het zinvol is om hier een scenario tussen te plaatsen. 

De heer Bokhoven oppert om een scenario met een productielimiet van 27 mrd. m3 tussen te voegen. 

De heer Dessens zegt dit een goede suggestie te vinden. 

De heer Lankhorst geeft aan dat hij er juist voor pleitte om voor de productielimiet niet zomaar een 

waarde te bepalen. Hij stelt dat de limiet van 33 mrd. m3 is gebaseerd op een koud jaar, en dat in een 

minder koud jaar niet noodzakelijk 33 mrd. m3 hoeft te worden geproduceerd. Om die reden zou het 

goed zijn om vast te houden aan een objectief uitgangspunt met betrekking tot leveringszekerheid. Hij 

stelt dat bij elke waarde van de productielimiet het niet volledig benutten van de conversie-installaties 

tot vragen zou leiden en betoogt dat een situatie waarin de jaarproductie lager kan uitvallen dan 

33 mrd. m3 valt te prefereren boven de situatie waarin GTS in de lead komt bij de sturing van de 

productie van het Groningenveld. 

De heer Benschop zegt te willen instemmen met het oorspronkelijke voorstel voor de ToR PRISMA. 

De heer Bokhoven vraagt welke jaarproductie nodig is bij een gemiddelde winter. 

De heer Lankhorst antwoordt dat dan een volume lager dan 33 mrd. m3 zou volstaan. 

De heer Benschop voegt toe dat de vaststelling van een benodigd jaarvolume dient te geschieden aan 

de hand van de methodieken die standaard door de betrokken partijen worden toegepast om te bepalen 

of er wordt voldaan aan de leveringszekerheidscriteria. 

De Voorzitter stelt vast dat het College na 1 mei terug zal komen op de vraag of een extra scenario zou 

moeten worden gedefinieerd. 

De heer Lankhorst herhaalt zijn eerdere opmerking dat het naast de vier scenario’s uitwerken van de 

drie vermelde productievarianten van belang is omdat deze verschillen qua operationele kosten van de 

inzet van de bergingen. 

De heer Dessens geeft nogmaals aan dat variant B naar verluidt problematisch kan zijn vanwege het 

effect van sterk variërende productie uit het Groningenveld op de seismiciteit. 

De heer Benschop merkt op dat variant B gekoppeld lijkt aan scenario 4, waarin het Groningenveld 

vrijwel uitsluitend produceert voor de warmtevraag; dit scenario vergt namelijk een productieprofiel 

zoals geschetst in variant B. Zo lijken ook scenario 3 en productievariant A aan elkaar gekoppeld. 

De heer Van Roost vraagt in hoeverre er in de verschillende scenario’s rekening wordt gehouden met 

de voor delen van het veld gedefinieerde deelmaxima. 

De heer Lankhorst antwoordt dat in de scenario’s wordt uitgegaan van de nu bekende deelmaxima. Er 

worden dus geen lagere waardes voor deze maxima ingezet. 

De Directeur voegt toe dat er in de eerder gemelde vraagstelling van Staatstoezicht ook geen duiding 

is gegeven ten aanzien van aanpassen van die deelmaxima. 

De Voorzitter constateert dat het College instemt met de voorgestelde Terms of Reference PRISMA 

2015. 

(949) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel ‘TOR PRISMA’ conform schrijven M5921 d.d. 

25 

maart 2015. 

7. UITGANGSPUNTEN GBC 2015 

(Schrijven Secretariaat M5922 d.d. 25 maart 2015) 

Mede – telefonisch – aanwezig bij dit agendapunt is de CEO van GasTerra, de heer Lankhorst. 

De Voorzitter geeft aan dat het in het schrijven voorgestelde de huidige praktijk beschrijft. 

De heer Lankhorst deelt mede dat gedurende 2015 zal worden bekeken hoe in de praktijk wordt 

gewerkt en geeft aan dat er momenteel nog formaliteiten worden vervuld die geen enkel doel meer 

dienen. 



De Voorzitter stelt vast dat het College instemt met het voorstel. 

(950) Het College hecht goedkeuring aan het voorstel ‘Uitgangspunten GBC 2015’ conform schrijven 

M5922 d.d. 25 maart 2015. 

8. FINANCIËLE RAPPORTAGE OVER HET VIERDE KWARTAAL VAN 2014 

(Schrijven Secretariaat M5911 d.d. 17 februari 2015 en M5915 d.d. 16 maart 2015) 

De heer Bokhoven verwijst naar zijn opmerking in de 557e vergadering over het feit dat de totale 

geraamde kosten in verband met de aardbevingen tot en met 2019 uitkomen boven de € 2 mrd., terwijl 

extern nog steeds het beeld bestaat dat het programma in totaal € 1,2 mrd. vergt. Hij geeft aan dat het 

in de communicatie-aanpak nuttig zou kunnen zijn om aan de hand van deze informatie de omvang 

van NAM’s inspanningen te illustreren. 

De Directeur oppert dat het wellicht in eerste instantie aan de overheid is om daarover te 

communiceren, gelet op de effecten op de overheidsfinanciën. Hij voegt toe dat vele cijfers slechts 

ramingen zijn, zodat er nog wijzigingen kunnen optreden. 

De heer Benschop beaamt dat valt te overwegen om deze informatie te benutten, maar dat het 

verstandig lijkt om te wachten tot de nieuwe verstevigingscontour beschikbaar is, omdat dan meer 

bekend is over de te ramen kosten. 

De heer Bokhoven merkt op dat de kosten in verband met de aardbevingen wellicht ook zijn 

gerelateerd aan het nog vast te stellen productiemaximum, daar een lagere productie mogelijk ook leidt 

tot lagere kosten. 

De Directeur zegt er niet zeker van te zijn of dit laatste effect veel invloed zal hebben, daar valt te 

verwachten dat er schades zullen blijven ontstaan, hoewel wellicht in een lager tempo. Wel zou het 

programma van versterken van gebouwen kunnen worden beïnvloed door de bevindingen uit het 

studieprogramma. 

De heer Dessens beaamt dat de bevindingen uit de studies en inzicht in de seismiciteit hierbij van 

belang kunnen zijn. 

De Voorzitter stelt vast dat het College goedkeuring kan hechten aan de kwartaalrapportage. 

 

(951) Het College neemt kennis van het advies van de budgetcommissie, als verwoord in schrijven 

M5915 

d.d. 16 maart 2015, en hecht goedkeuring aan de financiële rapportage over het vierde kwartaal van 

2014 conform schrijven M5911 d.d. 17 februari 2015. 

9. VERGOEDING VOOR EIGEN GEBRUIK GRONINGS AARDGAS BUITEN DE 

CONCESSIE GRONINGEN IN 2014 

(Schrijven Secretariaat M5917 d.d. 20 maart 2015) 

De Voorzitter stelt vast dat het College goedkeuring kan hechten aan het voorstel. 

(952) Het College besluit de vergoeding voor eigen gebruik van Gronings aardgas buiten de concessie 

Groningen betreffende het jaar 2014 vast te stellen conform het voorstel in schrijven M5917 

d.d. 20 maart 2015. 

10. PRESENTATIE ASSET GRONINGEN 2015 

De heer De Haan geeft aan de hand van een presentatie (bijlage 2 bij de notulen) een toelichting op de 

stand van zaken met betrekking tot de Asset Groningen. 

Slide 2: Van belang is dat de kwaliteit van de productie in tact wordt gehouden. Een relevante kwestie 

is of het Groningenveld volumeproducent wordt of leverancier van capaciteit. Het jaar 2015 zal ook in 

het teken staan van kostenbesparing en er zal sprake zijn van veel interactie met de bevolking. 

Slide 3: De grafieken betreffende HSE-incidenten kennen nog pieken en dalen, wat er op wijst dat de 

prestaties op dit vlak nog niet bestendig zijn. De Dupont-assessment betreffende de veiligheidscultuur 

leverde als conclusie op dat de GLT-Plus organisatie zich in het ‘dependant’ gebied bevindt, wat 

inhoudt dat de cultuur het midden houdt tussen reactief en proactief. 

Slide 4: Het is zaak om het aantal ‘spills’ te beperken. De rapportagegraad op dit vlak is sterk gestegen 

en verwacht wordt dat het aantal spills zal dalen. 

Slide 5: Het als gevolg van de productiecaps opereren van compressoren met hoge toerentallen is niet 

bevorderlijk voor het reduceren van de onderhoudskosten. Bovendien lijken de bij de compressoren 

toegepaste magnetische lageringen minder betrouwbaar te worden dan eerder werd gedacht door een 

tweetal technical integrity risico’s, en er is bij sommige units corrosieslijtage opgetreden. 

De Capex-grafiek toont duidelijk de investeringspiek vanwege het project UGS Norg expansie, dat 



overigens zeer succesvol is geweest. 

De heer Bokhoven beaamt dat dit project op uitstekende wijze is uitgevoerd. 

Slide 6: Het als gevolg van de aardbevingenproblematiek dalen van de productievolumes en toenemen 

van de kosten baart zorgen. 

De heer Benschop merkt op dat daarbij komt dat ook de gasprijzen lager zijn. 

De heer De Haan geeft aan dat preventie van productiederving tot nu toe steeds de drijfveer was voor 

de onderhoudsbenadering, maar dat dit beleid nu wordt aangepast in de richting van het verhogen van 

de efficientie teneinde te komen tot kostenbesparingen. De ‘in-house’ contractor zal deels worden 

gedemobiliseerd zodat veel contractorpersoneel terug gaat naar de thuisbasis, omdat projectactiviteiten 

ten behoeve van capaciteitsuitbreiding – zoals second stage compressie – door de 

productiebeperkingen worden vertraagd. 

Slide 7: Het strategische doel is onveranderd het maximaliseren van de waarde die met de Asset 

Groningen kan worden geleverd, binnen de geldende randvoorwaarden. Door de maximering van de 

productie gaat de hoogte van het productieplateau van het Groningenveld omlaag. NAM poogt daarbij 

om alle mogelijke productiescenario’s open te houden. 

De heer Bokhoven vraagt wat de status is van het project ‘Second stage compression’. 

re 

De Directeur voegt toe dat NAM een nieuw Businessplan zal opstellen en daarbij verwacht dat een 

aantal projecten mogelijkerwijs wordt uitgesteld. 

Slide 9: Sommige van de vastgestelde deelmaxima zijn meer knellend dan andere. Dit houdt ook 

verband met het feit dat de ringleiding rond het veld deels een hoge en deels een lagere druk kent, en 

met de koppeling met het GTS-net. De situatie is hierdoor flink complex geworden. 

De heer Dessens zegt op dit moment wegens een andere verplichting de vergadering te moeten 

verlaten. Hij vraagt of NAM nog een reactie zal geven op het OVV-rapport en of het College die 

reactie tevoren zal kunnen inzien. 

De Directeur zegt dit toe. 

Slide 12: Deze slide illustreert dat veel factoren een rol spelen en dat niet eenvoudig kan worden 

gezegd hoeveel veiliger het wordt voor mensen bij een bepaalde reductie van de productie. 

Slide 14: Het dilemma is dat NAM geen aanwijzingsbevoegdheid heeft en de eigenaar van een woning 

zelf een besluit moet nemen over de bouwkundige versterking. Hierop loopt het 

versterkingsprogramma vaak vast. 

Slide 16: Per woning in het gebied wordt een z.g. ‘fragility curve’ gemaakt. Er zijn in dit verband ruim 

60 types woningen gedefinieerd. Voor elk van deze types wordt bestudeerd wat de sterkte is van de 

constructie en hoe eventuele versterking zou moeten worden uitgevoerd. Vervolgens zal het geheel 

worden gegoten in een plan van aanpak. 

Slide 17: Door het versterkingsprogramma zal de kans op overlijden als gevolg van een geinduceerde 

aardbeving dalen van 10-4 per jaar naar 10-5 per jaar, wat in Nederland geldt als een aanvaardbaar 

risico. Dit is echter een rationele benadering, en beseft moet worden dat daarnaast emotionele aspecten 

een belangrijke rol spelen. 

De heer Benschop geeft aan dat de gaswinning drie te onderscheiden zaken veroorzaakt: 

- Onzekerheid 

- Risico (kans op letsel) 

- Overlast, onder andere vanwege de frequentie van bevingen 

Deze drie elementen moeten goed in het oog worden gehouden, en steeds moet worden geanalyseerd 

welke maatregel ingrijpt op welk van deze elementen. 

De Directeur voegt toe dat in het element overlast ook de bouwkundige schades zitten, en dat ook 

moet worden beseft dat bij de bevolking de vermoeiingsfactor een belangrijke rol speelt. 

De heer De Haan voegt toe dat in dit geval het risico wordt veroorzaakt door een specifiek bedrijf, wat 

voor de bevolking toch anders voelt dan bijvoorbeeld ten aanzien van het risico van een dijkdoorbraak. 

Mevrouw Westgren merkt op dat onzekerheid kan worden gereduceerd door het bieden van inzicht. 

Zij vraagt of het aanwezige risico wordt verlaagd door het versterkingsprogramma. 

De Directeur bevestigt dit, en voegt toe dat de onzekerheid ook kan worden gereduceerd door ervoor 

te zorgen dat de bevolking ziet dat er daadwerkelijk actie wordt uitgevoerd die het risico reduceert en 

dat ook daarom tempo geboden is. 

De heer De Haan geeft aan dat het genoemde overlijdensrisico daalt met elke woning waarvoor de 



versterking achter de rug is, en dat deze daling gestaag door zal gaan totdat op een gegeven moment 

alle woningen zijn versterkt dan wel geamoveerd. 

De heer De Haan noemt met betrekking tot het element onzekerheid nog het voorbeeld dat mensen 

ergens een uitspraak hebben gehoord dat zware bevingen steeds plaatsvinden zes maanden na een piek 

in de productie en daardoor in de zomer niet op vakantie durven te gaan. 

11. RONDVRAAG 

Mevrouw Westgren vraagt wat er op 27 maart precies is gebeurd als gevolg van de stroomstoring in 

Nood-Holland. 

De heer De Haan antwoordt dat een groot deel van Noord-Holland werd getroffen door stroomuitval, 

waardoor niet alleen de installatie van GTS in Wieringen voor conversie van H-gas naar L-gas geheel 

uit bedrijf raakte maar ook de NAM-installatie in Den Helder, waar alle offshore pijpleidingen 

aankomen. De productie van het Groningenveld steeg daardoor met 46 mln. m3/u om de uitval van 

deze installaties te compenseren. 

Mevrouw Westgren merkt op dat voor dit soort gevallen de marge van 2 mrd. m3 is gedefinieerd 

boven het productiemaximum van 33 mrd. m3 en pleit ervoor om gebruik van die marge goed bij te 

houden. 

De heer Benschop vraagt of NAM deze incidenten registreert. 

De Directeur zegt toe dit te zullen nagaan. 

Mevrouw Westgren merkt op dat bij deze registratie ook een samenspel met GTS noodzakelijk is, 

zodat de betrokken partijen het eens zijn over de definitie van incidenten waarvoor de marge van 

2 mrd. m3 mag worden ingezet, en over de wijze van registratie en rapportage. 

Zij voegt toe dat de ervaringen met deze stroomuitval leerzaam kunnen zijn ten behoeve van het 

besluit dat de minister per 1 juli 2015 zal nemen. 

De Directeur merkt op dat inzet van het Groningenveld in dit soort gevallen niet alleen te maken hoeft 

te hebben met een tekort aan volume maar ook te maken kan hebben met een tekort aan capaciteit. 

12. SLUITING 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 15.40 uur. 

Aldus goedgekeurd in de 568e vergadering van het College van Beheer Maatschap, 

gehouden op 1 juli 2015. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

 


