




















afbouwplan komt? En dat we daarin zo snel als maar
vanuit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord
is, inzetten op afbouw? Indien nog niet bekend, dan
noemen we nog geen getallen.
 
We moeten voorkomen dat we alleen reakties
reageren op allerlei pressiegroepen.
 
Groet, eric
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<DOMUS-#17187245-Bhm_Aanbieding_stukken_RFEZIL_-
_brief_inzake_uitspraak_R....drf>
<Achtergrond en planning besluitvorming Groningen.docx>
<Nota aanbieding stukken RFEZIL - Kamerbrief uitspraak RvS
achtergrond en planning besluitvorming Groningen (2).docx>
<DOMUS-#17186728-v1-
Uitspraak_Raad_van_State_gaswinningsbesluiten_Groningen.docx>
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positie komt. Werd ondersteund door minister van BZK. Minister heeft hulp
gevraagd aan minister van BZK om gebiedsproces met provincie te starten, en heeft
met name genoemd de mensen die zijn overkomenen vanuit ruimtelijke ordening
(heb na afloop met  afgesproken dat we snel op de lijn komen hoe we
dat concreet kunnen maken). Minister heeft tevens aan management van
verwachtingen gedaan rond complexiteit van dossier en wat er nog moet gebeuren.

 
 
o Brief aan Tweede Kamer over uitspraak Raad v State
 
Minister heeft uitspraak Raad v State geduid. En dat SODM van de RVS ongelijk heeft
gekregen, en NAM met zijn modellen gelijk, met dus een hoger voorgesteld niveau van
winnen. Dus Groningse slingers lijken voorbarig. Wel nieuw besluit, met nadere
onderbouwing, met mogelijkheid dat er een ander en dus lager niveau uitkomt. Belangrijk
dat iedereen zich dat beseft. Was het geval. En dat proces om te komen tot nieuw besluit
wat minister betreft zo kort mogelijk moet duren, dus iets van halfjaar.
 

Verstuurd vanaf mijn iPad
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@minez.nl> het volgende geschreven:

 e.a,
Stukken zien er goed uit. Dit biedt vertrouwen in de stand van zaken
en het vervolg. 
De focus is wel uit balans: gesprek morgen gaat vooral over de
bovengrond, in aanloop naar 6/12 en vervolgproces. Daar zitten ook
de vragen van de minister (en van onszelf) en hebben we richting
nodig.  Ik zou dan ook de uitgangspunten in de oplegger zetten en
vervolgens een bijlage maken met bovengrondse thema’s, een met
ondergrondse en een met scenario’s gaswinning. Bij bovengrondse
thema’s mis ik elementen die spelen bij versterken en perspectief -
plaatje dat  dinsdag aan min heeft gegeven kan helpen hiervoor
- en de aanpak met de regio. Het eerste hoeft niet uitputtend, maar
wel schetsen wat we voor ogen hebben (zie ook mijn opm bij sheet
over versterken). Het laatste (aanpak met regio) kan ook evt morgen
mondeling obv uitkomst gesprek van  in Groningen vandaag,
maar dat moet wel benoemd worden.  
Lastige is overigens dat een totaal financieel plaatje voor de
bovengrond ontbreekt, al is het maar tentatief. Zou goed in de sheets
passen (zie suggesties voor elementen hieronder), waarbij wel
belangrijk is dat duidelijk is dat grootste deel hoe dan ook door nam
betaald moet worden, zonder dat het per se meteen tot minder
afdrachten hoeft te leiden dan nu geraamd. Totaalplaatje hoeft niet
klaar te zijn, als we maar een totaalopstelling hebben met voorlopige
bedragen en PM-en, zodat duidelijk is dat we ongeveer weten wat we
niet weten.  
Kunnen jullie hiermee uit de voeten? 

 
Opm bij de stukken. 
 
Oplegnota:
- svp niet meer spreken over verdiepingssessies, dat stadium is
voorbij.  
- uitgangspunten vind ik heel goed geformuleerd, maar punt 4 graag
omdopen tot ‘De budgettaire opbrengsten van de gaswinning spelen
een beperkte rol’. Dat lijkt me een juistere en beter verdedigbaar
uitgangspunt. 
-  bij onderhandelingen met de regio staat dat de financiële kant
groot dilemma is. Ik mis daar het punt dat onze regionale
gesprekspartners niet verenigd zijn, dat is M.i een veel groter
dilemma, omdat we daardoor geen gesprekstafel kunnen
samenstellen. 
- bij schadeafhandeling staat dat er onvoldoende voortgang is. Dat
lijkt me een eufemisme. Het is gewoon vastgelopen. 
- formuleringen zijn soms onhelder, bijv ‘het wordt onwenselijk
geacht’. Onhelder is door wie dit dit ‘wordt geacht’. Er staat ook
ergens ‘is het voornemen’, waarbij onhelder is wiens voornemen dat
is. Als wij iets vinden of willen dan dat ook gewoon zo benoemen. 
- kunnen we bij die eigeelaanpak aangeven dat dit voortbouwt op wat
de ncg dit voorjaar heeft neergelegd maar toen door de regio niet
werd aanvaardt?
- ik mis bij schade de hardheidsclausule. 
 
Sheets:
- bij sheet 14 is onhelder over welke jaren de inschatting voor het
schadefonds gaat. Welk scenario past bij de eigeelaanpak in de
oplegnota? Hardheidsclausule ontbreekt. 
- kunnen we sheet 15 ombouwen tot of aanvullen met te verwachten
getallen. Bijv aantallen te versterken woningen, gemiddelde waarde,
gemiddelde herbouwwaarde, gemiddelde versterkingskosten en
onderverdeling naar andere kosten per woning. Dat biedt basis voor
(totaal)rekensom, die dan ook in sheet gemaakt kan worden (bijv:
als we 20.000 woningen moeten versterken dan kunnen we een fonds
maken waarbij nam per te versterken woning bedrag x betaalt,
verder vrij te besteden ikv versterking/nieuwbouw/gebiedsaanpak). 
 
————
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Op 29 nov. 2017 om 22:55 heeft 
@minez.nl> het volgende geschreven:

,
 
Vrijdag spreken we van 14:00 tot 16:00 de minister
over 1) een financieel overzicht van en de inzet van de
staat bij de onderhandelingen met de regio en de olies,
en 2) de inzet bij het Nationaal Bestuurlijk Overleg met
de regio op 6 december as.. In de bijlage, dankzij hard
werk van Regio, E&I, en E&O, een nota en bijbehorende
presentatie voor het financiële overzicht en de inzet van
de staat bij de akkoorden.
 
Graag ontvangen we jullie opmerkingen of akkoord op
deze stukken zodat we deze morgen mee kunnen
meegeven in de tas van de minister. Morgen volgt nog
een separate nota voor de concrete inzet bij het NBO,
daar wordt nog hard aan gewerkt.
 
Groet,

.....................................................................................
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Directie Bureau Bestuursraad, dossiers energie & klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....................................................................................
T +

@minez.nl
 
 
 
 
 

<Nota akkoorden Groningen.DOCX>
<Financieel overzicht Groningen.ppt>
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Kopie aan 

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Scenario’s toekomstig 

gaswinningsniveau  
Bijlage2:  Mandaat onderwerpen 
Olies 

Bijlage 3: Nadere toelichting 
afdrachtensystematiek 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Aanstaande vrijdag 1 december vindt er een overleg plaats over Groningen. In de 
sessie bespreken wij 1) een financieel overzicht van de onderhandelingen met de 
regio en de olies, en 2) de inzet bij het Nationaal Bestuurlijk Overleg (NBO) met 
de regio op 6 december a.s. Deze nota dient ter voorbereiding op het eerste 
onderdeel van die sessie en beschrijft: 

- de hoofdlijn van de gesprekken met de regio: schadeherstel, versterken
en perspectief;

- de inzet van de Staat in de onderhandelingen met Shell en Exxon, incl. de
financiële aspecten en afdrachtensystematiek.

De financiële aspecten worden vrijdag verder toegelicht aan de hand van de 
bijgevoegde presentatie. Benadrukt moet worden dat de inhoud nog in 
ontwikkeling is; er resteert nog een aantal uitzoekpunten. Graag bespreken we de 
hoofdlijn met u. In de bijlage I zijn mogelijke scenario’s voor de toekomstige 

gaswinning en financiële implicaties daarvan opgenomen. Over de inzet voor het 
NBO 6 december wordt u separaat geïnformeerd. 

Advies 

• U kunt kennis nemen van de nota en aangeven wat u vindt van de
voorgestelde inzet van de Staat bij de onderhandelingen.

• U wordt gevraagd akkoord te gaan met inplannen van een BWO in de
week van 11 december, om de meest betrokken ministers te informeren
over de hoofdlijn van het mandaat. Het voornemen is dit mandaat de
RFEZIL van 19 december en de MR van 22 december te bespreken.

Paraaf Paraaf Paraaf 
 

Medeparaaf 
 

WJZ 

Medeparaaf Medeparaaf 

BBR-paraaf 
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DGETM-EI / 17191632 Toelichting 

 

1. Uitgangspunten voor de Staat  

 
1. De Groningers staan voorop  

▪ De winning moet veilig plaatsvinden.  
▪ Het vertrouwen met de regio moet worden hersteld. 
▪ Schade die wordt veroorzaakt moet snel en naar tevredenheid van 

de gedupeerden worden afgehandeld.  
▪ De herstel- en versterkingswerkzaamheden moeten zo veel mogelijk 

worden gecombineerd met werkzaamheden die gericht zijn op 
verduurzaming en economische structuurversterking.  

▪ De regio moet een wenkend perspectief worden geboden. Het 
regiofonds komt hieraan deels tegemoet.  

2. De leveringszekerheid van laagcalorisch gas moet worden gegarandeerd  
▪ De vraag naar gas wordt afgebouwd, maar zeker de komende jaren 

zal winning noodzakelijk blijven om in de fysieke vraag naar 
laagcalorisch gas te voorzien. 

▪ Het belang van de veiligheid van omwonenden kan niet op 
onaanvaardbare wijze worden aangetast.  

3. De Staat neemt (meer) verantwoordelijkheid voor de publieke belangen  
▪ De Staat neemt publieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave. NAM betaalt 
voor de schadeafhandeling en de versterkingsopgave.  

▪ De Staat bepaalt de hoogte van de winning. Dit is de hoeveelheid 
gas die door NAM moet worden geproduceerd. 

4. De budgettaire opbrengsten van de gaswinning spelen een beperkte rol 
▪ Waardemaximalisatie staat niet langer centraal; dat kan er toe 

leiden dat er economisch winbaar gas in de grond blijft. 
▪ Indien het Groningengas veilig kan worden gewonnen is het 

wenselijk dit te doen omwille van de baten, om de duurzaamheid en 
om de afhankelijkheid van buitenlands gas in te perken.  

▪ De afdrachtensystematiek dient toekomstbestendig te worden. 
 

2. Samenhang & volgtijdelijkheid elementen mandaat 

 
Onze inzet is om met de regio, Shell en Exxon in de eerste maanden van 2018 op 
hoofdlijnen overeenstemming te bereiken op de eerste twee, paars omlijnde 
blokken uit onderstaand schema en de Kamer daarover te informeren. 
Overeenstemming over deze eerste twee blokken zal invloed hebben op de 
afspraken die gemaakt worden in de daaropvolgende blokken drie en vier. In het 
eerste kwartaal van 2018 zal met Shell en Exxon een Akkoord op hoofdlijnen 
moeten worden gesloten. 
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3. Kernelementen gesprekken regio  

 
De discussie met de regio richt zich met name op de bovengrond. De vraag van 
regionale partijen aan het Rijk is om op gebied van schade en versterken een 
grotere rol te vervullen. De gesprekken met de regio kunnen onderverdeeld 
worden in de volgende hoofdonderwerpen: 

1. schadeafhandeling korte en langere termijn  
2. versterking korte termijn en fundamentele inrichting lange termijn, 
3. toekomstperspectief voor de regio. 

Daarnaast zal met de regio ook gesproken worden over het te nemen 
gaswinningsbesluit en lange termijn scenario’s voor de gaswinning. Bovenstaande 
elementen vormen bij elkaar een totaalafspraak met de regio. Het streven is om 
in januari een uitgebreide sessie te laten plaatsvinden met de regio om tot een 
principeakkoord te komen over deze onderwerpen. 
 
In het NBO op 6 december moeten met de regionale partijen afspraken worden 
gemaakt over het proces dat moet leiden tot deze totaalafspraak. U ontvangt 
separaat een voorbereiding op het  NBO. 
 

Er zijn twee grote dilemma’s die een vlotte en succesvolle afronding van een 

breed principeakkoord kunnen bedreigen: 
- Uw regionale gesprekspartners zijn niet eendrachtig in hun opstelling. Dit 

maakt het inrichten van een effectieve gesprekstafel ingewikkeld. Het gaat 
immers om 12 gemeenten en de provincie. Opgave voor het Rijk is om 
hen enerzijds te ondersteunen richting het vormen en uitdragen van een 
gezamenlijke positie, maar anderzijds te voorkomen dat alsnog alles 
vanuit ‘Den Haag’ wordt bepaald. 

- in het Regeerakkoord is geen ruimte voorzien voor een financiële bijdrage 
van het Rijk aan schade en versterken, terwijl dit nadrukkelijk de wens is 
van de regio. Deze discussie wordt verder belemmerd doordat deze wens 
moeilijk financieel is te kwantificeren. 
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DGETM-EI / 17191632 1. Schadeafhandeling  

Voor het schadeprotocol moet op korte termijn een oplossing worden gevonden. 
Omdat het proces voor een nieuw schadeprotocol onder regie van de NCG is 
vastgelopen, heeft de regio een eigen ‘concept-protocol’ opgesteld en 

gepubliceerd. Anders dan de titel doet vermoeden is dit geen kant-en-klaar 
protocol, maar meer een discussiestuk waarmee eisen op tafel gelegd zijn waar 
een nieuw protocol aan moet voldoen. Dit discussiestuk bevat de vier pijlers die 
de regio vindt dat een protocol moet bevatten: 

(1) Verantwoordelijke Staat;  
(2) Rechtvaardige schadebepaling;  
(3) Menselijke maat; en  
(4) Onafhankelijk. 

 
Over de pijlers van het voorstel loopt nog discussie. Daarbij blijkt met name bij 
pijlers 1 en 2 dat de beelden van de regio en het Rijk nog niet overeenkomen. In 
afwachting van nadere duiding van de pijlers in deze gesprekken heeft het Rijk 
nog niet formeel en openbaar gereageerd op  het discussiestuk. 
 
Parallel zijn gesprekken gestart tussen vertegenwoordigers van de regio en NAM. 
Naar verluidt hebben zij overeenstemming op hoofdlijnen bereikt langs 
onderstaande lijnen. Wij beschikken echter nog niet over een uitgewerkt plan; 
zodra dit wel het geval is wordt u hierover ook nog separaat geïnformeerd. 
 
Hoofdlijnen akkoord regio en NAM over schadeprotocol: 

- Op basis van historische gegevens worden de effectgebieden van de 
bevingen bepaald conform een methode die is ontwikkeld door de TU 
Delft. Deze effectgebieden bestaan uit twee contouren, waarbij in 
gesprekken de beeldspraak van gebakken ei wordt gehanteerd: een kleine 
contour waarbinnen een grote kans bestaat dat bevingen tot schade 
hebben geleid: het ‘eigeel’; en een ruimere contour waarbinnen die kans 
veel kleiner maar nog wel aanwezig is: het ‘eiwit’. De kans dat 

aardbevingen buiten dit gebied tot schade hebben geleid is bijzonder 
klein, maar nooit 100% uit te sluiten.  

- NAM is bereid om alle niet constructieve schades binnen het ‘eigeel’ direct 

te laten herstellen, zonder onderzoek, inclusief een compensatie voor 
overlast (5%) en onder erkenning van aansprakelijkheid. Dit zou de 
proceskosten voor de afhandeling naar verwachting aanzienlijk omlaag 
brengen (nu is de verhouding uitbetaling – proceskosten ongeveer 2:1, zie 
financiële presentatie). Ten aanzien van het erkennen van 
aansprakelijkheid moet worden bezien wat dat financieel voor de Staat 
betekent voor wat betreft de middelen die wij beschikbaar moeten stellen 
voor de waardevermeerderingsregeling per adres. Die is dan in aanzienlijk 
meer gevallen van toepassing, aangezien er subsidie wordt gegeven bij € 

1.000,- euro erkende schade. 
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DGETM-EI / 17191632 - Bij niet constructieve schades binnen het ‘eiwit’ zal wel onderzoek 

plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijk Instituut 
Mijnbouwschade. Ook hier geldt de overlastcompensatie van 5% bovenop 
het schadebedrag.  

NAM en regio vragen om een bijdrage van het Rijk om tot een oplossing te 
komen. De bijdrage die op dit moment wordt gevraagd focust zich op 
schademeldingen uit het verleden die buiten de ‘eiwit’-contour liggen (het 
“buitengebied”). Het betreft ongeveer 2.500 complexere schadegevallen die zich 
hebben gemeld en waar diverse onderzoeken zijn gedaan door Arcadis en 
Witteveen+Bos. De inschatting is dat volledig schadeherstel maximaal € 60 mln. 
kost. Bij deze woningen en is op basis van het onderzoek echter vastgesteld dat 
de schade vrijwel zeker andere oorzaken heeft dan aardbevingen. NAM heeft hen 
in maart 2017 een aanbod gedaan om schade tot een bepaald bedrag te 
herstellen in het kader van de ‘schone lei’. Een groot deel van hen is niet op dit 
aanbod ingegaan.  
 
In verkennende gesprekken hebben NAM en de Provincie het Rijk om de 
afhandeling van schade in het buitengebied (eiwit) te financieren. Wij adviseren u 
om op dit punt geen ruimte te bieden: een bijdrage van de Staat aan herstel van 
de schade waarvan vrijwel zeker is dat de schade niet is ontstaan door 
aardbevingen schept een ongewenst precedent. Bovendien is er op de begroting 
geen geld beschikbaar voor dit punt. Wij schatten in dat er vanuit het Rijk wel een 
(financieel) gebaar moet worden gemaakt om tot overeenstemming te komen 
over het schadeprotocol, zeker als dit verzoek ten aanzien het buitengebied wordt 
afgewezen. Op termijn – bij de inrichting van een publiek schadefonds – zou een 
bijdrage van de staat nodig kunnen zijn om een soepele afhandeling van schade 
mogelijk te maken. Te denken valt aan een hardheidsclausule, regelruimte of een 
verhoging van de overlastcompensatie.  
 
Wij bespreken de budgettaire uitdagingen die het overlegproces t.a.v. 
schadeafhandeling voor het rijk met zich meebrengt graag met u tijdens het 
overleg van 1 december as.  Het is van belang dat voor de langere termijn 
duidelijkheid wordt geboden over de wijze waarop schade en versterking wordt 
ingericht. Het voornemen is om een publiek schadefonds in te stellen dat op 
onafhankelijke wijze schade afhandelt op basis van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid; dit sluit aan bij de wensen van de regio (invulling pijler 
‘verantwoordelijke Staat’) en NAM.  
 

2. Versterking 
Op het gebied van versterken zijn er diverse fundamentele knelpunten. De 
belangrijkste zijn: 

- Systeem: Hoewel er afspraken bestaan over publieke regie van de 
versterkingsoperatie door de NCG, worden binnen het huidige systeem 
alle besluiten genomen door NAM. In de samenwerkingsovereenkomst is 
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DGETM-EI / 17191632 afgesproken dat NCG mag sturen via het MJP, in de praktijk dient elk 
project te worden goedgekeurd door NAM, verantwoordelijk voor het 
CVW. NAM wordt door de NCG en veel regionale partijen als hindermacht 
ervaren.  

- Norm en normering: Er bestaat in Nederland geen formele regelgeving 
m.b.t. aardbevingsbestendige bouw. Na Huizinge is door de NEN een 
Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) ontwikkeld, gebaseerd op een 
internationale norm (Eurocode 8), die gebruikt kan worden om te bepalen 
of een huis aan de norm voldoet. Deze NPR is echter nog sterk in 
ontwikkeling. De internationale norm schrijft voor dat bij onzekerheden er 
een conservatieve inschatting gebruikt dient te worden. De verwachting is 
dat de nieuwste NPR (versie 2017) meer zekerheid biedt en daarmee een 
grote stap is naar minder conservatie uitkomsten. Dat zou betekenen dat 
er mogelijk minder ingrijpende versterkingsmaatregelen nodig zijn. De 
eerste resultaten worden echter pas in Q2 2018 verwacht.  

- Technische complexiteit: Er is weinig ervaring in Nederland met 
aardbevingsbestendige bouw. Zowel engineersbureaus als constructeurs 
hebben weinig tot geen ervaring met het toepassen van normen of 
bouwwijzen. Ingezet wordt om door middel van een kenniscentrum 
(Building) deze kennis te verspreiden.  

- Onvoldoende ingerichte uitvoeringsorganisatie: het CVW is in eerste 
instantie opgezet als antwoord op de schadeafhandelingsoperatie. In de 
laatste maanden blijkt dat het CVW nauwelijks in staat is om het 
complexe proces van een gebiedsgerichte aanpak te kunnen matchen met 
de technische versterkingsopgave. Het CVW zelf heeft volgens eigen 
zeggen veel last van dubbele aansturing (zowel NAM als NCG). In overleg 
tussen NCG en NAM wordt op dit moment een verandertraject 
doorgevoerd.  

- Impact op de regio: De opgave is van dermate omvang dat de 
versterkingsopgave een enorme impact heeft op het gebied. Hoewel de 
ambitie is om de versterkingsopgave te combineren met een 
gebiedsgerichte aanpak, is dit tot op heden onvoldoende gelukt. De 
weerstand bij plaatselijke bestuurders tegen deze ‘technische operatie’ 

neemt toe.  
- Impact op individuele bewoners: Uiteindelijk is het de bewoner die bepaalt 

welke ingrepen er op zijn eigendom mogen worden uitgevoerd. De NCG 
voert keukentafelgesprekken om de bewoner hierin mee te nemen. De 
eerste ervaringen met het versterken van huizen zijn sterk wisselend.  

 
De NCG probeert in gesprek met de regionale partijen stappen te nemen om de 
versterkingsopgave te stroomlijnen. EZK is met NCG en NAM in gesprek om op 
korte termijn verregaande afspraken te maken zodat de NAM meer op afstand 
(NOA) komt te staan en geen individuele goedkeuring meer nodig is. CVW komt 
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moeizaam maar zijn in vergevorderd stadium.  
 
Op de lange termijn hebben provincie en gemeenten aangegeven naar een andere 
rolverdeling toe te willen. Er wordt geen eigenaarschap gevoeld van het 
versterkingsproces en er is een groeiend ongemak bij het ervaren gebrek aan 
controle over eigen regio. Tegelijkertijd lopen er gesprekken met Shell en Exxon 
om in plaats van publieke regie het proces volledig in publieke handen te laten 
overgaan (zie hieronder). Ten slotte is in samenwerking met BZK een traject 
gestart om samen met de regio toe te werken naar een nieuwe manier van 
samenwerken bij de aansturing van de versterkingsopgave (governance 
bovengronds).  
 
Mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan het beter positioneren van de 
versterkingsopgave: 

- Ondersteuning bieden aan de regio op het gebied van het ontwikkelen van 
een concreet toekomstperspectief voor dorp, wijk of straat.  

- Het nadrukkelijker koppelen van de versterkingsopgave aan kansen - niet 
alleen duurzaamheid, maar bijvoorbeeld levensloopbestendigheid en 
leefbaarheid.  

- Inzetten op een meer praktische benadering van het toepassen van de 
norm en het normeringskader. Met name bij erfgoed zou dit een oplossing 
kunnen zijn voor veel vragen die hier spelen (veiligheid/versterken versus 
regelgeving voor niet aantasten van monumenten). Tot voor kort was een 
discussie met de regio over de uitleg en toepassing van de norm echter 
niet mogelijk. 

 
3. Toekomstperspectief  

In het Regeerakkoord is € 50 miljoen per jaar (2½ % van de huidige 
aardgasbaten) gereserveerd voor een regiofonds Groningen. Met de regionale 
bestuurders sluit het Rijk een ‘tripartiet bestuursakkoord’ voor een 

investeringsprogramma gericht op versterking van de economische structuur, in 
het bijzonder gericht op een prominente rol van de regio in verduurzaming en 
energietransitie. Daarnaast is vanuit dit fonds financiering voorzien van 
zorgprofessionals voor begeleiding van mensen met psychische klachten door de 
aardbevingen en voor het Erfgoedloket en Erfgoed-adviesteam. 
 
Het bedrag van € 50 mln. per jaar lijkt niet toereikend om alle ambities en wensen 
in te passen. Zo tellen de ambities van de regio zoals vastgelegd in het Gronings 
Bod alleen al op tot zo’n € 300 mln. per jaar. Dit betekent enerzijds dat gezocht 
moet worden naar aanvullende financiering, en anderzijds een strenge 
beoordeling van ideeën aan de randvoorwaarden waaronder kosteneffectiviteit. 
Aanvullende financiering uit andere rijksbudgetten (Energie en Klimaat, Regio-
envelop) en/of uit budgetten van de regiobesturen zelf moet onderzocht worden. 
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hun kant aan de financiering van compenserende maatregelen.  
 
Het voortouw voor het opstellen van een investeringsprogramma ligt bij de regio 
zelf, waarbij het Rijk randvoorwaarden kan stellen. Wij adviseren u om in te 
zetten op het bereiken van overeenstemming over kaders langs de volgende 
lijnen: 
 

- Duurzaam karakter (zorgprofessionals uitgezonderd) 

De voorgestelde maatregelen moeten toekomstperspectief bieden. Dit 
betreft enerzijds duurzaamheid en de energietransitie waar Provincie 
Groningen een voortrekkersrol in zou kunnen nemen. Anderzijds moet 
worden gedacht aan het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals krimp, of langer thuis blijven wonen.  
 

- Geen perverse prikkel voor bewoners 

Sommige regelingen gelden alleen bij bepaalde hoogtes van 
schadebedragen of binnen bepaalde gebieden. Dit heeft perverse prikkels 
voor bewoners tot gevolg omdat zij zich inzetten het maximale profijt uit 
de regeling te onttrekken. De stijging van de proceskosten en –tijd de 
afgelopen jaren kan hier een gevolg van zijn. In nieuwe voorstellen voor 
compenserende maatregelen moeten mogelijkheden tot perverse prikkels 
zoveel mogelijk vermeden worden. 
 

- Compensatie bieden op individueel niveau 

Compenserende maatregelen moeten, waar mogelijk, direct bij de 
bewoners belanden. Maatregelen om de economie te versterken zijn 
bijvoorbeeld minder zichtbaar voor bewoners en behalen daarmee minder 
effect. Daarom moet er bij de nieuwe maatregelen worden bekeken hoe 
dit ‘achter de voordeur’ zichtbaar wordt. 

 
4. Kernelementen onderhandelingen Shell en Exxon 

Default 

Indien niet tot onderhandeling met Shell en Exxon wordt overgegaan, bevindt de 
Staat zich in een onwenselijke, afhankelijke positie ten aanzien van afdrachten, 
leveringszekerheid en aansprakelijkheden. 

• De huidige afdrachtensystematiek voor het Groningengas is onhoudbaar 
door de stijgende (met name aardbevingsgerelateerde) kosten in 
combinatie met de afnemende winning. De winst voor belastingen van het 
Groningengas is weliswaar positief maar als gevolg van de MOR-Afdracht 
komt deze voor bijna 100% toe aan de Staat en blijft er voor NAM netto 
nagenoeg niks over. Shell en Exxon kunnen hierover in arbitrage, met het 
reële risico dat de uitkomst is dat wordt teruggevallen op de 
basisafdrachten, hetgeen betekent dat de Staat nog slechts 64% van de 
winst ontvangt. Als het Vpb tarief verlaagd wordt naar 21% daalt het 
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betalen Shell en Exxon de MOR-Afdracht onder protest.  

• Shell en Exxon vinden de met de winning gepaard gaande juridische 
risico’s (onrechtmatig handelen, strafrechtelijk onderzoek en mogelijke 

vervolging bestuurders NAM) niet langer acceptabel. Shell en Exxon willen 
dat de Staat expliciet bepaalt wat er gewonnen moet worden en dat NAM 
dat uitvoert. Hierover hebben de CEO’s van beide bedrijven in juli met de 

MP gesproken. Indien de Staat dit niet aangeeft, bestaat het risico dat 
NAM een winningsplan indient dat onder het niveau van 
leveringszekerheid ligt. Hierdoor wordt de Staat gedwongen exact aan te 
geven welk niveau gewonnen moet worden. Wanneer de Staat exact 
voorschrijft wat NAM aan gas moet winnen, verschuiven hiermee 
aansprakelijkheden voor de (gevolgen van de) winning (ongecontroleerd) 
naar de Staat. 

 

Elementen onderhandelingen 

• De onderhandelingen met Shell en Exxon zijn onder te verdelen in vier 
blokken. In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de onderwerpen. 

I. Compenserende maatregelen voor de regio  
II. Schadeherstel & versterken 
III. Herijking van de verantwoordelijkheden 
IV. Governance gasgebouw & financiële afdrachten 

• Over de eerste twee blokken wordt gelijktijdig gesproken met de regio. 
Shell en Exxon beschouwen de onderhandeling als één geheel, maar 
begrijpen dat er eerst met de regio tot overeenstemming moet worden 
gekomen en dat hun commitment daarvoor noodzakelijk is. Zij willen 
bijdragen aan een succesvolle meerdaagse sessie in Groningen in januari. 
Het voornemen is een intentieverklaring op te stellen, waarin het 
commitment van Shell en Exxon wordt vastgelegd en waarin de Staat de 
intentie uitspreekt ook over de andere onderwerpen met Shell en Exxon in 
onderhandeling te treden. Een concept intentieverklaring zal de basis 
bieden voor het gesprek tussen de CEO’s van Shell en Exxon en de MP en 

MEZK op 9 januari. Shell en Exxon hebben reeds een concept opgesteld. 
• Het commitment van Shell en Exxon is van belang om tot een gedragen 

pakket aan maatregelen te komen. Met Shell en Exxon moeten onder 
meer afspraken worden gemaakt over: 

o De voorwaarden waaronder NAM in de ‘tussenoplossing’ zoveel 

mogelijk op afstand komt te staan bij schade en versterken. Er 
moet overeenstemming bestaan over een nieuw schadeprotocol. 
Voor schadeafhandeling en versterken zijn met NAM en NCG zijn 
onderhandelingen gaande om te komen tot een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst, onder de noemer “NAM op afstand” 

(NOA).  
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die voortkomt uit zijn aansprakelijkheid voor schadeafhandeling 
en versterken, met een gedefinieerde ‘plus’. 

o De bijdrage van NAM aan het bieden van perspectief voor de 
regio. De olies hebben aangegeven dat NAM de opkoopregeling 
financiert en de bijdrage van de Staat aan het regiofonds (2,5% 
Staatsbaten, in eerste instantie 50 mln. per jaar) verdubbelt.  

• Ten aanzien van het derde blok, de ‘herijking van de 

verantwoordelijkheden’ is het voornemen de Mijnbouwwet te wijzigen 

zodat de Staat een heldere afweging kan maken tussen de publieke 
belangen. De Staat zal expliciet bepalen welk niveau NAM moet winnen en 
NAM zal dat niveau moeten produceren. Het schadefonds zal de exclusief 
aan te spreken partij zijn, maar NAM blijft financieel aansprakelijk. 
Onderzocht moet worden op welke wijze wordt vastgelegd dat NAM haar 
financiële verplichtingen nakomt: NAM zal de schade vergoeden en de 
versterkingsopgave financieren.  

• Ten aanzien van de governance van het gasgebouw is het voornemen dat 
de Staat zich uit het gasgebouw terugtrekt, onder voorwaarde dat op de 
langere termijn de winning op een zeker (veilig/ verantwoord) niveau 
wordt gecontinueerd. Indien de winning in hoog tempo richting nul wordt 
teruggebracht, wordt er behalve de herijking van de 
verantwoordelijkheden niets aan de governance van het gasgebouw 
gewijzigd, omdat de aanpassingen te ingrijpend zijn en voor een beperkte 
periode niet proportioneel zijn.  

• Wat de financiële afdrachten betreft, is het voornemen om aansluiting te 
zoeken bij de afdrachtensystematiek zoals die wettelijk is vastgelegd in de 
Mijnbouwwet en die van toepassing is op bijna alle Nederlandse 
gasvelden. Hierdoor wordt de basisafdracht verhoogd van 64% naar 
ongeveer 73% (waarbij dus 27% resteert voor NAM). Daarnaast wordt 
ingezet op een additionele, private plus voor de Staat afhankelijk van de 
hoogte van het winningsniveau. In samenwerking met KPMG wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende elementen uit de 
onderhandelingen moeten worden gewaardeerd en wat een redelijk 
percentage is voor deze additionele afdracht. Daarbij zullen de uitkomsten 
van de herijking van de verantwoordelijkheden worden meegewogen. In 
bijlage 3 wordt nadere duiding gegeven aan de afdrachtensystematiek. 
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Wanneer? Wat? Toelichting 

6 december MEZK naar Groningen Nationaal Bestuurlijk 
overleg (MJP) en 
procesafspraken 

11-15 december 

(nog te plannen) 

BWO  Groningen gaswinning + 

Mandaat 

onderhandelingen 

19 december RFEZIL Mandaat 
onderhandelingen 

22 december MR bespreking  Mandaat 
onderhandelingen 

9 januari 2018 MP, MEZK, CEO’s 

Shell/Exxon 
Bijpraten over voortgang 
a.d.h.v. concept-
intentieverklaring 

15 – 26 januari Sessie in Groningen Scenario’s toekomstige 

gaswinning, schade, 
versterking en 
compensatie 

februari  MR bespreking TK-brief Groningen + 
Intentieverklaring met 
Shell en Exxon 

Q1 Akkoord op hoofdlijnen 
Shell en Exxon 

Herijking 
verantwoordelijkheden + 
governance + afdrachten  
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In het Regeerakkoord is opgenomen dat de winning in deze Kabinetsperiode zal 
dalen met 1,5 miljard m³ naar 20 miljard m³ in 2021 met name door de ombouw 
van enkele grote Nederlandse industrieën van laag naar hoogcalorisch gas. 
Daarnaast wordt ingezet op verduurzaming en besparing en de uitfasering van gas 
in de gebouwde omgeving. Er kunnen naar verwachting geen andere maatregelen 
worden genomen om de vraag naar laagcalorisch gas de komende jaren te 
verlagen. In de regeringsverklaring is aangegeven dat na 2021 de winning 
verminderd zal worden. Dit kan voornamelijk gerealiseerd worden vanwege de 
ombouw in Duitsland, België en Frankrijk. Dit is een omvangrijke operatie, die niet 
versneld kan worden.  
 
De toekomstige omvang van de gaswinning is van belang voor de gesprekken met 
de regio en bepaalt (mede) de context van de onderhandelingen met Shell en 
Exxon, maar is geen onderwerp van onderhandeling met Shell en Exxon.  
Er kunnen op hoofdlijnen vier scenario’s worden onderscheiden voor de periode 

vanaf 2020: 
1. Scenario 1 “zo veilig mogelijk, gegeven de leveringszekerheid”  

In dit scenario wordt, op basis van recente adviezen van GTS, de 
hoeveelheid gas geproduceerd die strikt noodzakelijk is voor het borgen 
van leveringszekerheid. Dat betekent de maximale inzet van de bestaande 
stikstoffabrieken en in de resterende vraag wordt voorzien door gas uit 
Groningen. Na ombouw van de industrie zoals aangekondigd in het 
Regeerakkoord wordt aangenomen dat tussen 2020 en 2030 de winning 
afgebouwd kan worden zodat in 2030 uiteindelijk een niveau van 0 bereikt 
wordt in een gemiddelde winter, omdat in de vraag volledig wordt 
voorzien door de bestaande stikstofinstallaties. Specifiek aandachtspunt 
hierbij is hoe in koude winters in de gasvraag kan worden voorzien.  

2. Scenario 2 continuering op “veilig genoeg”  

In dit scenario blijft de gaswinning op het niveau van 20 miljard m³ tot de 
natuurlijke ‘decline’ van het veld inzet of dat er door ombouw of 

verduurzaming onvoldoende vraag is in de markt is. De impliciete 
aanname die hier gemaakt is dat de winning op dit niveau veilig kan 
worden voortgezet na 2020. Dit zou aan de orde kunnen zijn indien de 
versterkingsopgave succesvol wordt uitgevoerd en het veiligheidsrisico 
voor de Groningers acceptabel is (kans op overlijden < 10-5). Mocht SodM 
een lagere gaswinning adviseren, dan wordt dat gevolgd en zal er minder 
worden geproduceerd.  

3. Scenario 3 tussenvariant “verlaging naar (bv) 12 miljard m³” 

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar als tussenvariant. In dit scenario 

wordt de winning teruggebracht naar 12 miljard m³. Om dit te bereiken 
wordt in dit scenario na 2021 de productie jaarlijks met 1,5 miljard m³ 
verminderd zodat rond 2026 het gewenste niveau van 12 miljard m³ 
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mate de verwachte ombouw in het buitenland. Hierbij is de inzet om de 
winning zo vlak mogelijk te maken met als doel om bij 12 miljard m³ 
iedere maand precies 1 miljard m³ te produceren.  

4. Scenario 4 “de stikstofvariant, maximale verlaging”  

Indien op korte termijn wordt besloten tot de bouw van een nieuwe 
stikstofinstallatie in Zuidbroek dan kan die eind 2021/begin 2022 
operationeel zijn. Hiermee is het mogelijk om de winning per 2022 met 
circa 6 miljard m³ te verlagen. Indien vervolgens de lijn van de 
leveringszekerheid wordt gevolgd is het mogelijk om de winning in 2027 
voor een gemiddelde winter terug te brengen naar 0. Er zal minder gas 
worden geproduceerd en hoogcalorisch gas zal moeten worden 
geïmporteerd. Het is daarmee een investering in de veiligheid van de 
Groningers, maar ook een investering in fossiele energie. Overigens zal 
ook in dit scenario mogelijk nog een ‘oplossing’ moeten worden gevonden 

voor koude winters (zie scenario 1). 
 
Onderstaande figuur geeft de vier scenario’s grafisch weer voor de jaren 2018-
2040 uitgaande van een gemiddelde winter. In een koude winter is extra volume 
noodzakelijk. Daarnaast moet ook nog aandacht besteed worden aan de capaciteit 
om iedere dag van het jaar te kunnen voorzien in de vraag. 
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DGETM-EI / 17191632 Onderstaande tabel geeft de hoeveelheid gas die gewonnen wordt in de 
verschillende scenario’s, waarbij met name de periode 2018-2030 van belang is. 
 
Productie in 
miljarden 3 

2018-2040 Omzet bij 15– 
20 ct. 

Waarvan  
2018 – 2030 

Waarvan 
2031 - 2040 

Scenario 1 165 € 25 – 33 mrd. 165 - 
Scenario 2 444 € 67 – 89 mrd. 265 179 
Scenario 3 330 € 50 – 66 mrd. 210 120 
Scenario 4 122 € 18 – 24 mrd. 122 - 
 

Shell en Exxon hebben aangegeven dat zij mee willen werken aan de afbouw van 
de Groningen gaswinning, maar dat hierdoor winbare reserves in de grond zullen 
achterblijven. Zij willen de waarde van dat gas betrekken in de afspraken over de 
afdrachtensystematiek en zullen dan geen claim indienen. 
 

Leveringszekerheidsniveau boven veiligheidsniveau 

In aanvulling op bovengenoemde scenario’s is het niet uit te sluiten dat het nodig 

is om het gaswinningsniveau vanuit het oogpunt van veiligheid zodanig te 
beperken, dat niet meer aan de vraag naar gas kan worden voldaan. Er zijn hierbij 
twee scenario’s denkbaar: een beleidsmatige beslissing om de gaswinning verder 

te verlagen of een verlaging door een plotselinge gebeurtenis. In samenwerking 
met GTS wordt gekeken naar de handelingsperspectieven in deze noodscenario’s. 

De Mijnbouwwet voorziet niet in de mogelijkheid om een hogere winning te 
vragen dan wat op basis van het veiligheidsniveau mogelijk is zonder dat de 
belangen van de inwoners van Groningen op onaanvaardbare wijze worden 
aangetast. 
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I. Compenserende maatregelen voor de regio  
 
Staat 
Het is belangrijk dat de regio een toekomstperspectief heeft. In het 
Regeerakkoord is opgenomen dat 2,5% van de aardgasbaten (in eerste instantie 
50 mln.) in een fonds voor economische structuurversterking en verduurzaming 
van de regio zal komen. Groningen zal als pilot fungeren voor de energietransitie. 
Initiatieven moeten uit de regio komen (bijvoorbeeld Gronings bod) of kan er 
gebruik gemaakt worden van ideeën die al in ontwikkeling zijn (Green deal 
waterstof). De opkoopregeling zal worden gecontinueerd. 
 
Olies 
De olies willen bijdragen aan perspectief voor de regio. Er zal een helder 
onderscheid moeten worden gemaakt tussen aansprakelijkheid (incl. kleine plus) 
en het bieden van perspectief aan de regio. Olies willen dat er ook compensatie 
komt voor individuele burgers, bijvoorbeeld een uitbetaling per beving. 
Shell wil bijdragen aan de energietransitie in Nederland, Exxon niet. Shell en 
Exxon hebben in een eerste concept van de intentieverklaring aangegeven bereid 
te zijn tot het volgende: 

- NAM financiert de opkoopregeling (3 x 10 mln.), 
- NAM zal een bijdrage doen voor de regio door het Regiofonds (jaarlijks 

€ 50 mln.) te verdubbelen.  
 
Mandaat 

De inzet van de Staat moet worden bepaald naar aanleiding van de gesprekken 
met de regio. Het kan zinvol zijn om bovenop het bod van de olies extra 
elementen te betrekken. Hier is sprake van een uitruil met de 
afdrachtensystematiek; bovendien betaalt de Staat 64% van de kosten van NAM 
en zal dit na herziening van de financiële afspraken naar verwachting meer 
worden. Shell zal kunnen worden gevraagd een rol te spelen in de energietransitie 
in Groningen (invulling Gronings Bod) 
 
II. Schadeherstel en versterken  

 
Staat 
De Staat zal publieke verantwoordelijkheid nemen voor de schadeafhandeling en 
de uitvoering van de versterkingsopgave; de uitvoering van de schadeafhandeling 
en versterkingsopgave zou ook decentraal kunnen worden belegd. De bestuurlijke 
spaghetti moet worden beëindigd; voor bewoners moet er sprake zijn van één 
loket voor zowel schadeafhandeling als versterken. Dat kan door deze 
bevoegdheden te beleggen bij een publiekrechtelijk organisatie (al dan niet met 
eigen rechtspersoonlijkheid).  
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DGETM-EI / 17191632 Het voorkeursscenario dat nu wordt uitgewerkt is een zelfstandig bestuursorgaan 
(ZBO). Het ZBO staat op afstand van de minister en het betreft een onafhankelijk 
orgaan dat beslist over afhandeling van schade op basis van de wettelijke 
bepalingen omtrent de aansprakelijkheid van NAM (thans Burgerlijk Wetboek). 
Deze organisatie wordt in ieder geval verantwoordelijk voor de afhandeling van de 
schade.  
Tegelijkertijd bestaat er nog discussie in en met de regio over de ‘governance’ van 

de gehele opgave. Een ZBO moet in het licht worden gezien van de gehele 
discussie. Enkele partijen in de regio zien als voorkeursmodel een openbaar 
lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling.  
 
Olies 
De insteek van Shell en Exxon is niet fundamenteel anders dan die van de Staat: 
publieke verantwoordelijkheid; NAM blijft betalen. Shell en Exxon zien de 
oprichting van een schadefonds als een license to operate. Aandachtspunt is de 
voeding van het fonds, de onafhankelijkheid van de besluitvorming, de 
exclusiviteit van het fonds, de inrichting en zorgplicht voor versterken en de één 
loket-gedachte. 
 
Mandaat 
Instemming met de uitgangspunten voor de oprichting van een schadefonds. 
Tegen deze achtergrond is het voor onderhandeling met de olies van belang dat: 

• NAM aansprakelijk blijft, maar niet aan te spreken is. Exclusiviteit voor het 
fonds en de gang naar de bestuursrechter moet worden gegarandeerd; de 
weg naar NAM en de burgerlijke rechter wordt afgesloten. 

• Voeding van het fonds plaatsvindt op basis van aansprakelijkheid met een 
gedefinieerde plus (NAM geeft inmiddels aan bereid te zijn tot 5% extra). 
Dit in te richten via privaatrechtelijke afspraken, of door middel van een 
publiekrechtelijke heffing.  

De discussie over de versterkingsopgave zal analoog gevoerd worden aan de 
discussie over schadeafhandeling. In overleg tussen BZK, EZK en de regio zal een 
proces worden afgestemd dat aansluit bij bovenstaande planning.  
 
III. Herijking verantwoordelijkheden  
 
Staat 

De leveringszekerheid op de laagcalorische markt is (sterk) afhankelijk van het 
Groningenveld. Gegeven deze afhankelijkheid en de aardbevingsgerelateerde 
problematiek, is het Groningenveld onvergelijkbaar met andere gasvelden in 
Nederland en daarbuiten (laagcalorisch gas is niet van elders, bijvoorbeeld uit 
Rusland of Noorwegen, te betrekken). De context van de gaswinning uit 
Groningen is de afgelopen jaren dan ook verschoven van waardemaximalisatie 
naar leveringszekerheid in samenhang met veiligheid.  
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DGETM-EI / 17191632 De Mijnbouwwet voldoet niet om toekomstige scenario's te accommoderen. 
Doordat in toenemende mate veiligheid en leveringszekerheid bij de 
Groningergaswinning centraal zijn komen te staan en deze belangen kunnen 
botsen, ligt meer publieke regie in de rede.  
 
De verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden tussen Staat en NAM moet 
helderder worden gemaakt: de Staat behartigt de publieke belangen, NAM is 
exploitant. De Staat moet de publieke belangen veiligheid en leveringszekerheid in 
haar afweging (kunnen) betrekken en kaders schetsen waarbinnen NAM 
Groningengas moet winnen. De Staat zal moeten vastleggen wat door NAM 
geproduceerd moet worden. NAM moet kunnen winnen wat nodig is voor de 
leveringszekerheid zonder daardoor onrechtmatig te handelen of strafrechtelijk te 
worden vervolgd. NAM is en blijft dus de exploitant van het Groningenveld.  
De herijking in deze zin kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van de 
risicoaansprakelijkheid op grond van artikel 6:177 BW, inclusief de 
aansprakelijkheid voor het niet nemen van schadebeperkende maatregelen 
(artikel 6:184 BW) alsmede voor de zorgplicht van de exploitant uit artikel 33 
Mijnbouwwet. Het uitgangspunt is om de financiële en juridische 
verantwoordelijkheden van NAM niet te wijzigen.  
 
Wanneer echter de Staat in de toekomst aan NAM opdraagt om een bepaalde 
hoeveelheid gas te winnen, dan is het reëel dat dit gevolgen heeft voor de 
aansprakelijkheid voor schade van zowel NAM als de Staat. Uit artikel 6:178 BW 
vloeit namelijk voort dat er geen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:177 BW 
ontstaat indien de schade is veroorzaakt uitsluitend door voldoening aan een 
bevel of dwingend voorschrift van de overheid. Een winningsinstructie zou als 
zodanig kunnen worden uitgelegd en dat zou dan betekenen dat NAM niet meer 
aansprakelijk is.  
 
Indien de Staat de kaders voor NAM exact voorschrijft, neemt voorts de kans toe 
dat de Staat zelf aansprakelijk wordt voor schade die het gevolg is van de 
gaswinning Dit kan op twee manieren gebeuren. De eerste is dat een dat 
aanwijzing aan NAM tot het winnen ertoe kan leiden dat de Staat als exploitant 
wordt gezien als bedoeld in artikel 6:177 BW. De tweede manier verloopt langs 
het zogenaamde égalitébeginsel. Uit dit beginsel vloeit voort dat de Staat 
gehouden is tot compensatie van schade die het gevolg is van handelen ter 
behartiging van het openbaar belang. Voorwaarden hierbij zijn wel dat deze 
schade onevenredig is en buiten het gewone maatschappelijke risico valt en een 
beperkte groep burgers treft. Bovendien moet deze schade niet op een andere 
manier kunnen worden vergoed. Dit laatste kan het geval zijn als juist door de 
aanwijzing tot winning niet meer kan worden gesproken van een 
risicoaansprakelijkheid van de NAM.  
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DGETM-EI / 17191632 Bovenstaande risico’s op verschuiven van de aansprakelijkheid richting de Staat 
moeten in het achterhoofd worden gehouden bij de gesprekken over de financiële 
afspraken in het gasgebouw en over de vulling van het schadefonds. 
 
Olies 
Een herijking van de verantwoordelijkheden is het meest fundamentele punt voor 
de olies. Shell en Exxon geven aan het belangrijker te vinden de risico's (en 
daarmee reputatieschade) te beperken dan winst te maken.  
In de huidige situatie ziet NAM zich genoodzaakt een afweging te maken tussen 
het belang van veiligheid en leveringszekerheid. NAM stelt dat zij een dergelijke 
afweging niet kan maken en dat het Rijk dit moet doen. De opstelling van NAM 
wordt mede ingegeven door de klachten, aansprakelijkheidstellingen en 
procedures waarmee ze geconfronteerd wordt (NAM wordt onrechtmatig handelen 
verweten; het OM is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om tot 
strafrechtelijke vervolging over te gaan). Shell en Exxon geven aan de kosten die 
verband houden met schade en versterking altijd te zullen blijven betalen. 
 

Mandaat 
Mandaat wordt gevraagd voor: 
- Voorbereiding van aanpassing Mijnbouwwet opdat belangen (o.a. veiligheid en 

leveringszekerheid) goed kunnen worden afgewogen, waardoor de 
leveringszekerheid gewaarborgd kan blijven, voor zover de veiligheid van 
omwonenden niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, en NAM expliciet 
kan worden opgedragen een bepaald niveau te winnen.  

- Een zodanige aanpassing dat de juridische en financiële 
verantwoordelijkheden in beginsel bij de exploitant blijven. De kans dat er een 
verschuiving in juridische aansprakelijkheden optreedt, wordt geaccepteerd. 
Onderzocht wordt op welke wijze NAM gehouden kan worden bij te dragen aan 
de kosten voor schadeafhandeling en versterkingsmaatregelen ingeval de 
juridische aansprakelijkheid van NAM naar de Staat verschuift.  
 

IV. Governance gasgebouw & Financiële afdrachten 

 

Staat 

 

Governance 
Op dit moment zijn er voor de Staat twee voorkeursopties. Voor dit onderwerp is 
de toekomst van de gaswinning bepalend. In eerste instantie heeft het de 
voorkeur voor de Staat om GasTerra op te heffen. Hierbij zal zowel EBN als de 
Staat uit GasTerra terugtreden. Dit heeft tot gevolg dat GasTerra gesplitst zal 
worden omdat Shell en ExxonMobil niet gezamenlijk gas kunnen en gaan 
verkopen; dit houdt onder andere verband met mededingingsrechtelijke aspecten. 
De facto zal GasTerra dan verdwijnen. De Staat zal dan via EBN in samenwerking 
met NAM blijven deelnemen in de winning van het gas, zoals dat voor alle andere 
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DGETM-EI / 17191632 mijnbouwprojecten ook geldt. Dit wel met inachtneming dat de gaswinning in 
toekomst op een redelijk niveau zal worden gecontinueerd. Indien bijvoorbeeld 
de inzet is om de winning van Groningengas in 2030 tot nul terug te brengen, dan 
is het niet zinvol dat een dergelijke stap wordt gezet; de tweede voorkeursoptie is 
niets doen aan de inrichting van het gasgebouw, anders dan dat de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot omvang van de winning expliciet in de 
Mijnbouwwet worden vastgelegd. Indien er een afbouw van gaswinning gaat 
plaatsvinden kan een minder vergaande optie worden overwogen. Voor de Staat is 
het zaak in het Akkoord op Hoofdlijnen (AoH) afspraken te maken over de 
gewenste structuur van het gasgebouw. De invoering kan gefaseerd plaatsvinden. 
 

Financiële afdrachten 

Indien de MOR-Overeenkomst niet wordt aangepast is er een reële kans op 
arbitrage, waarbij er een reële mogelijkheid bestaat dat Shell en Exxon in het 
gelijk worden gesteld. Een arbitrale uitspraak zou kunnen behelzen dat de MOR-
Overeenkomst niet langer van toepassing is zodat moet worden teruggevallen op 
de bestaande basisafdrachten. Dit zou betekenen dat dat de Staat nog slechts 
64% van de winst ontvangt. Als het Vpb-tarief binnen enkele jaren verlaagd wordt 
van 25% naar 21% dan daalt het aandeel van de Staat in de winst nog verder, 
naar 62%. Er is de Staat, gezien het hierboven toegelichte procesrisico, veel aan 
gelegen om te voorkomen het tot arbitrage komt. Dit betekent dat de Staat er 
niet aan ontkomt met Shell en Exxon in onderhandeling te treden over bijstelling 
van de financiële afspraken.  
Een voorkeur hierbij voor de Staat is om voor een aanpassing van de financiële 
afspraken zo veel mogelijk aan te sluiten bij het wettelijk kader uit de 
Mijnbouwwet voor winningsvergunningen met daarnaast een extra afdracht voor 
Groningengas. Hierover zal de onderhandeling vooral gaan.  
 
Olies 

Governance 

Shell en Exxon vinden ‘herijking verantwoordelijkheden’ belangrijker dan dit 

onderwerp. De Olies hebben de voorkeur om niets te veranderen aan de interne 
governance van het gasgebouw en de bestaande structuur te handhaven.  
 

Financiële afdrachten 

Shell en Exxon hebben aangegeven dat op grond van onvoorziene 
omstandigheden de huidige afdrachtensystematiek moet worden aangepast.  
Shell en ExxonMobil hebben aangegeven dat: 

➢ Toepassen van het wettelijk afdrachtenregime op het Groningengas 
bespreekbaar is. 

➢ Op de NAM vergunningen voor kleine velden waarop het wettelijk regime 
nu niet van toepassing ook het wettelijk regime van toepassing kan 
worden. 
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DGETM-EI / 17191632 ➢ Een extra afdracht voor Groningengas wat hen betreft op nul moet 
uitkomen – mede omdat er een verrekening plaatsvindt van het gas dat 
in de grond kan blijven zitten. 

 
Mandaat 

Governance 

Het voornemen is dat de Staat zich uit het gasgebouw terugtrekt, maar slechts 
indien de winning op een zeker niveau wordt gecontinueerd. Indien de winning in 
hoog tempo wordt teruggebracht, wordt er aan de governance van het gasgebouw 
niets gewijzigd, anders dan de herijking van de verantwoordelijkheden. In dat 
geval komt het gasgebouw aan een ‘natuurlijk’ einde. 
 

Financiële afdrachten 

De onderste schijf van de afdrachten van het Groningengas wordt opgehoogd van 
64/36 naar ongeveer 73/27 (bij 20 miljard m³), zoals dit al geldt voor alle overige 
winningsvergunningen op grond van het wettelijk regime. Bij een dergelijk 
regime:  
- zijn de kosten voor 73% aftrekbaar 
- het tarief op de opbrengsten is afhankelijk van de omvang van het volume en 

voor 70 tot circa 72,5% belast. 
Inzet is om een additionele plus overeen te komen. Ten behoeve van de 
bandbreedte voor de onderhandelingen kan gekeken worden naar het aandeel dat 
de Staat verkreeg in de winst van het Groningengas in de jaren 2006-2015. 
Onderstaande tabel geeft dat aandeel weer indien wordt uitgegaan van een pro 
forma gasprijs van 15 ct/m3: 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

winst  4693 4359 5653 5554 7377 6587 6897 7730 5712 3461  

Staat  3952 3565 4726 4624 6321 5684 5764 6735 4880 2913  

NAM  741 794 927 930 1055 903 1133 995 832 548  

aandeel Staat  
84,2

% 
81,8

% 
83,6

% 
83,3

% 
85,7

% 
86,3

% 
83,6

% 
87,1

% 
85,4

% 
84,2

% 
84,5

% 

             

             

In deze jaren lag het werkelijk percentage hoger vanwege een gasprijs die hoger 
was dan 15 ct/m³, bovendien lag de winning aanzienlijk hoger en lagen de kosten 
veel lager. De gasprijs ligt op het ogenblik in de buurt van de 15 ct/m³ en door de 
afnemende vraag vanwege uitfaseren van gas lijkt het niet aannemelijk dat de 
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DGETM-EI / 17191632 prijs nog substantieel zal stijgen. Gebaseerd op bovenstaande tabel lijkt een 
percentage tussen 73 en 85 redelijk om naar te streven bij huidige 
winningsniveaus, maar er moet rekening mee gehouden worden dat: 

1) omdat er een aantal kleine velden van NAM ook onder het wettelijk 
regime gaan vallen er bij deze velden extra inkomsten voor de Staat gaan 
ontstaan; 

2) de verwachte omvang van de winning alsmede de kosten die verband met 
houden met versterking een belangrijke elementen in de discussie zullen 
worden. Naarmate de winning sneller afgebouwd wordt, zal het lastiger 
worden een hoger percentage te bedingen, want dan wordt het 
Groningenveld feitelijk een klein veld; 

3) Shell en ExxonMobil hebben aan de orde hebben gesteld dat de MOR-
Overeenkomst niet langer van toepassing kan zijn. 

Met KPMG wordt gekeken naar welk percentage redelijk is gelet op de waardering 
van de verschillende elementen uit de gehele onderhandeling.  
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DGETM-EI / 17191632 Bijlage 3 | Nadere toelichting afdrachtensystematiek 

 
Algemeen 

 
In Nederland zijn ongeveer 200 vergunningen voor olie en gas verleend. Hiervan 
zijn vijf vergunningen vóór 1965 verleend aan NAM en alle overige vergunningen 
zijn verleend na 1965 aan vele maatschappijen, zoals Total, Wintershall etc. maar 
ook NAM. Op alle vergunningen die na 1965 zijn verleend is het wettelijk 
afdrachtenregime zoals vastgelegd in de Mijnbouwwet van toepassing. Voor de vijf 
vergunningen die vóór 1965 zijn verleend zijn de afdrachten vastgelegd in 
privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de Staat en NAM. Het betreft de 
volgende vergunningen:  

➢ vier oude vergunningen: Schoonebeek (1948), Tubbergen (1953), 
Rijswijk (1955) en Rossum de Lutte (1961) 

➢ de vergunning Groningen (1963). 
 
In de vier oude vergunningen wordt gas en olie gewonnen en er is geen sprake 
van EBN deelname met uitzondering van de oliewinning in het Schoonebeek 
olieveld waarin EBN voor 40% participeert 
 
Kleine velden vallen onder het wettelijk regime en voor de kleine velden op zee 
komt met een 40% deelname van EBN in het kort op neer dat  
 
Aandeel Staat = 70% Omzet – 73% Kosten = 70% Winst – 3% Kosten, 
 
dus ongeveer 70% van de winst minus een kleine afslag samenhangend met de 
kosten. Voor kleine velden op land waarvan de productie meer is dan 0,2 miljard 
m3 zijn de afdrachten licht hoger. 
 
Het Groningenveld 

 
Indien het wettelijk regime wordt toegepast op de productie uit het Groningenveld 
dan ontstaan bij de verschillende winningsniveaus de volgende afdrachten: : 
 

Winningsniveau Afdrachten = gelijk aan  

1 mrd m3 70,8% Omzet – 73% Kosten 70,8% Winst – 2,2% Kosten 

5 mrd m3 71,5% Omzet – 73% Kosten 71,5% Winst – 1,5% Kosten 

10 mrd m3 72,0% Omzet – 73% Kosten 72,0% Winst – 1,0% Kosten 

20 mrd m3 72,3% Omzet – 73% Kosten 72,3% Winst – 0,7% Kosten 
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DGETM-EI / 17191632  
Aangezien de komende jaren de winning iets meer dan 20 miljard m³ is ontvangt 
de Staat als het wettelijk regime wordt toegepast dan 
 
Aandeel Staat = 72,3% Omzet – 73% Kosten = 72,3% Winst – 0,7% Kosten  
 = 73% Winst – 0,7% Omzet 
  
Gemakshalve wordt dit aangeduid als de 73/27 schijf omdat bijna 73% van de 
winst aan de Staat toekomt en iets meer dan 27% aan NAM. . 
 
Dus de eerste inzet van de Staat is om voor het Groningengas het basistarief te 
verhogen van 64% naar bijna 73%. Hierbij is nog van belang dat het Vpb tarief de 
komende jaren gaat dalen naar 21%. Dit betekent dat: 
 

➢ onder de huidige afdrachtensystematiek voor Groningen het basistarief 
daalt naar 62% 

➢ onder het wettelijk regime het totale afdrachtentarief ongewijzigd blijft; 
weliswaar daalt de opbrengst van de Vpb, maar deze daling wordt volledig 
gecompenseerd door een verhoging van te betalen winstaandeel op grond 
van de Mijnbouwwet, waardoor de totale betalingen aan de Staat gelijk 
blijven.  

 
Daarnaast wordt gestreefd naar een extra afdracht op de winst van Groningengas. 
Het voorstel is om de extra afdracht afhankelijk te maken van het volume, het 
zogenaamde drempelvolume, dat wil zeggen 
 

➢ voor de productie tot het drempelvolume is alleen het wettelijk regime van 
toepassing 

➢ voor productie boven het drempelvolume is naast het wettelijk regime een 
extra afdracht van toepassing. 

 
Hierbij wordt de extra afdracht marginaal toegepast. Een voorbeeld om het 
principe duidelijk te maken; stel 
 

➢ het drempelvolume is 5 miljard m3 
➢ boven de 5 miljard m3 is de extra afdracht zodanig dat uiteindelijk 85% 

van de winst aan de Staat toekomt  
 
dan bedraagt bij een Groningen productie van 20 miljard m3 de afdracht aan de 
Staat: 
 
5/20 * 73% + (20 – 5) / 20 * 85% = 82%. 
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DGETM-EI / 17191632 En als vervolgens de productie daalt tot onder de 5 miljard m3 dan is alleen het 
wettelijk regime van toepassing. De onderhandeling gaat dan over twee punten: 
 

➢ de hoogte van drempelvolume 
➢ de hoogte van de extra afdracht voor de productie  

 
Het toepassen van het wettelijk regime heeft niet alleen betrekking op het 
Groningenveld maar ook op andere velden van NAM. 
 
Kleine velden in de winningsvergunning Groningen (1963) 

 
In 1963 is naar aanleiding van de vondst van het Groningenveld de 
winningsvergunning Groningen aan NAM verleend en die omvat de gehele 
provincie Groningen. Nadien zijn er veel kleine velden in de winningsvergunning 
Groningen gevonden en in productie genomen. Deze velden bevatten nagenoeg 
allemaal hoogcalorisch gas en op deze velden is thans het 64/36 tarief van 
toepassing. Als het wettelijk regime op het Groningenveld van toepassing wordt 
dan geldt dat ook voor deze kleine veldenwaardoor het afdrachtentarief toeneemt 
naar van 73%. Op het ogenblik wordt uit deze velden jaarlijks ongeveer 1 miljard 
m3 geproduceerd. 
 
De gaswinning in de winningsvergunningen Schoonebeek (1948), Tubbergen 

(1953), Rijswijk (1955) en Rossum de Lutte (1961) 

 
In Schoonebeek wordt nog ongeveer 0,5 miljard m3 gas gewonnen en in Rijswijk 
0,2 miljard m3. In Tubbergen en Rossum de Lutte zijn de gasvelden leeg maar 
worden ze nog gebruikt voor waterinjectie ten behoeve van de oliewinning in het 
Schoonebeekveld. Er is geen sprake van EBN deelname en het afdrachtentarief 
bedraagt 40% van de winst. Ook hier moet het wettelijk regime van toepassing 
worden waardoor de Staat ongeveer 50% van de winst ontvangt met daarnaast 
een extra kostenaftrek van 5%, waardoor aan de Staat toekomt 
 
50% winst – 5% kosten = 50% omzet – 55% kosten. 
 
Voor de goede orde; in deze vier vergunningen is het afdrachtentarief aanzienlijk 
lager dan de meeste andere vergunningen in Nederland en Groningen omdat in 
deze vier NAM vergunningen EBN niet deelneemt in de winning. 
 
De oliewinning in Schoonebeek olieveld  

 
Het Schoonebeek olieveld is in de winningsvergunning Schoonebeek gelegen. In 
1948 is deze vergunning verleend voor de ontwikkeling van het olieveld. In 1948 
is het veld in productie genomen maar in 1996 heeft NAM de winning beëindigd 
omdat die destijds niet langer rendabel was. olie. In 2011 is met behulp van 
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DGETM-EI / 17191632 nieuwe technieken de winning hervat, maar aan de herontwikkeling heeft ook 
EBN meegedaan zodat EBN nu voor 40% deelneemt in de oliewinning van het 
Schoonebeek veld en NAM voor 60%. Op de oliewinning zijn weer aparte 
overeenkomsten van toepassing waardoor er 58,5% van de winst toekomt aan de 
Staat.: 
Ook voor de oliewinning in Schoonebeek moet het wettelijk regime van toepassing 
worden waardoor de Staat ongeveer 70% van de winst ontvangt met daarbij een 
extra kostenaftrek van 3%. 
 
Norg en Grijpskerk 

 
Voor de opslagen Norg en Grijpskerk gelden aparte overeenkomsten tussen de 
Staat en de olies. Het belangrijkste is het tarief dat GasTerra aan NAM betaald 
voor het gebruik van de opslag en die in samenhang met de huidige 
verdelingsafspraken in het kader van de MOR-Overeenkomst tussen de Staat en 
olies moeten worden bezien. Thans betaalt GasTerra aan NAM voor: 
 

➢ Grijpskerk jaarlijks circa 180 miljoen 
➢ Norg jaarlijks circa 300 tot 325 miljoen. 

 
Vanwege het huidige overschot op de flexibiliteitsmarkt is dit aanzienlijk hoger 
dan de waarde die GasTerra realiseert in de markt. In feite wordt er dus verlies 
gemaakt op deze opslagen maar vanwege de vaste winst van GasTerra slaat dit 
verlies bij de Maatschap ten laste van de Groningenwinst. Er kan gesteld worden 
dat er winst wordt verplaatst van Groningen naar de opslagen Norg en Grijpskerk. 
Richting de olies hebben we al aangegeven dat deze tarieven neerwaarts moeten 
worden aangepast en meer in lijn moeten worden gebracht met de opbrengsten in 
de markt. Shell en ExxonMobil hebben aangegeven bereid te zijn om over deze 
tarieven te willen onderhandelen in samenhang met de aanpassing van de 
financiële afspraken. 
 
Voor wat betreft Grijpskerk is dat simpel. Binnenkort zijn voor Grijpskerk 
vervangingsinvesteringen en dit maakt Grijpskerk niet meer rendabel, dat wil 
zeggen dat de operationele kosten voor NAM nauwelijks meer opwegen tegen de 
waarde die GasTerra in de markt kan realiseren. Partijen zijn het over eens dat 
het meest voor de hand liggend om Grijpskerk te sluiten. Naar verwachting lijkt 
2020 een redelijke datum om de opslag te beëindigen. Wel willen we voor de 
resterende periode tot 2020 een substantiële verlaging van het tarief. 
 
Voor Norg is het gecompliceerder. Wat betreft Norg: 
 

➢ We willen in ieder geval een verlaging van het tarief 
➢ Norg is van belang voor de leveringszekerheid op de L-gasmarkt en 

daarnaast speelt Norg een rol bij het vlak produceren van Groningengas 
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DGETM-EI / 17191632 ➢ Norg bevat ongeveer 25 miljard m3 kussengas en als het tarief 
neerwaarts wordt aangepast dan mag er voor NAM geen al te grote 
prikkel ontstaan om de opslagfunctie te beëindigen en het kussengas te 
produceren 

➢ Het huidige contract tussen NAM en GasTerra loopt in ieder geval nog tot 
1 april 2027, maar het zijn uiteindelijk EZ, Shell en ExxonMobil die 
bepalen hoe hier mee omgegaan wordt. 

➢ Enkele jaren geleden is er ongeveer 700 miljoen geïnvesteerd in de 
uitbreiding van Norg en om een dergelijke uitbreiding mogelijk te maken 
zijn er in het kader van de verdeling van de winsten uit opslag 
aanvullende afspraken gemaakt tussen de Staat en NAM. Mede in dat 
kader heeft met name Shell vanwege boekhoudredenen laten weten dat 
voor Shell vaste prijzen belangrijk zijn. 

 
Ook voor de Staat is Norg van groot belang en vaste prijzen geven daarbij ook 
voor de Staat zekerheid. Het voorstel is dan: 
 

➢ Om vaste prijzen te handhaven maar het tarief dat GasTerra aan NAM 
betaalt met in ieder geval 30% te verlagen 

➢ Het contract blijft in ieder geval lopen tot 1 april 2027 en indien blijkt dat 
een langere periode nodig is wordt het contract nu al verlengd. 

 
Voor dat laatste moet de verschillende scenario’s beter onderzocht worden en 

vooral in welke mate Norg dan nog nodig is. Bij een snelle afbouw naar nul in 
2030 is Norg zeker nog nodig voor het garanderen van de leveringszekerheid bij 
een Groningenproductie van rond de 10 miljard m3 is Norg niet meer nodig. 
Indien Norg nog nodig is bij zeer geringe Groningenvolumes komt wel de vraag op 
wie Norg gaat betalen. Voorlopig ondersteunt Norg nog de verkoop van 
Groningengas maar rond 2030 behoeft dat niet meer zo te zijn. 
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Bijlage: 1. 

-Brief aan TK

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

• Deze zomer heeft de landelijke beheerder van het gastransportnet GTS aan
EZ een actualisatie gestuurd van haar onderzoek uit 2016 naar de nut en
noodzaak van de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek.
Uit deze actualisatie blijkt dat er hiervoor bij de huidige inzichten geen
capaciteitsmatige noodzaak is.

• In oktober en november heeft DNV GL de studie van GTS gevalideerd.
Nu deze validatie is afgerond willen we, conform de aangenomen motie Mulder
c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 340), de Kamer informeren over de uitkomsten
van het GTS-onderzoek en de validatie van DNV GL.

• In 2016 heeft uw voorganger de Tweede Kamer al geïnformeerd dat er geen
capaciteitsmatige noodzaak meer is voor een nieuwe stikstofinstallatie, maar
het besluit hierover een jaar uitgesteld.

Advies 

• U wordt geadviseerd nu geen separaat besluit te nemen over de bouw van een
nieuwe stikstofinstallatie, maar het besluit pas te nemen als u de verschillende
toekomstscenario’s van de gaswinning in Groningen in het eerste kwartaal van
2018 heeft gepresenteerd.

• U kunt bijgevoegde Kamerbrief ondertekenen, waarbij u aangeeft pas in het
voorjaar een besluit te nemen en waarmee u de Kamer het advies van GTS en
de validatie van DNV GL aanbiedt.

Kernpunten 

• In de Kamerbrief geeft u aan dat op basis van de huidige vooruitzichten GTS
adviseert dat de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie (geraamde
investeringskosten: € 480 miljoen, verwachte jaarlijkse kosten: € 37 miljoen)
capaciteitsmatig niet nodig is en er in onverwachte situaties kostenefficiëntere
oplossingen zijn, zoals investeren in behoud van huidige capaciteitsmiddelen.
U geeft aan dat nut en noodzaak sterk afhankelijk is van de toekomst van de
gaswinning. Bij een scenario waarin de gaswinning zo snel mogelijk wordt
afgebouwd, kan de installatie op termijn wel een substantiële volume-bijdrage
leveren.

 

 
E&I,  BBR,  
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DGETM-EI / 17180845 • Om de afwegingen voor toekomstige besluiten over de gaswinning inzichtelijk 
te maken, stuurt u hierover in het eerste kwartaal van 2018 scenario’s naar 
de Kamer. U neemt in deze scenario’s dan ook de afwegingen bij de bouw van 
een nieuwe stikstofinstallatie mee. Hiermee voldoet u ook aan een wens van 
de Raad van State die in haar uitspraak over het vernietigde winningsbesluit 
heeft aangegeven dat het kabinet inzichtelijk(er) moet maken wat de 
mogelijkheden en afwegingen zijn voor verdere verlaging van de gaswinning 
in Groningen in relatie tot de leveringszekerheid. Bouw van een 
stikstofinstallatie met als primaire wens de winning uit Groningen te verlagen 
is op dit moment niet aan de orde, maar kan wel worden meegewogen in 
integrale besluitvorming over een nieuw winningsbesluit en bij de scenario’s 
voor de toekomst van gaswinning.  

• De Kamer is in september 2016 door het vorige kabinet geïnformeerd over het 
uitstel van het besluit tot na de zomer van 2017. Destijds werd gesproken 
over een ingebruikname bij bouw van 1 oktober 2021. Deze datum is 
inmiddels niet meer haalbaar. Als u in april 2018 tot de bouw zou besluiten, 
dan moet worden gerekend met een ingebruikname per 1 oktober 2022. 

• De bouw van de stikstofinstallatie is tijdens de formatiegesprekken over de 
gaswinning in Groningen aan de orde geweest. Er is besloten om hierover in 
het regeerakkoord niets op te nemen. 

• Wij adviseren u de brief voor het Groningendebat aan de Kamer te versturen, 
zodat de Kamerleden al voor het debat kennis kunnen nemen van de stukken 
van GTS en DNV GL. Bovendien kan worden verwacht dat de oppositie u zal 
ondervragen over hoe u tegenover de installatie staat. Door deze brief al voor 
het debat te sturen, kunt u vooraf al de angel uit deze discussie halen. 

 
 
 
Toelichting 

 

Leveringszekerheid: capaciteit en volume 
• Met leveringszekerheid wordt bedoeld dat op ieder moment van de dag de 

gevraagde hoeveelheid gas in de juiste kwaliteit kan worden geleverd. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt worden tussen capaciteit en volume: 

o Bij volume moet er op jaarbasis voldoende gas zijn. In het kader 
van de winningsbesluiten wordt over zo’n hoeveelheid per jaar 
gesproken. 

o Bij capaciteit wordt gekeken naar de hoeveelheid gas op uurbasis. 
Daarbij gaat het in principe dat ook op het koudste moment van 
het jaar met een hoge gasvraag voldoende gas kan worden 
geleverd. Daarvoor is van belang dat het gassysteem zodanig is 
ingericht dat op korte termijn relatief veel laagcalorisch gas kan 
worden ingevoed en naar afnemers kan worden getransporteerd. 
Dit gebeurt door middel van het Groningenveld, gasopslagen, 
gascavernes en de bestaande stikstofinstallaties. 
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DGETM-EI / 17180845 Wat doet de stikstofinstallatie? 
• De totale vraag naar laagcalorisch gas in Noordwest-Europa bedraagt 

momenteel ca. 60 miljard m³ per jaar in een koud jaar. Hierin wordt in eerste 
aanleg in voorzien door productie uit het Groningenveld en Duitse gasvelden. 
Omdat deze productie onvoldoende is om te voorzien in de totale vraag wordt 
hoogcalorisch gas ingezet om te voorzien in de resterende vraag naar 
laagcalorisch gas. Dit gebeurt enerzijds door het 'wegmengen' van hoog-
calorisch gas in laagcalorisch gas (‘verrijking’) en anderzijds door het 
omzetten van hoogcalorisch gas naar laagcalorisch gas door toevoeging van 
stikstof (kwaliteitsconversie). Voor dit laatste beschikt GTS over stikstof-
installaties waar stikstof wordt geproduceerd en vervolgens wordt toegevoegd 
aan hoogcalorisch gas. 

• In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, zodat het 
gemengd kan worden met gas, dat een andere samenstelling heeft dan het 
gas uit het Groningenveld. Het ontstane gas is op deze manier geschikt voor 
de Nederlandse huishoudens en zal via het transportnetwerk van GTS worden 
vervoerd naar de rest van het land. 

• De installatie in Zuidbroek was aanvankelijk gericht op het leveren van 
capaciteit: het overbruggen van het verschil tussen de hoeveelheid 
laagcalorisch gas die wordt gevraagd gedurende dagen van extra hoge 
gasvraag en de hoeveelheid laagcalorisch gas die dan kan worden 
geproduceerd. 

 
Historie studies GTS en stikstofinstallatie 
• In 2014 heeft GTS aangegeven dat er op de gasmarkt een tekort aan 

capaciteit zou ontstaan in de periode 2020–2030, waardoor er op 
piekmomenten met een bijzonder hoge gasvraag niet voldoende gas zou 
kunnen worden geleverd. Op basis van deze inzichten leek de bouw van een 
extra stikstofinstallatie noodzakelijk. Aanvankelijk was er discussie over de 
omvang van de stikstofinstallatie en waren er twee varianten: een kleine met 
een stikstofcapaciteit van 120.000 m³/uur en grote met een capaciteit van 
180.000 m³/uur. Op verzoek van EZ is GTS begonnen met de voorbereidingen 
voor de bouw van de grote stikstofinstallatie. 

• In 2015 werd uit een aanvullende studie van GTS ook duidelijk dat deze 
nieuwe stikstofinstallatie, naast het leveren van capaciteit, ook zou kunnen 
bijdragen aan het terugbrengen van de jaarlijkse gaswinning uit Groningen 
met 5 tot 7 miljard m³. In een Kamerbrief eind 2015 heeft het kabinet 
aangegeven vol van deze ruimte gebruik te willen maken, waardoor destijds 
ook verwachtingen zijn gewerkt in de regio. 

• In de loop van 2016 heeft GTS een nieuwe analyse gemaakt waaruit blijkt dat 
de nieuwe stikstofinstallatie vanuit capaciteitsoogpunt niet langer nodig is 
indien de bestaande opslagen, productie- en stikstofinstallaties in stand 
blijven.  
 
 
Aan deze conclusie liggen verschillende oorzaken ten grondslag, waarvan de 
belangrijkste zijn: 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 4 van 7 
 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie Energiemarkt en 
Innovatie 

 
Kenmerk 

DGETM-EI / 17180845 o de marktombouw in het buitenland start eerder dan in 2014 werd 
verondersteld. Hierdoor daalt de vraag naar gas uit Groningen 
vanaf 2020 met ongeveer 2 miljard m³ per jaar; 

o de terugloop in productie uit Groningen de afgelopen jaren zorgt 
ervoor dat er meer capaciteit beschikbaar is gebleven op 
Groningen dan begin 2014 werd voorzien.1 

• Het vorige kabinet heeft op basis van dit advies vorig jaar besloten om de 
ontwikkelingen rond Groningen in de gaten te houden en de bouw van de 
stikstofinstallatie uit te stellen en in het najaar van 2017 een besluit te 
nemen. 

 
GTS-studie 2017: actualisatie onderzoek naar capaciteit op de L-gas markt 
• Op basis van haar nieuwe cijfers komt GTS tot dezelfde conclusie als in 2016:  

de nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek is capaciteitsmatig niet 
noodzakelijk, mits de bestaande laagcalorische capaciteitsmiddelen, inclusief 
die op het Groningenveld, grotendeels beschikbaar blijven.  

• GTS geeft aan dat het totale aanbod aan capaciteitsmiddelen de vraag dekt. 
Mochten onzekerheden zich toch materialiseren, dan is het de verwachting 
van GTS dat het in stand houden hiervan kosteneffectiever is dan een 
investering in een nieuwe stikstofinstallatie. 

• Het is geen zekerheid dat alle capaciteitsmiddelen ook beschikbaar blijven.  
In de brief noemt GTS specifiek de gasopslag in Epe van Innogy, omdat deze 
mogelijk wordt aangesloten op het Duitse gastransportnet. Deze gasopslag is 
overigens relatief beperkt in omvang. 

• Ook gaat GTS in op de beschikbaarheid van de productieclusters in 
Loppersum. NAM mag uit deze clusters op basis van het instemmingsbesluit in 
beginsel alleen de hoeveelheid produceren die nodig is om de clusters open te 
houden (in 2016 ca. 1 miljard m³). Deze productie is gewoon onderdeel van 
het maximum dat geldt voor het hele Groningenveld. De Loppersum-clusters 
kunnen hierdoor worden ingezet als dat vanuit het oogpunt van 
leveringszekerheid noodzakelijk is. GTS geeft in de brief aan dat zij met NAM 
onderzoeken hoe deze productie verder kan worden verminderd. Wel wordt al 
gemeld dat de inzet van de clusters in de zomerperiode niet nodig is. Het aan- 
en uitschakelen van de clusters afhankelijk van het seizoen zou echter ook 
weer veiligheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Het is daarom het 
streven om eerst ook conclusies over de inzet in de winterperiode te trekken, 
voordat er aanpassingen aan de productie kunnen worden gedaan. 
Besluitvorming hierover kan parallel verlopen met het nieuwe instemmings-
besluit. 

• In het advies heeft GTS ook inzichtelijk gemaakt wat het effect is van de 
stikstofinstallatie op de jaarlijkse behoefte aan Groningengas bij een 

 
 
1 De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de druk in het veld, waarbij naarmate de druk 
hoger is er meer capaciteit beschikbaar is. De druk is weer afhankelijk van het volume dat 
geproduceerd is, waarbij naarmate er minder geproduceerd wordt de druk hoger blijft. Een 
vergelijking met een luchtbed is illustratief: uit een vrijwel leeg luchtbed loopt de lucht 
minder snel weg dan uit een gevuld luchtbed. 
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DGETM-EI / 17180845 ingebruikname op 1 oktober 2021. De in het regeerakkoord aangekondigde 
ombouw van de industrie is nog niet in dit plaatje opgenomen en zou de 

 

 
 
• Bovenstaande grafiek laat zien dat de stikstofinstallatie een belangrijke 

bijdrage levert in de situatie dat de gaswinning zo snel mogelijk naar een 
minimum wordt afgebouwd. In andere scenario’s, waarbij wordt gekozen voor 
een vast winningsniveau, is de bijdrage van de installatie volgens GTS 
beperkter. Dit komt doordat de gasvraag in de periode 2020-2030 sowieso al 
met ca. 2 miljard m³ terugloopt vanwege de ombouw in het buitenland.  
Bij hogere winningsniveaus is de bijdrage van de installatie navenant 
beperkter. Zie voor een nadere duiding onderstaande tabel. 
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Validatie door DNV GL 
• Conform motie van de Tweede Kamer (Mulder c.s., Kamerstuk 33 529,  

nr. 340) heeft uw voorganger DNV GL opdracht gegeven de studie van GTS  
te valideren. Deze validatie heeft in oktober en november plaatsgevonden.  

• Samenvattend concludeert DNV GL: 
o De brief is helder geformuleerd en geeft een beknopte uitleg van 

de uitgangspunten van het onderzoek, maar is geen 
(wetenschappelijk) onderzoeksrapport met een vastlegging van 
gevolgde methodes, uitgangspunten en resultaten.  

o De conclusie van de brief is duidelijk: GTS is van mening dat 
indien er in de toekomst additionele L-gas capaciteitsbehoefte is, 
bijvoorbeeld in geval onzekerheden materialiseren, het niet 
kosteneffectief is om hierin te voorzien middels een investering in 
een stikstoffabriek.  

o In de validatie heeft DNV GL geen aanwijzingen gevonden voor 
fundamentele inconsistenties of problemen in de aanpak door GTS 
die tot een significant andere uitkomst zouden kunnen leiden. 

• De eerste conclusie van DNV GL volgt uit het gegeven dat de brief GTS een 
actualisatie is van inzichten uit eerdere onderzoeken. De brief van GTS heeft 
daardoor niet de gestructureerde opbouw van een onderzoeksrapport. De 
opmerking van DNV GL heeft niet te maken met de kwaliteit van het werk van 
GTS. 

 
Financiële aspecten  
• De investeringskosten van de stikstofinstallatie zijn € 480 miljoen. Hierop zit 

nog wel een onzekerheidsmarge van 50%. De kosten zouden dus nog 
beduidend lager of hoger kunnen uitvallen. De operationele kosten bij 
volledige inzet worden geraamd op € 37 miljoen per jaar. Deze kosten zullen 
in beginsel door ACM in de tarieven worden verrekend; het is mogelijk dat 
marktpartijen (o.a. grootverbruikers) in beroep zullen gaan tegen deze 
tariefbesluiten, omdat dit tot tariefstijgingen leidt. 

• Bij de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie kan de gaswinning 
versneld worden afgebouwd. Als de installatie volledig wordt ingezet, dan  
blijft er dus ook meer gas in de grond zitten.  
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DGETM-EI / 17180845 Ten opzichte van een scenario met snelle afbouw van de gaswinning zonder 
extra stikstofinstallatie zal er naar verwachting ongeveer 45 miljard m³ gas 
extra niet worden gewonnen. Dit leidt tot, afhankelijk van de hoogte van de 
gasprijs, een derving van in totaal € 5 à 7 miljard aan aardgasbaten. 

 
Energietransitie 
• Het bouwen van de stikstofinstallatie is een investering in fossiele energie.  

Er zal immers meer hoogcalorisch gas uit het buitenland moeten worden 
geïmporteerd. De installatie zelf heeft een te installeren elektrisch vermogen 
van ca. 100 MW. 

 
Relatie tot uitspraak Raad van State 
• De Raad van State erkende in haar uitspraak dat de bouw van de stikstof-

installatie geen effect heeft op de vraag naar gas in de periode tot 2021.  
Het blijft belangrijk om ook in de richting van de Kamer te benadrukken dat 
de stikstofinstallatie geen oplossing voor de korte termijn is. 

• In de uitspraak van de Raad van State klonk wel ook door dat inzichtelijk 
moet worden gemaakt wat in het algemeen wordt gedaan om de vraag naar 
Gronings gas af te bouwen.  

• Ten behoeve van inzicht in de afwegingen voor besluiten over de toekomst 
van gaswinning stuurt u in het eerste kwartaal van 2018 scenario’s (conform 
regeerakkoord) naar de Kamer. U neemt in deze scenario’s dan ook de 
uitkomsten van deze studie naar nut en noodzaak van de stikstofinstallatie in 
verschillende toekomstscenario’s mee. Hiermee voldoet u ook aan een wens 
van de Raad van State. 





schade en versterken.  is hierover in contact met 
 We moeten kijken hoe we dat formuleren/combineren.

·          De werksessie financieel model gaat over bijgevoegd model dat  is de afgelopen
dagen heeft gemaakt – ik vind het persoonlijk een indrukwekkend stukje werk! Goed
om ook daar – voor diegenen die daar verstand van hebben - naar te kijken. 

, zou een van jullie terugkoppeling kunnen geven over die
werksessie met KMPG. Hierbij ook vooral aandacht voor inschattingen t.a.v.
bovengrond. Daarover is morgenvroeg nog een sessie met EBN ingepland =>
agendapunt 4.

·          Tot slot. Morgenvroeg is er ook overleg tussen  en de Landsadvocaat.
Nadruk zal denk ik vnl. liggen op de intentieverklaring, en in het bijzonder op herijking
van de verantwoordelijkheden en de implicaties daarvan. Er is ook een gesprek tussen

 en Olies over de instructie die NAM zou willen. Morgenmiddag
volgt terugkoppeling van die gesprekken (WJZ/ ) => agendapunt 5.

 
Mooi! Tot morgen,
 
Hartelijke groet,
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Aanpak Groningengaswinningsproblematiek vertrouwelijk – Concept 1 december 2017 

Algemeen 

1. De Staat bepaalt zelfstandig de productie van het Groningenveld; NAM werkt mee aan een

door de overheid voor te stellen afbouwscenario.

2. Schade en versterken hebben grote impact op de bewoners in de regio; schadeprotocol en

versterkingsprotocol moeten daar recht aan doen.

3. Met bovenstaande uitgangspunten kan NAM op verantwoorde wijze ‘uit het systeem’, wordt

genoegdoening gedaan aan de gevolgen van de gaswinning en wordt draagvlak verkregen.

Schadeprotocol 

4. Onafhankelijk IM:

a. Ingesteld door Minister voor Rechtsbescherming dan wel een Stichting opgericht door

gemeenten en provincies waarbij Minister voor Rechtsbescherming het bestuur benoemt.

b. Exploitant (NAM) volgt uitspraken van het IM.

c. Rijk zorgt voor financiering IM en rekent af met NAM.

5. Schadeprotocol:

a. Voorstellen regio worden zo veel mogelijk gevolgd.

b. Sluit naadloos aan op en gaat op in publiekrechtelijk schadefonds.

c. Werkingsgebied in lijn met voorstel TU Delft – met ong. 5 KM-marge.

6. Openstaande schades binnen het gebied I en II worden zo snel mogelijk opgelost. Streven:

schades moeten worden opgelost in het eerste kwartaal van 2018, of er moet een redelijk aanbod

liggen voor de schademelder.

7. In aanvulling op de volledige schadeafhandelingsprocedure komt een ‘eenvoudige procedure’

(herstel, tenzij….): 

- Deze geldt voor een op basis van uitgangspunten TU Delft af te bakenen geografisch gebied

(’ gebied eenvoudige procedure’).

- Gebiedsindeling op basis van alle aardbevingen vanaf 2012 (inclusief ‘Huizinge’).

- Gebiedsindeling geldt voor een periode van 5 jaar.

- De met behulp van TU Delft-methodiek afgeleide gebieden worden op een logische wijze

met elkaar verbonden:

i. Denkbeeldig elastiek om de verschillende afgeleide gebieden.

ii. Gebiedsindeling in termen van kleine postcodegebiedjes (4 cijfers 2 letters): zodra een

deel van het postcodegebiedje tot het gebied van de eenvoudige procedure hoort dan

hele postcodegebiedje meenemen. Zo wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande

gemeenschappen.

8. Bij erkende schade overlastcompensatie, toe te kennen door IM (zowel bij volledige als

eenvoudige procedure).

9. Budget voor complexe schades (10 M EUR per jaar) voor Commissie Bijzondere Situaties

(CBS binnen het IM).

10. Budget voor immateriële schade (10 M EUR per jaar) voor CBS (CBS binnen het IM)

10b



 

Buitengebied 

11. Er moet een regeling/oplossing komen voor schademeldingen in het zogenoemde 

‘buitengebied’.  

 

Woningmarkt/Leefbaarheid 

12. Waardedalingsregeling bij transactie blijft van kracht. Bedoeling is om regeling op termijn naar 

het Publieke Fonds over te hevelen.  

13. Er moet een vervolg komen van het koopinstrument c.q. een koopgarantieregeling in de 

provincie (conform voorstellen NCG/regeerakkoord). 

14. Er moet een generieke overlastcompensatieregeling komen voor bewoners in het 

aardbevingsgebied, met en zonder schade (nog nader uit te werken).  

 

Versterken 

15. NAM houdt zich aan de recentelijk met NCG afgesproken financiële kaders voor versterken. 

16. De komende vijf jaar komt geld beschikbaar voor activiteiten/kosten gerelateerd aan de 

versterkingsoperatie. Te denken valt aan:  

- Exploitatieverliezen/onrendabele top 

- Verduurzaming 

- Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten.  

17. De nieuwbouwregeling wordt voortgezet. Bedoeling is om de regeling op termijn naar het 

Publieke Fonds over te hevelen.  

 

Monumenten 

18. Groningen telt vele monumenten, zowel op Rijks als gemeentelijk niveau. Er moeten middelen 

komen die bijdragen aan het behoud c.q. verbetering van deze monumenten, zowel bij 

schade als bij versterken. 

 

Infra en industrie 

19. Schade-afhandeling en versterkingsmaatregelen ten aanzien van infrastructurele werken en 

industrie dienen adequaat te worden opgepakt.  

 

 

 

 

 

 

  



Commercieel gevoelig en bedrijfsvertrouwelijk, ref correspondentie dd 4 augustus 2017 CONCEPT 

Intentieverklaring Groningen samenwerking Overheid/Shell/ExxonMobil 

Overweging & doel 

• Intentieverklaring tussen EZK, Shell en ExxonMobil over een pakket van samenhangende

aanpassingen in de samenwerking binnen het gasgebouw

• Bedoeling om een bindend akkoord op hoofdlijnen aan te gaan 1Q2018

• Commercieel gevoelig en bedrijfsvertrouwelijk

• Publiekrechtelijke elementen hierin zijn aannames van wat de Staat beoogt te

bewerkstelligen (referentie aan kamerbrief)

Intenties met betrekking tot: 

1. Productie

• Staat weegt publieke belangen, stelt jaarlijks winningsniveau en productie strategie vast

(inclusief strategie ten aanzien van fluctuaties, temperatuur afhankelijkheid en regionale

spreiding) en verdedigt besluit in context van hiermee gepaard gaande seismiciteit en

overlast (referentie kamerbrief ten aanzien van aanpassing wettelijke kaders)

• Als exploitant voert NAM de productiestrategie uit binnen randvoorwaarden van “prudent

operatorship” en economische haalbaarheid

• Staat concretiseert met bovenstaande twee punten de zorgplicht uitputtend van NAM ten

aanzien van de productiestrategie aangaande seismiciteit. Discretie van NAM is beperkt tot

“prudent operatorship” in de uitvoering van die productie strategie

• Het niveau van de gaswinning uit Groningen is gebaseerd op de afweging tussen publieke

belangen en niet langer op waardemaximalistie

• Productie wordt verder afgebouwd; basis aanname is produktie naar 0 rond 2030; verdere

afspraken later te maken voor eventuele produktie boven/na dit profiel.

• Partijen accepteren dat dit kan betekenen dat Groningen volumes niet volledig

geproduceerd zullen worden

• Partijen zullen afspraken maken voor het beschikbaar houden van piek Groningen capaciteit

2. Governance

• Afspraken over een herinrichting van het Gasgebouw kunnen later worden ingevuld.

• De partijen zullen samenwerken om de transparantie te bevorderen

3. Regio

• Staat werkt met provincie en gemeenten een pakket extra maatregelen uit die de regio

ondersteunen en die tegemoet komen aan het bestaande ongenoegen bij bewoners

• Staat heeft 2.5% van aardgasbaten vrijgemaakt voor de financiering van het regiofonds

• NAM zal ook een zelfde bijdrage leveren aan maatregelen voor de regio die aansluiten bij

draagvlak.

• NAM zal continuering van de opkoopregeling in het verlengde van de Pilot Koopinstrument

steunen.

• Maatregelen uit regiofonds en NAM bijdrage zullen individuele, gemeentelijke en regionale

zorgen adresseren

10c



Commercieel gevoelig en bedrijfsvertrouwelijk, ref correspondentie dd 4 augustus 2017 CONCEPT 
 

 

4. Schade en versterken 

• Staat zal een onafhankelijk publiek fonds inrichten dat op exclusieve basis alle vormen van 

aardbevingsschade zal afhandelen (referentie aan wetgeving kamerbrief) 

• Ook de versterkingsopgave, inclusief omvang, prioritering en uitvoering, komt bij het fonds 

te liggen (ref kamerbrief). Partijen zullen zich inzetten om de versterkingsopgave en aanpak 

zo snel mogelijk in lijn te brengen met de laatste inzichten van seismiciteit die samenhangt 

met de verwachte productie. Hiertoe zullen partijen zich inzetten voor een proces waarbij de 

NPR regelmatig geactualiseerd wordt  

• NAM staat volledig op afstand van het fonds (ref kamerbrief) 

• Het fonds wordt het enige aanspreekpunt voor getroffen partijen (ref kamerbrief)  

• Het fonds vervult de zorgplicht van NAM ten aanzien van schadeherstel en preventief 

versterken uitputtend  

• NAM draagt bij aan het fonds op basis van haar aansprakelijkheid voor schade en versterken 

met hier bovenop een marge (5% voor versterken) als tegemoetkoming voor hinder van 

schade, herstel/versterkingswerken.  

• Partijen zullen verder afspreken hoe en op welke basis betalingen aan het fonds bepaald en 

uitgevoerd zullen worden 

• Partijen zullen eventuele BTW consequenties van fonds adresseren 

• Partijen zullen een overgangsregeling afspreken voor de periode tot het fonds functioneel is 

5. Financiele afspraken 

• Vanwege de veranderde omstandigheden gaat de Groningen concessie over naar het 

standaard mijnbouwregime 

• Ook de overige pre-1965 concessies zullen overgaan 

• Energiebelasting verrekening komt hiermee te vervallen 

• Tarieven voor UGS Grijpskerk en Norg worden verlaagd zodat de overheidsinkomsten gelijk 

blijven 

• NAM/S/EM zullen geen claim indienen ivm volumes die in de grond blijven 







eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
Nederlande L-gasvraag voor 2030 en verder
Nederlandse L-gasvraag in 2030 bcm
jaarlijkse daling na 2030 %
Nederlandse L-gasvraag na 2030 bcm

productiebesluiten Groningen
1:basis 20 vlak bcm 21,6 21,6 21,6 20,0 20,0
2:leveringszekerheid bcm 21,6 21,6 21,6 20,0 17,8
3:stabiel niveau lange termijn bcm 21,6 21,6 21,6 20,0 18,5
4:extra stikstof bcm 21,6 21,6 21,6 20,0 11,8

aandeel eigen verbruik % 2% 2% 2% 2% 2%

beschikbaar Groningen volume verkoop
1:basis 20 vlak bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 19,6
2:leveringszekerheid bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 17,4
3:stabiel niveau lange termijn bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 18,1
4:extra stikstof bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 11,5

ingekocht kleine veldengas GasT bcm 17,2 16,4 15,6 14,1 12,6
gecontracteerde import GasT bcm 7,8 7,3 6,7 6,3 5,1

totaal te verkopen door GasTerra exclusief kussengas
1:basis 20 vlak bcm 46,6 45,3 43,9 40,4 37,7
2:leveringszekerheid bcm 46,6 45,3 43,9 40,4 35,5
3:stabiel niveau lange termijn bcm 46,6 45,3 43,9 40,4 36,2
4:extra stikstof bcm 46,6 45,3 43,9 40,4 29,5

te gebruiken scenario 2 2 2 2 2
te verkopen Groningengas bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 17,4



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

20,0
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

20,0 19,6 19,2 18,8 18,4 18,1 17,7

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,6 19,2 18,8 18,4 18,1 17,7
15,6 13,3 11,1 8,9 6,7 4,4 2,2 0,0
17,0 15,5 14,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

9,6 7,3 5,1 2,9 0,7 0,0 0,0 0,0

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,2 18,8 18,4 18,1 17,7
15,2 13,1 10,9 8,7 6,5 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16,7 15,2 13,7 12,3 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

9,4 7,2 5,0 2,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12,4 11,7 10,8 10,0 9,2 8,2 8,0 7,4 6,6 6,3 6,0 5,7 5,5
2,2 1,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34,6 32,8 31,4 30,1 29,2 28,2 28,0 27,4 26,2 25,5 24,8 24,1 23,6
30,2 26,1 22,5 19,0 15,9 12,6 10,2 7,4 6,6 6,3 6,0 5,7 5,5
31,6 28,3 25,4 22,6 21,2 20,2 20,0 19,4 18,6 18,3 18,0 17,7 17,5
24,2 20,1 16,5 13,0 9,9 8,2 8,0 7,4 6,6 6,3 6,0 5,7 5,5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15,2 13,1 10,9 8,7 6,5 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2037 2038 2039 2040 totaal

2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
17,4 17,0 16,7 16,3

17,4 17,0 16,7 16,3 444
165

12,0 12,0 12,0 12,0 330
122



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
Grijpskerk
maximaal beschikbaar werkvol bcm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
aanvang productie kussengas jaar 2021
laatste jaar opslag jaar 2020
gebruik opslag (1=ja,0=nee) 1 1 1 0 0
gebruikt werkvolume bcm 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0

inflatie % 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
index 100,0 102,0 104,0 106,1 108,2
25% indexatie 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02
tarief Grijpskerk € mln 185,8 186,7 187,7 188,6 189,6
betaling GasTerra voor opslag € mln 185,8 186,7 187,7 0,0 0,0

hoeveelheid kussengas bcm 8,5
jaarlijks te produceren van de reserves 15%
productieprofiel 2018 bcm 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7
productieprofiel 2019 bcm 1,3 1,1 0,9 0,8
productieprofiel 2020 bcm 1,3 1,1 0,9
productieprofiel 2021 bcm 1,3 1,1
productieprofiel 2022 bcm 1,3
productieprofiel 2023 bcm
productieprofiel 2024 bcm
productieprofiel 2025 bcm
productieprofiel 2026 bcm
productieprofiel 2027 bcm
productieprofiel 2028 bcm
productieprofiel 2029 bcm
productieprofiel 2030 bcm
productieprofiel 2031 bcm
productieprofiel 2032 bcm
productieprofiel 2033 bcm
productieprofiel 2034 bcm
productieprofiel 2035 bcm

productie kussengas (1=ja;0=nee) 0 0 0 1 1
verschil voor bepalen startjaar (1=ja;0=nee) 0 0 0 1 0
toepasbaar op profiel 2018 0 0 0 0 0
toepasbaar op profiel 2019 0 0 0 0



toepasbaar op profiel 2020 0 0 0
toepasbaar op profiel 2021 1 1
toepasbaar op profiel 2022 0
toepasbaar op profiel 2023
toepasbaar op profiel 2024
toepasbaar op profiel 2025
toepasbaar op profiel 2026
toepasbaar op profiel 2027
toepasbaar op profiel 2028
toepasbaar op profiel 2029
toepasbaar op profiel 2030
toepasbaar op profiel 2031
toepasbaar op profiel 2032
toepasbaar op profiel 2033
toepasbaar op profiel 2034
toepasbaar op profiel 2035
profiel te produceren kussengas 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1

Alkmaar
maximaal beschikbaar werkvol bcm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
aanvang productie kussengas jaar 2026
laatste jaar opslag jaar 2025
gebruik opslag (1=ja,0=nee) 1 1 1 1 1
gebruikt werkvolume bcm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

inflatie % 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
index 100,0 102,0 104,0 106,1 108,2
25% indexatie 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02
tarief Alkmaar € mln 15,5 15,6 15,7 15,7 15,8
betaling GasTerra voor opslag € mln 15,5 15,6 15,7 15,7 15,8

hoeveelheid kussengas bcm 3,0
jaarlijks te produceren van de reserves 25%
productieprofiel 2018 bcm 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2
productieprofiel 2019 bcm 0,8 0,6 0,4 0,3
productieprofiel 2020 bcm 0,8 0,6 0,4
productieprofiel 2021 bcm 0,8 0,6
productieprofiel 2022 bcm 0,8
productieprofiel 2023 bcm



productieprofiel 2024 bcm
productieprofiel 2025 bcm
productieprofiel 2026 bcm
productieprofiel 2027 bcm
productieprofiel 2028 bcm
productieprofiel 2029 bcm
productieprofiel 2030 bcm
productieprofiel 2031 bcm
productieprofiel 2032 bcm
productieprofiel 2033 bcm
productieprofiel 2034 bcm
productieprofiel 2035 bcm

productie kussengas (1=ja;0=nee) 0 0 0 0 0
verschil voor bepalen startjaar (1=ja;0=nee) 0 0 0 0 0
toepasbaar op profiel 2018 0 0 0 0 0
toepasbaar op profiel 2019 0 0 0 0
toepasbaar op profiel 2020 0 0 0
toepasbaar op profiel 2021 0 0
toepasbaar op profiel 2022 0
toepasbaar op profiel 2023
toepasbaar op profiel 2024
toepasbaar op profiel 2025
toepasbaar op profiel 2026
toepasbaar op profiel 2027
toepasbaar op profiel 2028
toepasbaar op profiel 2029
toepasbaar op profiel 2030
toepasbaar op profiel 2031
toepasbaar op profiel 2032
toepasbaar op profiel 2033
toepasbaar op profiel 2034
toepasbaar op profiel 2035
profiel te produceren kussengas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
110,4 112,6 114,9 117,2 119,5 121,9 124,3 126,8 129,4 131,9 134,6 137,3 140,0

1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 1,09 1,10
190,6 191,7 192,7 193,8 194,9 196,0 197,1 198,3 199,4 200,6 201,9 203,1 204,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3

1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6
1,3 1,1 0,9 0,8 0,7

1,3 1,1 0,9 0,8
1,3 1,1 0,9

1,3 1,1
1,3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0

0 0
0

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
110,4 112,6 114,9 117,2 119,5 121,9 124,3 126,8 129,4 131,9 134,6 137,3 140,0

1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 1,09 1,10
15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,1
15,9 16,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0



0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2
0,8 0,6 0,4 0,3 0,2

0,8 0,6 0,4 0,3
0,8 0,6 0,4

0,8 0,6
0,8

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0

0 0
0

0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
Norg
uitgangspunt een werkvolume (WV) van 6 bcm

inflatie % 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
CPI (op basis van 2006=100) 118,19 120,55 122,96 125,42 127,93

Iw index contract 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081
CPI juni 2006=100 prijsindex 118,19 120,55 122,96 125,42 127,93
Ip index contract 1,114 1,121 1,128 1,136 1,144
I index contract 1,203 1,211 1,219 1,227 1,236

HCCa p/u mln m3/uur 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
HCCa p/d mln m3/dag 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92
HCCb p/u mln m3/uur 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
HCCb p/d mln m3/dag 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92
HCCc p/u mln m3/uur 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
HCCc p/d mln m3/dag 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96

AVCb mln m3 2332 2332 2332 2332 2332
AVCc mln m3 6000 6000 6000 6000 6000

AVCb/HCCb uur 700 700 700 700 700
HCC pay berekend mln m3 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
HCC pay mln m3 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
AVC pay uur 2331 2331 2331 2331 2331

Annual Fee (AF) + Storage Fee (SF) € mln 218,2 219,6 221,1 222,6 224,1
Storage Fee (SF) € mln 36,4 36,6 36,8 37,1 37,3
Additional Volume Fee (AVF) € mln 72,8 73,2 73,7 74,2 74,7
totale betaling bij WV 6 bcm € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1

hoeveelheid kussengas bcm 20,0
jaarlijks te produceren van de reserves 15%
productieprofiel 2018 bcm 3,0 2,6 2,2 1,8 1,6

scenario's
scenario 1: WV van 6 bcm beschikbaar  tot en met 2035



ingezet werkvolume bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
betaling GasTerra aan NAM € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1
productie kussengas bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scenario 2: WV van 6 bcm beschikbaar tot en met 2027; WV van 4 bcm voor 2028 tot en met 2034; start productie kussengas in 2035
ingezet werkvolume bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
betaling GasTerra aan NAM € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1
productie kussengas bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scenario 3: WV van 6 bcm beschikbaar tot en met 2027 (looptijd huidig contract); start productie kussengas in 2028
ingezet werkvolume bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
betaling GasTerra aan NAM € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1
productie kussengas bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

scenario 4: WV van 6 bcm beschikbaar tot en met 2024; WV van 4 bcm voor de periode 2025 tot en met 2029; start productie kussengas in 2030
ingezet werkvolume bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
betaling GasTerra aan NAM € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1
productie kussengas bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

te gebruiken scenario 2 2 2 2 2
ingezet werkvolume Norg bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
betaling GasTerra aan NAM voor Norg € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1
productie kussengas Norg bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
130,49 133,10 135,76 138,48 141,25 144,07 146,95 149,89 152,89 155,95 159,07 162,25 165,49

1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081
130,49 133,10 135,76 138,48 141,25 144,07 146,95 149,89 152,89 155,95 159,07 162,25 165,49

1,151 1,159 1,168 1,176 1,185 1,193 1,202 1,211 1,220 1,230 1,239 1,249 1,259
1,244 1,253 1,262 1,271 1,280 1,289 1,299 1,309 1,319 1,329 1,339 1,350 1,361

3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92

3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92

2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96

2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332 2332
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331

225,6 227,2 228,8 230,4 232,1 233,8 235,5 237,3 239,1 241,0 242,8 244,7 246,7
37,6 37,9 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,9 40,2 40,5 40,8 41,1
75,2 75,8 76,3 76,9 77,4 78,0 78,6 79,1 79,8 80,4 81,0 81,6 82,3

338,5 340,8 343,2 345,7 348,2 350,7 353,3 356,0 358,7 361,5 364,3 367,2 370,1

1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2



6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
338,5 340,8 343,2 345,7 348,2 350,7 353,3 356,0 358,7 361,5 364,3 367,2 370,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0
338,5 340,8 343,2 345,7 348,2 233,8 235,6 237,3 239,1 241,0 242,9 244,8 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338,5 340,8 343,2 345,7 348,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,6 2,2 1,8 1,6 1,3 1,1 1,0

6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338,5 340,8 228,8 230,5 232,1 233,8 235,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,6 2,2 1,8 1,6 1,3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0

338,5 340,8 343,2 345,7 348,2 233,8 235,6 237,3 239,1 241,0 242,9 244,8 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
verkopen en omzet van gas
ingekocht Groningengas bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 17,4
ingekocht Nederlands gas bcm 17,2 16,4 15,6 14,1 12,6
geimporteerd gas bcm 7,8 7,3 6,7 6,3 5,1
ingekocht kussengas Grijpskerk bcm 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1
ingekocht kussengas Alkmaar bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ingekocht kussengas Norg bcm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
totaal verkochte hoeveelheid gas bcm 46,2 44,9 43,5 41,3 36,2

beschikbaar werkvolume Grijpskerk bcm 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0
beschikbaar werkvolume Alkmaar bcm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
beschikbaar werkvolume Norg bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
totaal beschikbaar werkvolume bcm 9,0 9,0 9,0 6,5 6,5

commodityprijs ct/m3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
zomer winter spread ct/m3 ct.m3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

omzet commodity € mln 6925 6730 6520 6191 5431
omzet zomer winter spread € mln 180 180 180 130 130
omzet gasverkopen € mln 7105 6910 6700 6321 5561

inkoopkosten gas, opslag en transport
marge voor inkoopprijs ct/m3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
inkoopprijs ct/m3 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
ingekocht kleine veldengas en import bcm 25,0 23,7 22,3 20,4 17,7
inkoopkosten gas € mln 3688 3496 3289 3009 2611

inkoopkosten Grijpskerk € mln 186 187 188 0 0
inkoopkosten Alkmaar € mln 16 16 16 16 16
inkoopkosten Norg € mln 327 329 332 334 336
inkoopkosten opslag € mln 529 532 535 350 352

vaste kosten transport € mln 50 50 50 50 50
kosten per m3 ingevoed gas € mln 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
hoeveelheid ingevoed gas bcm 46,2 44,9 43,5 41,3 36,2
transportkosten € mln 327 319 311 298 267

kosten, vaste winst en bepaling transfersom



exploitatiekosten GasTerra € mln 40 40 40 40 40
afschrijvingen GasTerra € mln 5 5 5 0 0
winst na belastingen GasTerra € mln 36 36 36 36 36
vpb tarief % 25% 24% 23% 21% 21%
vennootschapsbelasting € mln 12 11 10 10 10
bruto winst GasTerra € mln 48 47 46 46 46
kosten + winst GasTerra € mln 93 92 91 86 86

totale uitgaven GasTerra € mln 4636 4439 4226 3742 3316

transfersom € mln 2469 2471 2474 2579 2245

geproduceerd Groningengas bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 17,4
ingekocht kussengas bcm 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1
totale verkochte hoeveelheid Groningengas bcm 21,2 21,2 21,2 20,9 18,5

transferprijs ct/m3 11,7 11,7 11,7 12,4 12,1

Nieuwe transfersom bij gewijzigde tarieven Norg en Grijpskerk
huidige inkoopkosten Grijpskerk € mln 186 187 188 0 0
opbrengst Grijpskerk tegen markttarieven € mln 50 50 50 0 0
afname inkoopkosten Grijpskerk € mln 136 137 138 0 0

huidige inkoopkosten Norg € mln 327 329 332 334 336
gewenste daling tarieven Norg € mln 30% 30% 30% 30% 30%
aangepaste tarieven Norg € mln 229 231 232 234 235
afname inkoopkosten Norg € mln 98 99 99 100 101

toename transfersom € mln 234 236 237 100 101
nieuwe transfersom € mln 2703 2707 2711 2680 2346
nieuwe transferprijs ct/m3 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7
verschil ct/m3 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

15,2 13,1 10,9 8,7 6,5 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12,4 11,7 10,8 10,0 9,2 8,2 8,0 7,4 6,6 6,3 6,0 5,7 5,5

2,2 1,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
0,0 0,0 0,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

30,8 26,6 23,0 20,1 16,8 13,4 10,8 7,9 7,0 6,6 6,3 5,9 8,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0
6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4615 3997 3443 3019 2517 2008 1626 1190 1054 997 942 889 1303
130 130 130 120 120 80 80 80 80 80 80 80 0

4745 4127 3573 3139 2637 2088 1706 1270 1134 1077 1022 969 1303

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
14,6 12,8 11,4 10,1 9,2 8,2 8,0 7,4 6,6 6,3 6,0 5,7 5,5

2154 1888 1682 1490 1357 1210 1180 1092 974 929 885 841 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

338 341 343 346 348 234 236 237 239 241 243 245 0
354 357 359 346 348 234 236 237 239 241 243 245 0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
30,8 26,6 23,0 20,1 16,8 13,4 10,8 7,9 7,0 6,6 6,3 5,9 8,7
235 210 188 171 151 130 115 98 92 90 88 86 102



40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

2828 2540 2314 2092 1941 1659 1616 1512 1390 1346 1301 1257 999

1917 1587 1259 1047 695 429 90 -242 -256 -269 -279 -287 304

15,2 13,1 10,9 8,7 6,5 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,9 0,8 0,7 1,3 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 3,2

16,2 13,8 11,6 10,0 7,6 5,2 2,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 3,2

11,9 11,5 10,9 10,4 9,2 8,3 3,2 -45,5 -59,7 -77,5 -99,1 -125,3 9,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

338 341 343 346 348 234 236 237 239 241 243 245 0
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
237 239 240 242 244 164 165 166 167 169 170 171 0
102 102 103 104 104 70 71 71 72 72 73 73 0

102 102 103 104 104 70 71 71 72 72 73 73 0
2018 1689 1362 1151 800 499 161 -171 -184 -196 -206 -214 304
12,5 12,2 11,8 11,5 10,6 9,6 5,7 -32,1 -43,0 -56,6 -73,2 -93,3 9,5

0,6 0,7 0,9 1,0 1,4 1,4 2,5 13,4 16,7 20,8 25,9 32,0 0,0



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
gegevens voor bepalen afschrijvingen en voorzieningen
boekwaarde activa € mln 2000
nog te nemen opruim voorzieningen € mln 1100
opruimkosten € mln 2000

totaal te produceren Groningengas (t/m 2040) bcm
1:basis 20 vlak 444
2:leveringszekerheid 165
3:stabiel niveau lange termijn 330
4:extra stikstof 122

scenario 1 (geen opruiming)
productie bcm 21,6 21,6 21,6 20,0 20,0
vaste operationele kosten € mln 30 30 30 30 30
variabele operationele kosten ct/m3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
operationele kosten € mln 95 95 95 90 90
afschrijvingen € mln 97 97 97 90 90
opruimvoorzieningen € mln 54 54 54 50 50
opruimkosten € mln 0 0 0 0 0

scenario 2 (opruimen vanaf 2027 en in 10 jaar)
productie bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 17,4
vaste operationele kosten € mln 30 30 30 30 30
variabele operationele kosten ct/m3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
operationele kosten € mln 94 94 94 89 82
afschrijvingen € mln 257 257 257 238 211
opruimvoorzieningen € mln 141 141 141 131 116
opruimkosten € mln 0 0 0 0 0

scenario 3 (geen opruiming)
productie bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 18,1
vaste operationele kosten € mln 30 30 30 30 30
variabele operationele kosten ct/m3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
operationele kosten € mln 94 94 94 89 84
afschrijvingen € mln 128 128 128 119 110
opruimvoorzieningen € mln 70 70 70 65 60
opruimkosten € mln 0 0 0 0 0



scenario 4 (opruimen vanaf 2024 en in 10 jaar)
productie bcm 21,2 21,2 21,2 19,6 11,5
vaste operationele kosten € mln 30 30 30 30 30
variabele operationele kosten ct/m3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
operationele kosten € mln 94 94 94 89 65
afschrijvingen € mln 347 347 347 321 189
opruimvoorzieningen € mln 191 191 191 177 104
opruimkosten € mln 0 0 0 0 0

te gebruiken scenario 2 2 2 2 2
operationele kosten € mln 94 94 94 89 82
afschrijvingen € mln 257 257 257 238 211
voorzieningen € mln 141 141 141 131 116
opruimkosten € mln 0 0 0 0 0



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,6 19,2 18,8 18,4 18,1
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
90 90 90 90 90 90 90 90 89 88 86 85 84
90 90 90 90 90 90 90 90 88 87 85 83 81
50 50 50 50 50 50 50 50 49 48 47 46 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,2 13,1 10,9 8,7 6,5 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
76 69 63 56 50 43 37 30 30 30 30 30 30

185 159 132 106 79 53 26 0 0 0 0 0 0
102 87 73 58 44 29 15 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200

16,7 15,2 13,7 12,3 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
80 76 71 67 65 65 65 65 65 65 65 65 65

101 92 83 74 71 71 71 71 71 71 71 71 71
55 51 46 41 39 39 39 39 39 39 39 39 39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



9,4 7,2 5,0 2,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
58 52 45 38 32 30 30 30 30 30 30 30 30

153 118 82 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0
84 65 45 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
76 69 63 56 50 43 37 30 30 30 30 30 30

185 159 132 106 79 53 26 0 0 0 0 0 0
102 87 73 58 44 29 15 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022

scenario 1
kosten aardbevingen € mln 1000 900 800 700 600

scenario 2
kosten aardbevingen € mln 1000 900 800 700 600

scenario 3
kosten aardbevingen € mln 1000 900 800 700 600

scenario 4
kosten aardbevingen € mln 1000 900 800 700 500

te gebruiken scenario 2 2 2 2 2
aardbevingen € mln 1000 900 800 700 600



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

500 400 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0

500 400 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
500 400 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
bruto winst van de Maatschap op Groningengas
transfersom € mln 2469 2471 2474 2579 2245
transferprijs ct/m3 11,7 11,7 11,7 12,4 12,1
verkochte hoeveelheid Groningengas bcm 21,2 21,2 21,2 20,9 18,5

operationele kosten € mln 94 94 94 89 82
afschrijvingen € mln 257 257 257 238 211
opruimvoorzieningen € mln 141 141 141 131 116
aardbevingskosten € mln 1000 900 800 700 600
totale kosten Maatschap € mln 1492 1392 1292 1157 1010

winst Maatschap Groningen € mln 977 1079 1182 1422 1235
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 586 648 709 853 741
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 391 432 473 569 494

Winstverdeling op basis van de MOR Overeenkomst
inflatie % 1,5% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
CPI 1969=100 (CPI 2016 is bekend) 462,9 469,9 476,9 486,4 496,2 506,1 516,2
index volgens de MOR-Overeenkomst 2,09 2,12 2,15 2,18 2,21
referentieprijs A ct/m3 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
referentieprijs B ct/m3 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

bepalen gemiddelde opbrengstprijs
hoeveelheid verkocht gas bcm 46,2 44,9 43,5 41,3 36,2
omzet gasverkopen € mln 7105 6910 6700 6321 5561
ingekocht transport € mln 327 319 311 298 267
ingekochte hoeveelheid opslag  € mln 529 532 535 350 352
index voor referentiebedrag 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15
referentiebedrag € mln 357 360 362 364 367
aftrek capaciteit voor meeropbrengst € mln 171 172 173 0 0
grondslag meeropbrengst € mln 6607 6419 6216 6024 5294
gemiddelde verkoopprijs ct/m3 14,3 14,3 14,3 14,6 14,6

opbrengsten EB en ODE t.b.v. berekening MOR-Afdracht
opbrengst Nederland EB € mln 3646 3719 3793 3869 3947
opbrenst Nederland ODE € mln 535 868 1155 1076 1162
totaal EB en ODE Nederland € mln 4181 4586 4948 4945 5109
aandeel GasTerra % 80% 80% 80% 80% 80%



EB en ODE toe te rekenen aan GasT € mln 3345 3669 3959 3956 4087
hiervan toe te rekenen aan Groningengas € mln 1534 1731 1928 2001 2089

berekening meeropbrengsten en MOR Afdracht
hoeveelheid Groningengas tbv MOR bcm 21,2 21,2 21,2 20,9 18,5
meeropbrengst inc mh € mln 3589 3772 3954 4047 3895
meeropbrengst exclusief mh € mln 2055 2041 2026 2046 1806
1e meeropbrengst volgens ref prijzen € mln 531 539 546 546 491
1e meeropbrengst € mln 531 539 546 546 491
2e meeropbrengst inc mh € mln 3057 3233 3408 3501 3405

vpb tarief % 25% 24% 23% 21% 21%
afdracht € mln 1495 1464 1437 1456 1247
sa bij afdracht € mln 43 45 47 48 45
vpb bij afdracht € mln 129 128 122 114 108

afdracht NAM € mln 897 879 862 874 748
aftrek meeropbrengst voor grondslag AB € mln 1233 1225 1216 1227 1084

berekening SA, AB en Vpb
bruto winst NAM € mln 586 648 709 853 741
grondslag berekening AB € mln -647 -577 -507 -374 -343
AB € mln -82 -73 -64 -47 -43
SA40 € mln -35 -32 -28 -20 -19
Vpb40 € mln -212 -189 -166 -123 -112

bruto winst NAM € mln 586 648 709 853 741
MOR-Afdracht € mln 897 879 862 874 748
AB € mln -82 -73 -64 -47 -43
Resultaat voor SA/Vpb € mln -229 -158 -89 27 36
SA € mln -18 -12 -7 2 3
Vpb € mln -53 -35 -18 5 7
Staat totaal € mln 745 759 773 834 715
NAM winst € mln -159 -111 -64 19 26

Totale winst Maatschap € mln 977 1079 1182 1422 1235
naar Staat via EBN € mln 391 432 473 569 494
naar Staat via NAM € mln 745 759 773 834 715
totaal Staat € mln 1136 1190 1246 1403 1209



NAM winst € mln -159 -111 -64 19 26
aandeel Staat % 116% 110% 105% 99% 98%
controle OK OK OK OK OK

alternatief voor controle (eerst percentage basisafdrachten vaststellen)
resultaat % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ab % 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60%
sa40 % 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46%
vpb40 % 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77%
sa % 6,72% 6,81% 6,93% 7,05% 7,05%
vpb % 20,17% 19,34% 18,10% 16,87% 16,87%
aandeel Staat NAM winst % 39,50% 38,75% 37,64% 36,53% 36,53%
aandeel Staat Maatschapswinst % 63,70% 63,25% 62,58% 61,92% 61,92%

controle op de verdeling
2e meeropbrengst € mln 1524 1502 1480 1500 1316
1e meeropbrengst € mln 531 539 546 546 491
onderste schijf € mln -1078 -961 -844 -624 -571
EB en ODE toerekenbaar aan Groningas € mln 1534 1731 1928 2001 2089
Staat € mln 1136 1190 1246 1403 1209
controle OK OK OK OK OK

Verdeling op grond van uitsluitend basisafdrachten
winst Maatschap Groningen € mln 977 1079 1182 1422 1235
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 586 648 709 853 741
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 391 432 473 569 494

Vpb tarief % 25% 24% 23% 21% 21%
bruto winst NAM € mln 586 648 709 853 741
AB € mln 74 82 89 108 93
SA40 € mln 32 35 39 47 40
Vpb40 € mln 192 212 232 280 243
Resultaat voor AB/SA € mln 513 566 620 746 648
SA € mln 39 44 49 60 52
Vpb € mln 118 125 128 144 125
Staat totaal € mln 232 251 267 312 271
NAM winst € mln 355 397 442 542 470

Totale winst Maatschap € mln 977 1079 1182 1422 1235



naar Staat via EBN € mln 391 432 473 569 494
naar Staat via NAM € mln 232 251 267 312 271
totaal Staat € mln 623 683 740 880 765
NAM winst € mln 355 397 442 542 470
aandeel Staat % 64% 63% 63% 62% 62%
controle OK OK OK OK OK

Wettelijk regime (inc nieuwe tarieven Norg en Grijpskerk)
transfersom € mln 2703 2707 2711 2680 2346
kosten winning € mln 1492 1392 1292 1157 1010

winst Maatschap Groningen € mln 1211 1315 1419 1522 1336
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 727 789 852 913 802
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 485 526 568 609 534

omzet NAM € mln 1622 1624 1627 1608 1408
kosten NAM € mln 895 835 775 694 606
bruto winst NAM € mln 727 789 852 913 802

productie Groningenveld exc eigen verbruik bcm 21,2 21,2 21,2 20,9 18,5
productie kleine velden Gron conc bcm 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9
totale productie Gron conc voor cijns perc bcm 21,9 21,9 22,2 21,8 19,4
cijns percentage inc 25% verhoging % 7,83% 7,83% 7,84% 7,82% 7,71%

vpb tarief % 25% 24% 23% 21% 21%
door NAM te betalen cijns € mln 127 127 127 126 108
kostenuplift € mln 90 84 78 69 61
winstaandeelresultaat € mln 510 578 647 718 633
resultaat voor verrekenbare vpb € mln 600 662 724 787 693
winstaandeel € mln 140 171 207 245 216
verrekenbare vpb € mln 115 118 116 114 100

fiscaal resultaat € mln 460 490 517 542 477
vpb € mln 115 118 116 114 100

bruto winst NAM € mln 727 789 852 913 802
cijns € mln 127 127 127 126 108
winstaandeel € mln 140 171 207 245 216
vpb € mln 115 118 116 114 100



Staat via NAM € mln 382 416 451 485 425
netto winst NAM € mln 345 373 401 428 377

Totale winst Maatschap € mln 1211 1315 1419 1522 1336
naar Staat via EBN € mln 485 526 568 609 534
naar Staat via NAM € mln 382 416 451 485 425
totaal Staat € mln 867 942 1018 1094 959
NAM winst € mln 345 373 401 428 377
aandeel Staat % 72% 72% 72% 72% 72%
controle OK OK OK OK OK

Wettelijk regime en Extra Afdracht  (inc nieuwe tarieven Norg en Grijpskerk)
transfersom € mln 2703 2707 2711 2680 2346
kosten winning € mln 1492 1392 1292 1157 1010

winst Maatschap Groningen € mln 1211 1315 1419 1522 1336
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 727 789 852 913 802
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 485 526 568 609 534

omzet NAM € mln 1622 1624 1627 1608 1408
kosten NAM € mln 895 835 775 694 606
bruto winst NAM € mln 727 789 852 913 802

cijns percentage inc 25% verhoging % 7,83% 7,83% 7,84% 7,82% 7,71%
vpb tarief % 25% 24% 23% 21% 21%
totaal percentage extra afdracht inc EBN % 85% 85% 85% 85% 85%
percentage voor NAM % 75% 75% 75% 75% 75%

drempelvolume bcm 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
verkochte hoeveelheid Gron gas (inc kussengas) bcm 21,2 21,2 21,2 20,9 18,5
aandeel klein veld % 23,6% 23,6% 23,6% 24,0% 27,0%
aandeel groot veld % 76,4% 76,4% 76,4% 76,0% 73,0%

vaststelling A (groot veld)
omzet groot veld € mln 1239 1240 1242 1223 1027
kosten groot veld € mln 684 638 592 528 442
bruto winst groot veld € mln 555 603 650 695 585
verrekenbare cijns groot veld € mln 97 97 97 96 79
kostenuplift groot veld € mln 68 64 59 53 44



A € mln 249 268 287 304 258
verrekenbaar winstaandeel tbv A € mln 24 39 56 75 63
verrekenbare vpb tbv A € mln 46 48 47 46 39

vaststelling winstaandeel en Vpb
door NAM te betalen cijns € mln 127 127 127 126 108
A € mln 249 268 287 304 258
kostenuplift € mln 90 84 78 69 61
winstaandeelresultaat € mln 261 310 360 414 375
resultaat voor verrekenbare vpb € mln 351 394 437 483 436
winstaandeel € mln 57 80 105 133 122
verrekenbare vpb € mln 73 75 75 73 66

fiscaal resultaat € mln 294 314 332 350 314
vpb € mln 73 75 75 73 66

bruto winst NAM € mln 727 789 852 913 802
A € mln 249 268 287 304 258
cijns € mln 127 127 127 126 108
winstaandeel € mln 57 80 105 133 122
vpb € mln 73 75 75 73 66
Staat via NAM € mln 507 550 594 637 554
netto winst NAM € mln 220 239 257 276 248

Totale winst Maatschap € mln 1211 1315 1419 1522 1336
naar Staat via EBN € mln 485 526 568 609 534
naar Staat via NAM € mln 507 550 594 637 554
totaal Staat € mln 991 1076 1162 1246 1088
NAM winst € mln 220 239 257 276 248
aandeel Staat % 81,8% 81,8% 81,9% 81,9% 81,4%
controle OK OK OK OK OK



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1917 1587 1259 1047 695 429 90 -242 -256 -269 -279 -287 304
11,9 11,5 10,9 10,4 9,2 8,3 3,2 -45,5 -59,7 -77,5 -99,1 -125,3 9,5
16,2 13,8 11,6 10,0 7,6 5,2 2,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 3,2

76 69 63 56 50 43 37 30 30 30 30 30 30
185 159 132 106 79 53 26 0 0 0 0 0 0
102 87 73 58 44 29 15 0 0 0 0 0 0
500 400 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0
862 715 567 420 272 125 77 30 30 30 30 30 30

1054 872 692 627 423 304 13 -272 -286 -299 -309 -317 274
633 523 415 376 254 182 8 -163 -172 -179 -185 -190 164
422 349 277 251 169 121 5 -109 -114 -119 -124 -127 110

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
526,5 537,1 547,8 558,8 570,0 581,4 593,0 604,8 616,9 629,3 641,9 654,7 667,8

2,24 2,27 2,31 2,34 2,37 2,41 2,44 2,48 2,51 2,55 2,59 2,63 2,66
4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1

30,8 26,6 23,0 20,1 16,8 13,4 10,8 7,9 7,0 6,6 6,3 5,9 8,7
4745 4127 3573 3139 2637 2088 1706 1270 1134 1077 1022 969 1303

235 210 188 171 151 130 115 98 92 90 88 86 102
354 357 359 346 348 234 236 237 239 241 243 245 0

1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27
370 372 375 378 380 383 386 389 392 395 398 401 405

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4510 3918 3385 2968 2486 1958 1591 1172 1042 987 935 884 1201
14,7 14,7 14,7 14,7 14,8 14,6 14,7 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 13,8

4025 4106 4188 4272 4357 4444 4533 4624 4716 4811 4907 5005 5105
1276 1304 1328 1342 1356 1371 1461 1559 1601 1608 1608 1608 1608
5301 5410 5516 5614 5713 5815 5994 6183 6317 6419 6515 6613 6713
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%



4241 4328 4413 4491 4571 4652 4795 4946 5054 5135 5212 5291 5371
2228 2249 2221 2237 2064 1802 1257 332 308 268 234 205 1970

16,2 13,8 11,6 10,0 7,6 5,2 2,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 3,2
3802 3593 3340 3201 2792 2286 1521 382 348 300 259 225 2224
1573 1344 1118 963 728 484 265 50 40 32 26 21 254

435 378 319 281 215 150 83 16 13 11 9 7 102
435 378 319 281 215 150 83 16 13 11 9 7 102

3367 3215 3020 2920 2576 2137 1438 366 335 289 251 218 2123

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
1037 845 662 532 358 187 71 2 -3 -5 -6 -7 -25

43 40 37 35 30 24 16 4 3 3 3 2 22
103 96 88 83 71 57 37 9 8 7 6 5 54

622 507 397 319 215 112 43 1 0 0 0 0 0
944 806 671 578 437 290 159 30 0 0 0 0 0

633 523 415 376 254 182 8 -163 -172 -179 -185 -190 164
-311 -283 -256 -202 -183 -108 -151 -193 -172 -179 -185 -190 164

-39 -36 -32 -25 -23 -14 -19 -24 -22 -23 -23 -24 21
-17 -15 -14 -11 -10 -6 -8 -11 -9 -10 -10 -10 9

-102 -93 -84 -66 -60 -35 -50 -63 -56 -59 -61 -62 54

633 523 415 376 254 182 8 -163 -172 -179 -185 -190 164
622 507 397 319 215 112 43 1 0 0 0 0 0
-39 -36 -32 -25 -23 -14 -19 -24 -22 -23 -23 -24 21
49 52 50 83 62 83 -16 -140 -150 -157 -162 -166 144

4 4 4 7 5 7 -1 -11 -12 -13 -13 -13 12
10 10 10 16 12 16 -3 -27 -29 -30 -31 -32 28

597 485 379 316 209 122 19 -61 -63 -65 -68 -70 60
36 38 36 60 45 61 -12 -102 -109 -114 -118 -121 104

1054 872 692 627 423 304 13 -272 -286 -299 -309 -317 274
422 349 277 251 169 121 5 -109 -114 -119 -124 -127 110
597 485 379 316 209 122 19 -61 -63 -65 -68 -70 60

1018 834 655 567 378 243 24 -170 -177 -185 -191 -196 170



36 38 36 60 45 61 -12 -102 -109 -114 -118 -121 104
97% 96% 95% 90% 89% 80% 192% 63% 62% 62% 62% 62% 62%

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60% 12,60%

5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46% 5,46%
32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77% 32,77%

7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05%
16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87% 16,87%
36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53% 36,53%
61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92% 61,92%

1139 966 799 682 512 335 181 34 27 21 17 14 152
435 378 319 281 215 150 83 16 13 11 9 7 102

-519 -472 -427 -336 -305 -180 -252 -322 -326 -331 -335 -338 20
2228 2249 2221 2237 2064 1802 1257 332 308 268 234 205 1970
1018 834 655 567 378 243 24 -170 -181 -189 -195 -200 145

OK OK OK OK OK OK OK OK ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR

1054 872 692 627 423 304 13 -272 -286 -299 -309 -317 274
633 523 415 376 254 182 8 -163 -172 -179 -185 -190 164
422 349 277 251 169 121 5 -109 -114 -119 -124 -127 110

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
633 523 415 376 254 182 8 -163 -172 -179 -185 -190 164

80 66 52 47 32 23 1 -21 -22 -23 -23 -24 21
35 29 23 21 14 10 0 -9 -9 -10 -10 -10 9

207 172 136 123 83 60 2 -54 -56 -59 -61 -62 54
553 457 363 329 222 159 7 -143 -150 -157 -162 -166 144

45 37 29 27 18 13 1 -12 -12 -13 -13 -13 12
107 88 70 63 43 31 1 -28 -29 -30 -31 -32 28
231 191 152 137 93 67 3 -60 -63 -65 -68 -70 60
402 332 263 239 161 116 5 -104 -109 -114 -118 -121 104

1054 872 692 627 423 304 13 -272 -286 -299 -309 -317 274



422 349 277 251 169 121 5 -109 -114 -119 -124 -127 110
231 191 152 137 93 67 3 -60 -63 -65 -68 -70 60
653 540 428 388 262 188 8 -168 -177 -185 -191 -196 170
402 332 263 239 161 116 5 -104 -109 -114 -118 -121 104

62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2018 1689 1362 1151 800 499 161 -171 -184 -196 -206 -214 304
862 715 567 420 272 125 77 30 30 30 30 30 30

1156 974 795 731 527 374 83 -201 -214 -226 -236 -244 274
694 585 477 439 316 224 50 -121 -129 -136 -142 -146 164
462 390 318 292 211 150 33 -80 -86 -91 -94 -98 110

1211 1014 817 691 480 299 96 -103 -111 -118 -124 -128 182
517 429 340 252 163 75 46 18 18 18 18 18 18
694 585 477 439 316 224 50 -121 -129 -136 -142 -146 164

16,2 13,8 11,6 10,0 7,6 5,2 2,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 3,2
0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

17,0 14,7 12,3 10,8 8,3 5,9 3,5 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 3,7
7,56% 7,37% 7,11% 6,87% 6,30% 5,75% 4,74% 2,65% 2,50% 2,34% 2,18% 2,01% 4,81%

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
92 75 58 47 30 17 5 -3 -3 -3 -3 -3 9
52 43 34 25 16 7 5 2 2 2 2 2 2

550 467 385 366 270 200 41 -120 -128 -135 -141 -146 154
602 510 419 391 286 207 45 -118 -126 -133 -139 -144 156
188 160 132 128 95 71 14 -44 -47 -50 -52 -54 56

87 73 60 55 40 29 7 -15 -16 -17 -18 -19 21

414 350 287 264 191 136 32 -73 -78 -83 -87 -90 100
87 73 60 55 40 29 7 -15 -16 -17 -18 -19 21

694 585 477 439 316 224 50 -121 -129 -136 -142 -146 164
92 75 58 47 30 17 5 -3 -3 -3 -3 -3 9

188 160 132 128 95 71 14 -44 -47 -50 -52 -54 56
87 73 60 55 40 29 7 -15 -16 -17 -18 -19 21



367 308 250 230 165 117 25 -63 -67 -70 -73 -75 86
327 276 226 208 151 107 25 -58 -62 -66 -69 -71 79

1156 974 795 731 527 374 83 -201 -214 -226 -236 -244 274
462 390 318 292 211 150 33 -80 -86 -91 -94 -98 110
367 308 250 230 165 117 25 -63 -67 -70 -73 -75 86
829 698 568 523 376 267 58 -143 -152 -161 -167 -173 195
327 276 226 208 151 107 25 -58 -62 -66 -69 -71 79

72% 72% 72% 72% 71% 71% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71%
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2018 1689 1362 1151 800 499 161 -171 -184 -196 -206 -214 304
862 715 567 420 272 125 77 30 30 30 30 30 30

1156 974 795 731 527 374 83 -201 -214 -226 -236 -244 274
694 585 477 439 316 224 50 -121 -129 -136 -142 -146 164
462 390 318 292 211 150 33 -80 -86 -91 -94 -98 110

1211 1014 817 691 480 299 96 -103 -111 -118 -124 -128 182
517 429 340 252 163 75 46 18 18 18 18 18 18
694 585 477 439 316 224 50 -121 -129 -136 -142 -146 164

7,56% 7,37% 7,11% 6,87% 6,30% 5,75% 4,74% 2,65% 2,50% 2,34% 2,18% 2,01% 4,81%
21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
16,2 13,8 11,6 10,0 7,6 5,2 2,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 3,2

30,9% 36,1% 43,3% 49,9% 66,0% 96,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
69,1% 63,9% 56,7% 50,1% 34,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

836 648 464 346 163 11 0 0 0 0 0 0 0
357 274 193 126 56 3 0 0 0 0 0 0 0
479 374 270 220 108 8 0 0 0 0 0 0 0

63 48 33 24 10 1 0 0 0 0 0 0 0
36 27 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0



212 166 122 99 49 4 0 0 0 0 0 0 0
52 41 30 28 14 1 0 0 0 0 0 0 0
32 25 18 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0

92 75 58 47 30 17 5 -3 -3 -3 -3 -3 9
212 166 122 99 49 4 0 0 0 0 0 0 0

52 43 34 25 16 7 5 2 2 2 2 2 2
338 301 263 267 221 196 41 -120 -128 -135 -141 -146 154
390 343 297 292 237 203 45 -118 -126 -133 -139 -144 156
110 99 87 91 77 70 14 -44 -47 -50 -52 -54 56

59 51 44 42 34 28 7 -15 -16 -17 -18 -19 21

280 245 210 201 160 134 32 -73 -78 -83 -87 -90 100
59 51 44 42 34 28 7 -15 -16 -17 -18 -19 21

694 585 477 439 316 224 50 -121 -129 -136 -142 -146 164
212 166 122 99 49 4 0 0 0 0 0 0 0

92 75 58 47 30 17 5 -3 -3 -3 -3 -3 9
110 99 87 91 77 70 14 -44 -47 -50 -52 -54 56

59 51 44 42 34 28 7 -15 -16 -17 -18 -19 21
473 391 311 280 190 119 25 -63 -67 -70 -73 -75 86
221 193 166 159 127 105 25 -58 -62 -66 -69 -71 79

1156 974 795 731 527 374 83 -201 -214 -226 -236 -244 274
462 390 318 292 211 150 33 -80 -86 -91 -94 -98 110
473 391 311 280 190 119 25 -63 -67 -70 -73 -75 86
935 781 629 572 400 268 58 -143 -152 -161 -167 -173 195
221 193 166 159 127 105 25 -58 -62 -66 -69 -71 79

80,9% 80,2% 79,2% 78,3% 76,0% 71,8% 70,0% 71,1% 71,1% 71,0% 71,0% 70,9% 71,3%
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
Grijpskerk
gebruikt als opslag 1 1 1 0 0
opex bij gebruik als opslag € mln 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Grijpskerk bij huidige tarieven
omzet Grijpskerk € mln 185,8 186,7 187,7 0,0 0,0
operationele kosten € mln 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0
bruto winst Grijpskerk € mln 140,8 141,7 142,7 0,0 0,0
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 84,5 85,0 85,6 0,0 0,0
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 56,3 56,7 57,1 0,0 0,0

Vpb tarief % 25% 24% 23% 21% 21%
bruto winst NAM € mln 84,5 85,0 85,6 0,0 0,0
aandeel upstream % 24% 24% 24% 24% 24%
grondslag upstreamheffingen € mln 20,3 20,4 20,5 0,0 0,0
AB € mln 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0
SA40 € mln 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0
Vpb40 € mln 6,6 6,7 6,7 0,0 0,0
grondslag voor SA/Vpb € mln 17,7 17,8 18,0 0,0 0,0
SA € mln 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0
verrekenbare Vpb € mln 4,1 3,9 3,7 0,0 0,0

bruto winst NAM € mln 84,5 85,0 85,6 0,0 0,0
AB en SA € mln 3,9 4,0 4,0 0,0 0,0
fiscaal resultaat € mln 80,6 81,1 81,6 0,0 0,0
Vpb € mln 20,1 19,5 18,4 0,0 0,0
Staat via  NAM € mln 24,1 23,4 22,4 0,0 0,0
netto winst NAM € mln 60,4 61,6 63,2 0,0 0,0

Totale winst Grijpskerk € mln 140,8 141,7 142,7 0,0 0,0
naar Staat via EBN € mln 56,3 56,7 57,1 0,0 0,0
naar Staat via NAM € mln 24,1 23,4 22,4 0,0 0,0
totaal Staat € mln 80,4 80,1 79,4 0,0 0,0
NAM winst € mln 60,4 61,6 63,2 0,0 0,0
aandeel Staat % 57,1% 56,5% 55,7% -------------- --------------
controle OK OK OK OK OK

Grijpskerk na wijziging tarieven en toepassen MBW afdrachten



omzet Grijpskerk € mln 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0
operationele kosten € mln 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0
bruto winst Grijpskerk € mln 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

aandeel upstream % 24% 24% 24% 24% 24%
omzet upstream NAM € mln 7,2 7,2 7,2 0,0 0,0
kosten upstream NAM € mln 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0
winst upstream NAM € mln 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0
kostenuplift NAM € mln 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
winstaandeelresultaat € mln 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
winstaandeel € mln -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0
verrekenbare vpb € mln 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

bruto winst NAM € mln 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0
winstaandeel € mln -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0
fiscaal resultaat € mln 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0
Vpb € mln 0,8 0,8 0,7 0,0 0,0
Staat via  NAM € mln 0,6 0,6 0,5 0,0 0,0
netto winst NAM € mln 2,4 2,4 2,5 0,0 0,0

Totale winst Grijpskerk € mln 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0
naar Staat via EBN € mln 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0
naar Staat via NAM € mln 0,6 0,6 0,5 0,0 0,0
totaal Staat € mln 2,6 2,6 2,5 0,0 0,0
NAM winst € mln 2,4 2,4 2,5 0,0 0,0
aandeel Staat % 52,1% 51,7% 51,0% -------------- --------------
controle OK OK OK OK OK

Norg
toegpast scenario 2 2 2 2 2
ingezet werkvolume bcm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
gebruikt als opslag (1=ja;0=nee) 1 1 1 1 1
opex bij gebruik als opslag € mln 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
afschrijvingen € mln 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Norg bij huidige tarieven
omzet Norg € mln 327,3 329,5 331,7 333,9 336,1



operationele kosten € mln 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
afschrijvingen € mln 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
totale kosten € mln 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
bruto winst Norg € mln 242,3 244,5 246,7 248,9 251,1
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 145,4 146,7 148,0 149,3 150,7
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 96,9 97,8 98,7 99,6 100,5

aandeel upstream % 23% 23% 23% 23% 23%
omzet upstream NAM € mln 45,2 45,5 45,8 46,1 46,4
kosten upstream NAM € mln 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
winst upstream NAM € mln 33,4 33,7 34,0 34,3 34,7
kostenuplift NAM € mln 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
winstaandeelresultaat € mln 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5
winstaandeel € mln 10,4 10,8 11,3 11,9 12,0
verrekenbare vpb € mln 5,8 5,5 5,1 4,7 4,8

bruto winst NAM € mln 145,4 146,7 148,0 149,3 150,7
winstaandeel € mln 10,4 10,8 11,3 11,9 12,0
fiscaal resultaat € mln 135,0 135,9 136,7 137,5 138,7
Vpb € mln 33,8 32,6 30,8 28,9 29,1
Staat via  NAM € mln 44,1 43,4 42,1 40,7 41,1
netto winst NAM € mln 101,3 103,3 105,9 108,6 109,6

Totale winst Norg € mln 242,3 244,5 246,7 248,9 251,1
naar Staat via EBN € mln 96,9 97,8 98,7 99,6 100,5
naar Staat via NAM € mln 44,1 43,4 42,1 40,7 41,1
totaal Staat € mln 141,1 141,2 140,7 140,3 141,6
NAM winst € mln 101,3 103,3 105,9 108,6 109,6
aandeel Staat % 58,2% 57,7% 57,1% 56,4% 56,4%
controle OK OK OK OK OK

Norg na wijziging tarieven
omzet Norg € mln 229,1 230,6 232,2 233,7 235,3
operationele kosten € mln 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
afschrijvingen € mln 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
totale kosten € mln 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
bruto winst Norg € mln 144,1 145,6 147,2 148,7 150,3
hiervan toekomend aan NAM (60%) € mln 86,5 87,4 88,3 89,2 90,2
hiervan toekomend aan EBN (40%) € mln 57,7 58,3 58,9 59,5 60,1



aandeel upstream % 23% 23% 23% 23% 23%
omzet upstream NAM € mln 31,6 31,8 32,0 32,3 32,5
kosten upstream NAM € mln 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
winst upstream NAM € mln 19,9 20,1 20,3 20,5 20,7
kostenuplift NAM € mln 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
winstaandeelresultaat € mln 18,7 18,9 19,1 19,3 19,6
winstaandeel € mln 5,8 6,1 6,4 6,8 6,9
verrekenbare vpb € mln 3,5 3,4 3,1 2,9 2,9

bruto winst NAM € mln 86,5 87,4 88,3 89,2 90,2
winstaandeel € mln 5,8 6,1 6,4 6,8 6,9
fiscaal resultaat € mln 80,6 81,3 81,8 82,4 83,3
Vpb € mln 20,2 19,5 18,4 17,3 17,5
Staat via  NAM € mln 26,0 25,6 24,9 24,1 24,4
netto winst NAM € mln 60,5 61,8 63,4 65,1 65,8

Totale winst Norg € mln 144,1 145,6 147,2 148,7 150,3
naar Staat via EBN € mln 57,7 58,3 58,9 59,5 60,1
naar Staat via NAM € mln 26,0 25,6 24,9 24,1 24,4
totaal Staat € mln 83,7 83,9 83,7 83,6 84,5
NAM winst € mln 60,5 61,8 63,4 65,1 65,8
aandeel Staat % 58,0% 57,6% 56,9% 56,2% 56,2%
controle OK OK OK OK OK

Norg en Grijpskerk samen
zonder aanpassing tarieven
bruto winst € mln 383,1 386,2 389,3 248,9 251,1
waarvan voor Staat € mln 221,4 221,3 220,2 140,3 141,6
waarvan voor NAM € mln 161,7 164,9 169,2 108,6 109,6
aandeel Staat % 57,8% 57,3% 56,6% 56,4% 56,4%
contriole OK OK OK OK OK

met aanpassing tarieven
bruto winst € mln 149,1 150,6 152,2 148,7 150,3
waarvan voor Staat € mln 86,3 86,4 86,3 83,6 84,5
waarvan voor NAM € mln 62,9 64,2 65,9 65,1 65,8
aandeel Staat % 57,8% 57,4% 56,7% 56,2% 56,2%
contriole OK OK OK OK OK



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

338,5 340,8 343,2 345,7 348,2 233,8 235,6 237,3 239,1 241,0 242,9 244,8 0,0



45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0

253,5 255,8 258,2 260,7 263,2 188,8 190,6 192,3 194,1 196,0 197,9 199,8 0,0
152,1 153,5 154,9 156,4 157,9 113,3 114,3 115,4 116,5 117,6 118,7 119,9 0,0
101,4 102,3 103,3 104,3 105,3 75,5 76,2 76,9 77,7 78,4 79,1 79,9 0,0

23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
46,7 47,0 47,4 47,7 48,0 32,3 32,5 32,8 33,0 33,3 33,5 33,8 0,0
11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 0,0
35,0 35,3 35,6 36,0 36,3 26,1 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 27,6 0,0

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
33,8 34,1 34,5 34,8 35,1 25,4 25,7 25,9 26,2 26,4 26,7 26,9 0,0
12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 0,0

4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 0,0

152,1 153,5 154,9 156,4 157,9 113,3 114,3 115,4 116,5 117,6 118,7 119,9 0,0
12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 0,0

140,0 141,3 142,6 143,9 145,3 104,1 105,1 106,1 107,0 108,1 109,1 110,1 0,0
29,4 29,7 29,9 30,2 30,5 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 0,0
41,5 41,9 42,3 42,7 43,1 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,5 32,9 0,0

110,6 111,6 112,7 113,7 114,8 82,3 83,0 83,8 84,6 85,4 86,2 87,0 0,0

253,5 255,8 258,2 260,7 263,2 188,8 190,6 192,3 194,1 196,0 197,9 199,8 0,0
101,4 102,3 103,3 104,3 105,3 75,5 76,2 76,9 77,7 78,4 79,1 79,9 0,0

41,5 41,9 42,3 42,7 43,1 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,5 32,9 0,0
142,9 144,2 145,6 147,0 148,4 106,6 107,6 108,6 109,6 110,6 111,7 112,8 0,0
110,6 111,6 112,7 113,7 114,8 82,3 83,0 83,8 84,6 85,4 86,2 87,0 0,0

56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% --------------
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

236,9 238,6 240,3 242,0 243,7 163,7 164,9 166,1 167,4 168,7 170,0 171,3 0,0
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0

151,9 153,6 155,3 157,0 158,7 118,7 119,9 121,1 122,4 123,7 125,0 126,3 0,0
91,2 92,1 93,2 94,2 95,2 71,2 71,9 72,7 73,4 74,2 75,0 75,8 0,0
60,8 61,4 62,1 62,8 63,5 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 0,0



23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
32,7 32,9 33,2 33,4 33,6 22,6 22,8 22,9 23,1 23,3 23,5 23,6 0,0
11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 0,0
21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 16,4 16,5 16,7 16,9 17,1 17,3 17,4 0,0

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
19,8 20,0 20,3 20,5 20,7 15,8 15,9 16,1 16,3 16,4 16,6 16,8 0,0

7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 0,0
2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 0,0

91,2 92,1 93,2 94,2 95,2 71,2 71,9 72,7 73,4 74,2 75,0 75,8 0,0
7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 0,0

84,2 85,1 86,0 87,0 87,9 65,6 66,3 66,9 67,6 68,3 69,1 69,8 0,0
17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 13,8 13,9 14,1 14,2 14,4 14,5 14,7 0,0
24,6 24,9 25,2 25,5 25,8 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,7 0,0
66,5 67,2 68,0 68,7 69,5 51,8 52,3 52,9 53,4 54,0 54,6 55,1 0,0

151,9 153,6 155,3 157,0 158,7 118,7 119,9 121,1 122,4 123,7 125,0 126,3 0,0
60,8 61,4 62,1 62,8 63,5 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 0,0
24,6 24,9 25,2 25,5 25,8 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,7 0,0
85,4 86,3 87,3 88,3 89,3 66,9 67,6 68,3 69,0 69,7 70,4 71,2 0,0
66,5 67,2 68,0 68,7 69,5 51,8 52,3 52,9 53,4 54,0 54,6 55,1 0,0

56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,4% 56,4% 56,4% --------------
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

253,5 255,8 258,2 260,7 263,2 188,8 190,6 192,3 194,1 196,0 197,9 199,8 0,0
142,9 144,2 145,6 147,0 148,4 106,6 107,6 108,6 109,6 110,6 111,7 112,8 0,0
110,6 111,6 112,7 113,7 114,8 82,3 83,0 83,8 84,6 85,4 86,2 87,0 0,0

56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% --------------
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

151,9 153,6 155,3 157,0 158,7 118,7 119,9 121,1 122,4 123,7 125,0 126,3 0,0
85,4 86,3 87,3 88,3 89,3 66,9 67,6 68,3 69,0 69,7 70,4 71,2 0,0
66,5 67,2 68,0 68,7 69,5 51,8 52,3 52,9 53,4 54,0 54,6 55,1 0,0

56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,4% 56,4% 56,4% --------------
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
gekozen scenario 2 2 2 2 2

gegevens voor cashflow NAM
afschrijvingen Groningengas € mln 257 257 257 238 211
voorzieningen opruimen Groningengas € mln 141 141 141 131 116
opruimen Groningen € mln 0 0 0 0 0
cashflow Groningen en opruimen € mln 398 398 398 369 328
aandeel NAM (60%) € mln 239 239 239 221 197

afschrijvingen Norg € mln 40 40 40 40 40
aandeel NAM (60%) € mln 24 24 24 24 24

huidige MOR Overeenkomst
totaal te verdelen winst Groningengas € mln 977 1079 1182 1422 1235
waarvan voor Staat € mln 1136 1190 1246 1403 1209
waarvan voor NAM € mln -159 -111 -64 19 26
aandeel Staat € mln 116% 110% 105% 99% 98%
cashflow NAM € mln 80 128 175 241 223

totaal te verdelen winst Norg en Grijpskerk € mln 383 386 389 249 251
waarvan voor Staat € mln 221 221 220 140 142
waarvan voor NAM € mln 162 165 169 109 110
aandeel Staat € mln 58% 57% 57% 56% 56%
cashflow NAM € mln 186 189 193 133 134

Groningengas, Norg, Grijpskerk
totaal te verdelen winst € mln 1361 1466 1571 1671 1487
waarvan voor Staat € mln 1357 1412 1466 1543 1351
waarvan voor NAM € mln 3 54 106 128 136
aandeel Staat € mln 100% 96% 93% 92% 91%
cashflow NAM € mln 266 317 368 373 357

uitsluitend huidige basisafdrachten SA/AB
totaal te verdelen winst Groningengas € mln 977 1079 1182 1422 1235
waarvan voor Staat € mln 623 683 740 880 765
waarvan voor NAM € mln 355 397 442 542 470
aandeel Staat € mln 64% 63% 63% 62% 62%
cashflow NAM € mln 594 636 681 763 667



totaal te verdelen winst Norg en Grijpskerk € mln 383 386 389 249 251
waarvan voor Staat € mln 221 221 220 140 142
waarvan voor NAM € mln 162 165 169 109 110
aandeel Staat € mln 58% 57% 57% 56% 56%
cashflow NAM € mln 186 189 193 133 134

Groningengas, Norg, Grijpskerk
totaal te verdelen winst € mln 1361 1466 1571 1671 1487
waarvan voor Staat € mln 844 904 960 1021 906
waarvan voor NAM € mln 517 562 611 650 580
aandeel Staat € mln 62% 62% 61% 61% 61%
cashflow NAM € mln 779 824 874 895 801

regime MBW
totaal te verdelen winst Groningengas € mln 1211 1315 1419 1522 1336
waarvan voor Staat € mln 867 942 1018 1094 959
waarvan voor NAM € mln 345 373 401 428 377
aandeel Staat € mln 72% 72% 72% 72% 72%
cashflow NAM € mln 584 612 640 650 574

totaal te verdelen winst Norg en Grijpskerk € mln 149 151 152 149 150
waarvan voor Staat € mln 86 86 86 84 84
waarvan voor NAM € mln 63 64 66 65 66
aandeel Staat € mln 58% 57% 57% 56% 56%
cashflow NAM € mln 87 88 90 89 90

Groningengas, Norg, Grijpskerk
totaal te verdelen winst € mln 1361 1466 1571 1671 1487
waarvan voor Staat € mln 953 1029 1105 1177 1044
waarvan voor NAM € mln 408 437 467 494 443
aandeel Staat € mln 70% 70% 70% 70% 70%
cashflow NAM € mln 670 700 730 739 663

Extra Afdracht en regime MBW
totaal te verdelen winst Groningengas € mln 1211 1315 1419 1522 1336
waarvan voor Staat € mln 991 1076 1162 1246 1088
waarvan voor NAM € mln 220 239 257 276 248
aandeel Staat € mln 82% 82% 82% 82% 81%



cashflow NAM € mln 459 478 496 497 445

totaal te verdelen winst Norg en Grijpskerk € mln 149 151 152 149 150
waarvan voor Staat € mln 86 86 86 84 84
waarvan voor NAM € mln 63 64 66 65 66
aandeel Staat € mln 58% 57% 57% 56% 56%
cashflow NAM € mln 87 88 90 89 90

Groningengas, Norg, Grijpskerk
totaal te verdelen winst € mln 1361 1466 1571 1671 1487
waarvan voor Staat € mln 1077 1163 1248 1329 1173
waarvan voor NAM € mln 283 303 323 341 314
aandeel Staat € mln 79% 79% 79% 80% 79%
cashflow NAM € mln 546 566 586 587 535



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

185 159 132 106 79 53 26 0 0 0 0 0 0
102 87 73 58 44 29 15 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
287 246 205 164 -77 -118 -159 -200 -200 -200 -200 -200 -200
172 147 123 98 -46 -71 -95 -120 -120 -120 -120 -120 -120

40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0

1054 872 692 627 423 304 13 -272 -286 -299 -309 -317 274
1018 834 655 567 378 243 24 -170 -177 -185 -191 -196 170

36 38 36 60 45 61 -12 -102 -109 -114 -118 -121 104
97% 96% 95% 90% 89% 80% 192% 63% 62% 62% 62% 62% 62%
208 185 159 158 -1 -10 -107 -222 -229 -234 -238 -241 -16

253 256 258 261 263 189 191 192 194 196 198 200 0
143 144 146 147 148 107 108 109 110 111 112 113 0
111 112 113 114 115 82 83 84 85 85 86 87 0

56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% ########
135 136 137 138 139 82 83 84 85 85 86 87 0

1308 1128 950 888 686 493 203 -80 -92 -103 -111 -118 274
1161 979 801 714 526 350 132 -62 -68 -74 -80 -84 170

147 149 149 174 160 143 71 -18 -24 -28 -31 -34 104
89% 87% 84% 80% 77% 71% 65% 77% 73% 72% 72% 71% 62%
343 321 296 296 138 72 -24 -138 -144 -148 -151 -154 -16

1054 872 692 627 423 304 13 -272 -286 -299 -309 -317 274
653 540 428 388 262 188 8 -168 -177 -185 -191 -196 170
402 332 263 239 161 116 5 -104 -109 -114 -118 -121 104

62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%
574 480 386 337 115 45 -91 -224 -229 -234 -238 -241 -16



253 256 258 261 263 189 191 192 194 196 198 200 0
143 144 146 147 148 107 108 109 110 111 112 113 0
111 112 113 114 115 82 83 84 85 85 86 87 0

56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% ########
135 136 137 138 139 82 83 84 85 85 86 87 0

1308 1128 950 888 686 493 203 -80 -92 -103 -111 -118 274
796 684 574 535 410 295 115 -60 -68 -74 -80 -84 170
512 444 376 353 276 198 88 -20 -24 -28 -31 -34 104

61% 61% 60% 60% 60% 60% 57% 75% 73% 72% 72% 71% 62%
708 615 523 475 253 127 -8 -140 -144 -148 -151 -154 -16

1156 974 795 731 527 374 83 -201 -214 -226 -236 -244 274
829 698 568 523 376 267 58 -143 -152 -161 -167 -173 195
327 276 226 208 151 107 25 -58 -62 -66 -69 -71 79

72% 72% 72% 72% 71% 71% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71%
499 424 349 306 105 36 -70 -178 -182 -186 -189 -191 -41

152 154 155 157 159 119 120 121 122 124 125 126 0
85 86 87 88 89 67 68 68 69 70 70 71 0
67 67 68 69 69 52 52 53 53 54 55 55 0

56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% ########
91 91 92 93 93 52 52 53 53 54 55 55 0

1308 1128 950 888 686 493 203 -80 -92 -103 -111 -118 274
914 784 655 611 465 333 126 -75 -83 -91 -97 -102 195
393 344 294 277 221 159 77 -5 -9 -12 -14 -16 79

70% 70% 69% 69% 68% 68% 62% 94% 91% 89% 87% 87% 71%
589 515 441 399 198 88 -18 -125 -129 -132 -134 -136 -41

1156 974 795 731 527 374 83 -201 -214 -226 -236 -244 274
935 781 629 572 400 268 58 -143 -152 -161 -167 -173 195
221 193 166 159 127 105 25 -58 -62 -66 -69 -71 79

81% 80% 79% 78% 76% 72% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71%



393 341 288 257 80 35 -70 -178 -182 -186 -189 -191 -41

152 154 155 157 159 119 120 121 122 124 125 126 0
85 86 87 88 89 67 68 68 69 70 70 71 0
67 67 68 69 69 52 52 53 53 54 55 55 0

56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% ########
91 91 92 93 93 52 52 53 53 54 55 55 0

1308 1128 950 888 686 493 203 -80 -92 -103 -111 -118 274
1020 868 716 660 490 335 126 -75 -83 -91 -97 -102 195

287 260 234 227 196 157 77 -5 -9 -12 -14 -16 79
78% 77% 75% 74% 71% 68% 62% 94% 91% 89% 87% 87% 71%
483 432 380 350 174 86 -18 -125 -129 -132 -134 -136 -41



eenheid 2018 2019 2020 2021 2022
gekozen scenario 2 2 2 2 2

Groningen, Norg, Grijpskerk
totaal te verdelen winst € mln 1361 1466 1571 1671 1487

huidige MOR Overeenkomst
winst Staat € mln 1357 1412 1466 1543 1351
winst NAM € mln 3 54 106 128 136
cash flow NAM € mln 266 317 368 373 357

huidige MOR Overeenkomst
winst Staat € mln 844 904 960 1021 906
winst NAM € mln 517 562 611 650 580
cash flow NAM € mln 779 824 874 895 801

regime MBW
winst Staat € mln 953 1029 1105 1177 1044
winst NAM € mln 408 437 467 494 443
cash flow NAM € mln 670 700 730 739 663

Extra Afdracht en regime MBW
winst Staat € mln 1077 1163 1248 1329 1173
winst NAM € mln 283 303 323 341 314
cash flow NAM € mln 546 566 586 587 535

2018-2025
disonto % 0% 5% 15% 0%
te verdelen winst € mln 10940 9389 7267 2041

huidige MOR Overeenkomst
winst Staat € mln 10069 8684 6781 1524
winst NAM € mln 871 705 485 516
cash flow NAM € mln 2640 2236 1690 -270
aandeel Staat in de winst % 92% 92% 93% 75%

huidige MOR Overeenkomst
winst Staat € mln 6689 5745 4452 1160



winst NAM € mln 4252 3644 2814 881
cash flow NAM € mln 6021 5175 4019 94
aandeel Staat in de winst % 61% 61% 61% 57%

regime MBW
winst Staat € mln 7662 6578 5094 1283
winst NAM € mln 3279 2811 2173 758
cash flow NAM € mln 5048 4342 3377 -29
aandeel Staat in de winst % 70% 70% 70% 63%

Extra Afdracht en regime MBW
winst Staat € mln 8595 7386 5729 1359
winst NAM € mln 2346 2003 1538 682
cash flow NAM € mln 4115 3534 2743 -104
aandeel Staat in de winst % 79% 79% 79% 67%



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1308 1128 950 888 686 493 203 -80 -92 -103 -111 -118 274

1161 979 801 714 526 350 132 -62 -68 -74 -80 -84 170
147 149 149 174 160 143 71 -18 -24 -28 -31 -34 104
343 321 296 296 138 72 -24 -138 -144 -148 -151 -154 -16

796 684 574 535 410 295 115 -60 -68 -74 -80 -84 170
512 444 376 353 276 198 88 -20 -24 -28 -31 -34 104
708 615 523 475 253 127 -8 -140 -144 -148 -151 -154 -16

914 784 655 611 465 333 126 -75 -83 -91 -97 -102 195
393 344 294 277 221 159 77 -5 -9 -12 -14 -16 79
589 515 441 399 198 88 -18 -125 -129 -132 -134 -136 -41

1020 868 716 660 490 335 126 -75 -83 -91 -97 -102 195
287 260 234 227 196 157 77 -5 -9 -12 -14 -16 79
483 432 380 350 174 86 -18 -125 -129 -132 -134 -136 -41

2026-2035 2018-2035
5% 15% 0% 5% 15%

1332 606 12981 10721 7872

1004 462 11593 9688 7243
328 144 1388 1033 629
-59 42 2370 2177 1732

75% 76% 89% 90% 92%

766 354 7849 6511 4806



566 252 5132 4210 3066
179 150 6115 5354 4169

58% 58% 60% 61% 61%

852 396 8945 7430 5490
480 209 4036 3291 2382

93 107 5019 4435 3484
64% 65% 69% 69% 70%

902 420 9954 8288 6149
429 186 3028 2433 1724

42 84 4010 3577 2826
68% 69% 77% 77% 78%



eenheid
gekozen scenario 2

Groningen, Norg, Grijpskerk 2018-2025 2026-2035
0% 5% 15% 0% 5% 15%

totaal te verdelen winst € mrd 10,9 9,4 7,3 2,0 1,3 0,6

Mijnbouwwet
winst Staat € mrd 7,7 6,6 5,1 1,3 0,9 0,4
winst NAM € mrd 3,3 2,8 2,2 0,8 0,5 0,2
cash flow NAM € mrd 5,0 4,3 3,4 0,0 0,1 0,1
aandeel Staat % 70% 70% 70% 63% 64% 65%

Mijnbouwwet en Extra Afdracht
winst Staat € mrd 8,6 7,4 5,7 1,4 0,9 0,4
winst NAM € mrd 2,3 2,0 1,5 0,7 0,4 0,2
cash flow NAM € mrd 4,1 3,5 2,7 -0,1 0,0 0,1
aandeel Staat % 79% 79% 79% 67% 68% 69%

Verschil
winst Staat € mrd 0,9 0,8 0,6 0,1 0,1 0,0
winst NAM € mrd -0,9 -0,8 -0,6 -0,1 -0,1 0,0
cash flow NAM € mrd -0,9 -0,8 -0,6 -0,1 -0,1 0,0
aandeel Staat % 9% 9% 9% 4% 4% 4%



2018-2035
0% 5% 15%

13,0 10,7 7,9

8,9 7,4 5,5
4,0 3,3 2,4
5,0 4,4 3,5

69% 69% 70%

10,0 8,3 6,1
3,0 2,4 1,7
4,0 3,6 2,8

77% 77% 78%

1,0 0,9 0,7
-1,0 -0,9 -0,7
-1,0 -0,9 -0,7
8% 8% 8%





Toelichting 

Blad: Input 

Bevat de belangrijkste inputparameters, zoals 

a) Gewenst scenario (1,2,3 of 4)
b) Drempelvolume voor extra afdracht
c) Gewenst percentage extra afdracht (inclusief aandeel EBN)
d) Gasprijs (aanname een constante commodityprijs voor de gehele periode)
e) Discontovoeten Staat en NAM
f) Gewenste daling tarief Norg
g) Aanvang productie kussengas Grijpskerk en Alkmaar

Tevens wordt de uitkomst weergegeven (copy van blad uitvoer). Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen 

a) Periode 2018-2025
b) Periode 2026-2035
c) De gehele periode 2018-2035

Waarbij de periode 2018-2025 verreweg het belangrijkste is. 

Er worden twee uitkomsten gegeven: 

a) Uitsluitend toepassen MBW
b) Extra afdracht in samenhang met toepassen MBW.

Blad: Overige Input 

Bevat gegevens op jaarbasis en zet algemene gegevens uit inputblad om naar jaargegevens. 

Blad: Gronvolumescenario’s  

De vier scenario’s voor productie Groningengas worden berekend. Tevens is aangegeven de 

hoeveelheid kleine veldengas en import dat GasTerra op basis van haar Business Plan 2017 in de 
periode 2018-2035 verwacht in te kopen. Dit volume samen met het Groningengas bepaalt de 
hoeveelheid te verkopen gas door GasTerra. 

Blad: Grijpskerk Alkmaar 

Grijpskerk en Alkmaar zijn twee opslagen onder contract bij GasTerra en bevatten kussengas. Dit 
gas is boekhoudkundig Groningengas. Als de opslag beëindigd wordt dan wordt kussengas 
geproduceerd en boekhoudkundig behandeld als Groningengas. In dit blad wordt bepaald 

a) De betaling van GasTerra aan de UGS houders van Grijpskerk en Alkmaar voor het gebruik
van de opslag zo lang die in bedrijf is

b) Het productieprofiel als het kussengas geproduceerd gaat worden.

Blad: Norg 

Basis is een werkvolume van 6 bcm en de betaling van GasTerra aan NAM op basis van het huidige 
opslagcontract, leidend tot een betaling van 327 miljoen in 2018. In de toekomst is het gebruik 
van Norg afhankelijk van het gekozen Groningenscenario. Voor ieder scenario is een aanname 
gemaakt over  

a) Omvang en duur van het gebruik van de opslag
b) Betaling van GasTerra aan NAM
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c) Productie van kussengas vanaf het moment dat de opslag beëindigd wordt. Ook dit 
kussengas is boekhoudkundig Groningengas. 

 
Blad: GasTerra 

 
Stelt de resultatenrekening van GasTerra op uitgaande van de vaste winst van 36 miljoen. 
Belangrijkste is de berekening van de transfersom, de betaling van GasTerra aan de Maatschap 
voor het geleverde Groningengas. De transfersom is de omzet van het Groningengas. Er worden 
twee transfersommen vastgelegd; 
 

1) op basis van de huidige tarieven van Norg en Grijpskerk 
2) op basis van de aangepaste tarieven van Norg en Grijpskerk. 

 
Wijziging van de tarieven van Norg en Grijpskerk is onderdeel van de onderhandeling met Shell en 
ExxonMobil. 
 
Blad: kosten winning 

 
Berekend de kosten van de winning. Met name afschrijvingen en de opruimvoorzieningen zijn 
afhankelijk van het winningsniveau. Tevens is een aanname gemaakt voor het opruimen indien het 
veld ingesloten wordt (scenario’s 2 en 4). 
 
Blad: kosten aardbevingen 

 
Bevat de verwachte kosten in verband met aardbevingen. Moet nog uitgewerkt worden. Nu staan 
er nog zomaar wat getallen 
 
Blad: Maatschap 

 
De verdeling van de Groningenwinst tussen NAM en de Staat wordt berekend voor vier situaties 
 

1) op basis van de huidige MOR-Overeenkomst, waarbij de tarieven van Norg en Grijpskerk 
ongewijzigd blijven 

2) op basis van de afdrachten Staatsaandeel en Aanvullende Betaling, waarbij de tarieven 
van Norg en Grijpskerk ongewijzigd blijven (in feite is dat 1 maar waarbij de MOR-
Overeenkomst niet langer van toepassing is) 

3) op basis van het wettelijk regime met een aanpassing van de tarieven Norg en Grijpskerk 
4) op basis van het wettelijk regime en een extra afdracht voor Groningengas met 

aangepaste tarieven voor Norg en Grijpskerk (in feite 3 met een extra afdracht voor 
Groningengas) 

 
Blad: WV Norg Grijpskerk 

 
Berekening van de verdeling van de winsten van Norg en Grijpskerk, zowel zonder als met 
aanpassing van de tarieven. 
 
Blad: kasstromen 

 
Dit blad vat de jaarlijkse winstverdeling samen voor de vier bovenstaande situaties, met 
 

1) alleen Groningen 
2) Norg en Grijpskerk 
3) Groningen, Norg en Grijpskerk samen 

 
Tevens is opgenomen de cashflow van NAM. 
 
Blad: disconto 

 



De verdisconteerde opbrengsten van Groningen, Norg en Grijpskerk samen zoals berekend in het 
blad van de kasstromen. Er wordt uitgegaan van drie discontovoeten 
 

a) 0% (nominaal) 
b) Een discontovoet voor de Staat 
c) Een discontovoet voor NAM 

 
Er worden drie perioden berekend 
 

a) 2018-2025  
b) 2026-2035 
c) 2018-2035 

 
Blad: uitvoer 

 
De uitvoer van blad disconto  in miljarden waarbij alleen is weergegeven 
 

a) Toepassen van de mijnbouwwet zonder extra afdracht Groningengas 
b) Extra afdracht Groningengas en toepassen van de mijnbouwwet 

 
en het bijbehorende verschil. 
 
 



From:
To:
Cc:
Subject: Aanbieding advies GTS en validatie DNV GL ivm stikstofinstallatie Zuidbroek
Date: donderdag 7 december 2017 17:16:44
Attachments: DOMUS-#17192549-v2-

Aanbieding advies GTS en validatie DNV GL ivm stikstofinstallatie Zuidbroek.DOCX

Bijgevoegde brief wordt (waarschijnlijk) morgen naar de Kamer gestuurd. Gezien de dynamiek
die is ontstaan rond het afronden van deze brief en omdat de tijd tot het besluit (het voorjaar)
niet heel groot is, is de regio bij deze brief niet betrokken. Dat gaat de komende tijd wel
gebeuren, dat staat ook in de brief. Wat dat betreft is de boodschap grotendeels positief.

Mijn vraag aan jullie: hebben wij in de regio contacten die het op prijs zouden stellen om de
afgeronde stukken te ontvangen voordat deze openbaar zijn? Dat kan nu natuurlijk nog worden
gedaan natuurlijk en ik wil voorkomen dat iemand zich gepasseerd voelt.

Groeten,

........................................................................
Directie Energiemarkt & Innovatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-passage 3
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................ 
T 
E @minez.nl
........................................................................
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Aan: De Minister 
Van: Cluster Gasmarkt (directie E&I, ) 
Via:   
Datum: 7 december 2017 
Betreft: Mondeling toelichting brief stikstofinstallatie in MR 8 december a.s. 

U staat op het punt om een brief over de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek aan de 
Kamer te sturen. De Kamer is in september 2016 door het vorige kabinet geïnformeerd over het 
uitstel van het besluit tot na de zomer van 2017. Destijds werd gesproken over een ingebruikname bij 
bouw van 1 oktober 2021. Deze datum is inmiddels niet meer haalbaar. Als u in april 2018 tot de 
bouw zou besluiten, dan moet worden gerekend met een ingebruikname per 1 oktober 2022. 

In de Kamerbrief geeft u aan dat op basis van de huidige vooruitzichten GTS adviseert dat de bouw 
van een nieuwe stikstofinstallatie (geraamde investeringskosten: € 480 miljoen, verwachte jaarlijkse 
kosten: € 37 miljoen)  capaciteitsmatig niet nodig is en er in onverwachte situaties kostenefficiëntere 
oplossingen zijn, zoals investeren in behoud van huidige capaciteitsmiddelen. U kijkt echter ook naar 
het effect dat de stikstofinstallatie op de veiligheid kan hebben, doordat er op termijn minder gas uit 
Groningen nodig is. U neemt het daarom mee in de scenario’s over de toekomst van de gaswinning 
die u in het eerste kwartaal van 2018 scenario’s naar de Kamer. Uiterlijk in het voorjaar neemt u een 
besluit over de bouw. Hiermee voldoet u ook aan een wens van de Raad van State die in haar 
uitspraak over het vernietigde winningsbesluit heeft aangegeven dat het kabinet inzichtelijk(er) moet 
maken wat de mogelijkheden en afwegingen zijn voor verdere verlaging van de gaswinning in 
Groningen in relatie tot de leveringszekerheid. 

De bouw van de stikstofinstallatie is tijdens de formatiegesprekken over de gaswinning in Groningen 
aan de orde geweest. Een aantal aanwezigen, zoals de Minister-President, de Minister voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Buitenlandse Zaken, waren toen geen voorstander van 
de bouw van de stikstofinstallatie. Er is besloten om over het onderwerp in het regeerakkoord niets op 
te nemen. Wij hebben de departementen SZW, FIN en AZ geïnformeerd over uw toelichting over de 
stikstofinstallatie en zij konden zich ambtelijk in de gekozen lijn uit de brief vinden. 

De directe aanleiding voor deze brief is tweeledig. Enerzijds wilt u zonder vertraging het advies van 
GTS en de validatie van DNV GL aan de Kamer aanbieden. Anderzijds werd de stikstofinstallatie door 
een item in het NOS Journaal als een oplossing gepresenteerd voor de gasproblematiek. Dit was op de 
dag dat de Raad van State uitspraak deed over het instemmingsbesluit. Dat maakt het ook 
waarschijnlijk dat het onderwerp in het komende debat over Groningen aan de orde komt. 

Historie studies GTS en stikstofinstallatie 
• In 2014 heeft GTS aangegeven dat er op de gasmarkt een tekort aan capaciteit zou ontstaan in de

periode 2020–2030, waardoor er op piekmomenten met een bijzonder hoge gasvraag niet
voldoende gas zou kunnen worden geleverd. Op basis van deze inzichten leek de bouw van een
extra stikstofinstallatie noodzakelijk.

• In 2015 werd uit een aanvullende studie van GTS ook duidelijk dat deze nieuwe stikstofinstallatie,
naast het leveren van capaciteit, ook zou kunnen bijdragen aan het terugbrengen van de jaarlijkse
gaswinning uit Groningen met 5 tot 7 miljard m³. In een Kamerbrief eind 2015 heeft het kabinet
aangegeven vol van deze ruimte gebruik te willen maken, waardoor destijds ook verwachtingen
zijn gewerkt in de regio.

• In de loop van 2016 heeft GTS een nieuwe analyse gemaakt waaruit blijkt dat de nieuwe
stikstofinstallatie vanuit capaciteitsoogpunt niet langer nodig is indien de bestaande opslagen,
productie- en stikstofinstallaties in stand blijven. Aan deze conclusie liggen twee belangrijke
oorzaken ten grondslag: 1) de marktombouw in het buitenland start eerder dan in 2014 werd
verondersteld. 2) de terugloop in productie uit Groningen de afgelopen jaren zorgt ervoor dat er
meer capaciteit beschikbaar is gebleven op Groningen dan begin 2014 werd voorzien.

• Het vorige kabinet heeft op basis van dit advies vorig jaar besloten om de ontwikkelingen rond
Groningen in de gaten te houden en de bouw van de stikstofinstallatie uit te stellen en in het
najaar van 2017 een besluit te nemen.
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Confidential and commercially sensitive reference ToR 4 Aug 2017 

Last Updated: January 2018 Page 1 of 1 

TALKING POINTS 

Mtg Prime Minister Mark Rutte and Min. of Economic Affairs and Climate Eric Wiebes 

The Hague, January 9, 2018 

Pro-active points: 

 As agreed in our meeting on July 11, as Gasgebouw partners we continue to be in
an untenable position on Groningen and a comprehensive approach and reset of the
venture is the right way forward.

 Yesterday’s 3.4 magnitude tremor further underlines the urgency for all of us to
achieve an agreement on an integrated package

 We know that resolving the Groningen crisis is a high priority item for both of you.
NAM is currently working the potential response in line with agreed protocols and will
report to the (mining) authorities in the next 24 hours.

 In the long-standing practice of our partnership we remain committed to support NL
government in resolving the crisis in Groningen.

 Teams have been working the New Balance package diligently and constructively.
However, we had expected to be in a position by now to have reached agreement on
a binding Heads of Agreement. Given the untenable position of NAM the delays are
concerning to us.

 We recognize that significant gaps remain between our respective positions.

 It is therefore imperative that your team is mandated promptly after which we should
come to a binding Heads of Agreement by end 1Q2018.

 We recognize that the deal with the Region may take longer. We need to accept that
the Region aspects in our New Balance HoA may need to stay at principle level in
order to meet our joint deadline.

 We suggest to meet again in late March 2018 (before Easter) to sign off on a binding
Heads of Agreement.

Reactive: 

 Shareholder liabilities – Joint and several liability of the NAM-shareholders is not
acceptable to us. We are all committed to ensuring NAM remains financially robust,
that is our primary focus.  Rest assured that we will continue to act as responsible
corporate citizens and ensure NAM does its part to solve the crisis in Groningen.

 Fiscal regime – Through this deal we will jointly address significant public interests.
It is important however that we do justice to the private interests in this public-private
venture as well.  We also have a joint interest that NAM remains financially robust to
handle significant risks and uncertainty going forward.  We believe we put forward an
equitable financial proposition in November.

 Legal protection – Teams need to work details to ensure NAM is adequately
protected when government gives production instructions
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Spreekpunten MP 

Progress 

 I was pleased to hear from Minister Wiebes that progress has been made since we last met
in July. And that you have worked on a draft letter of intent together with the Ministry of
Economic Affairs.

 In July we all underlined our commitment to continue our partnership towards the future. I
think it’s fair to say that progress in the past six months has been slower that we’d hoped.

 As you’re aware, the establishment of a new government last year took longer than

expected. The new cabinet – with Eric as the new minister for Economic Affairs and
Climate Policy – wasn’t installed until late October. This has also had consequences for the

timeline of the negotiations.
 As we discussed six months ago we have to renew our partnership due to the different

circumstances, specifically caused by the earthquakes in the Groningen region. These
circumstances we are facing – which we could not envisage in 1963 – require a revised
partnership.

 We’re all conscious of the fact that that the glory days of the past decades – which brought
impressive revenues for the Dutch State, as well as the NAM – are behind us. And will not
return. We’re also looking at a future in which the demand for Groningen gas will further

decline.
 In addition, we have to deal with the reputational damage for both the State and the NAM,

caused by the earthquakes and the way in which requests for damages were initially
handled. Neither the Dutch State nor the NAM can afford further reputational damage.

 It’s therefore essential that a new revised partnership between the Dutch government and
your two companies is embedded in a good and broad ‘total’ solution for Groningen which

is also widely supported in the region.

Heads of agreement 

 The Government is strongly committed to reaching a heads of agreement in the (early)
spring of 2018.

 A first step, before Eric can start negotiations with you on a heads of agreement, is of
course a cabinet mandate. Reaching an agreement on a cabinet mandate will be a priority
for us in the coming four to five weeks. In the meantime preparatory work can continue
under the current conditions.

Enduring solution 

 It is in everyone’s interest to find an enduring and long-term solution for the situation in
Groningen. I therefore consider it of the utmost importance that the agreement we reach
receives broad support from the population of Groningen.

 Currently, intensive discussions with the representatives of the region of Groningen are
taking place. Priority is to reach agreement on damage repair and the reinforcement of
buildings in order to increase the safety of the people living in the affected areas. We also
want to raise the economic potential of the region. It’s crucial that we regain the trust of

the population – which has evidently been severely damaged in the past few years.
 Therefore, although our willingness to find a solution for Groningen is strong, it is at this

point in time difficult for us to give hard commitments on deadlines. This is because there’s

a mutual dependence between the negotiations at the local and regional level and the
substance of our head of agreement.

 On that note I would like to thank you for coming to The Hague. I hope that we can
continue our fruitful partnership for the years to come and come to a long-term solution
which can count on broad support: not only of us, but also of the Groningen region and
local population.
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versnellen. Te beginnen bij de grootverbruikers in NL. We
moeten er echter rekening mee houden dat dat niet genoeg is: zij
verbruiken jaarlijks PM, en dat deze aanpak moet worden
uitgebreid met andere categorieen gebruikers. In het RA was de
gedachte om te dalen van x naar y en is voor deze actie PM
gereserveerd. Een plan van aanpak met een hogere ambitie wordt
nu opgesteld en ik zal daarover overleg voeren met min Fin. 

Aan de TK heb ik in december toegezegd met afbouwscenario’s
te komen. Ik zal deze ook voorleggen aan de MR. Onderdeel van
deze scenario’s zal ook zijn de eventuele beslissing over extra
capaciteit voor de conversie van gas (stikstoffabriek). Mijn
intentie is daarbij om bij voorkeur gelijk over te gaan naar
duurzame energieoplossingen. We moeten er rekening mee
houden dat invresteringen in tussenoplossingen toch zullen
moeten worden gedaan.

OVERLEG SHELL en EXXON
PM

SCHADEPROTOCOL
10.2.e





 
 

 





Ondergetekende was als onafhankelijk bouwkundig en procedureel erfgoedspecialist voor
de NAM overigens de eerste die in september 2012 een rechtvaardige schadeprocedure
opstelde, op verzoek van de NAM en van de Groninger Bodem Beweging. 

Ook het Groninger cultuurlandschap en de sloopwensen van de NAM behoeven aandacht.

Merkwaardigerwijs hoeft -indien de algehele aanpak  en uitvoering op de schop genomen
wordt-  een directe en sterke reductie van de gaswinning nog niet eens boven aan een
prioriteitenlijst te staan.

Vriendelijke groet,

Van: @hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 20:18
Aan: hoofdredactie@dvhn.nl
CC: 
Onderwerp: Wat Wiebes in Groningen niet zal gaan zeggen.
 

Bij deze een stuk voor de Opinie-pagina

Bij voorbaat dank,

Van: @hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 19:53
Aan: 
Onderwerp: Wiebes woensdag in Groningen
 
Goedenavond.

Minister Wiebes is morgen (woensdag) in Groningen.

Hij zal wel iets gaan zeggen over een eventueel versneld verminderen van de gaswinning.
Hij zal niet gaan zeggen dat desondanks na het eventueel geheel stoppen van de
gaswinning de bevingen nog zo'n 20 jaar door kunnen gaan, en in de nabije toekomst ook
zware bevingen niet uitgesloten kunnen worden. Het kleine gasveld Roswinkel trilt 10 jaar
na het stopzetten van de gaswinning nog steeds.

10.2.e
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Hij zal niet gaan zeggen dat de beving van gisteren op ruim 20 km. afstand tot in
Groningen-stad en tot in Kloosterburen merkbaar was en schade heeft aangericht.
Hij zal niet gaan zeggen dat er dus twijfels zijn aan de KNMI-waardering van 3,4 Richter.
Indien de beving op ca. 25 km afstand merkbaar is geweest zou de sterkte wel eens 3,5
kunnen zijn geweest.
Huizinge richtte schade aan op zeker 26 km. afstand, zo niet verder.

Hij zal niet zeggen dat een ruime halvering van de gaswinning (nu ca. 21 miljard kuub) ten
opzichte van 2013 (bijna 54 miljard kuub) feitelijk nepnieuws is omdat in 2013 de
gaswinning vanwege een begrotingstekort van het kabinet Rutte II extreem werd
opgevoerd.
Hij zal niet zeggen dat het kabinet door de vm. chef van het Staatstoezicht op de Mijnen
was gewaarschuwd voor de gevolgen (zware bevingen bij Zandeweer, 3,3 Richter) en de
extreme gaswinning toch doorzette. Er is toen ook 10 miljoen kuub gas extra ge-
exporteerd, met een meevaller voor de staat van 600 miljoen Euro. (Cijfers CBS).
Groningen als goktent.

Hij zal niet zeggen dat, gezien de toenemende bevingen sinds december 2017 tussen
Loppersum en Zeerijp, in die regio misschien toch in korte tijd te veel gas is gewonnen, en
dat de NAM dat mogelijk wist. Misschien is er -net als bij het begin van Rutte II- extra gas
ge-exporteerd.

Hij zal niet gaan toelichten waarom er nog altijd geen strikt onafhankelijk meetnetwerk is
van tiltmeters, terwijl men in de Verenigde Staten nu wel gebruik maakt van Groninger
meet-deskundigheid en onafhankelijke tiltmeters. En hij zal zeker niet zeggen dat dit
mogelijk getraineerd wordt door de NAM, EZ en de Nationaal Coordinator en dat men
mogelijk een metings-monopolie wenst  van NAM, TNO en KNMI. 
Mogelijk mede onder druk van gegevens van Geofon Potsdam met 3,9 Richter voor
Huizinge moest het KNMI in augustus 2012 de beving van Huizinge bijstellen van 3,4
Richter naar 3,6 Richter.

Hij zal niet gaan zeggen dat het KNMI in de berichtgeving van gisteren heeft nagelaten de
zware bevingen van 8 augustus 2006 te Middelstum, 3,5 Richter, de zware bevingen van 7
februari 2013 te Zandeweer, 3,3 Richter, en de zware beving van 30 september 2015 te 
Hellum, 3,1 Richter te vermelden en dat het KNMI ook heeft nagelaten te vermelden dat
na 2014, na het terugdraaien (en niet stopzetten) van de gaswinning bij Loppersum juist
mogelijk door de "vlakwinning" daarna het aantal bevingen per jaar juist is toegenomen. In
2014 waren er 83 bevingen, daarna jaarlijks ruim 110. 

Hij zal niet gaan zeggen dat de suggestie als zouden reeksen lichtere bevingen geen schade
aanrichten ook feitelijk nepnieuws is. Een boerderij te Kolham is na reeksen lichtere
bevingen ingestort en het voorhuis zit nog vol scheuren. In Zuid-Europa blijken reeksen
lichtere bevingen ook gewapend beton te doen scheuren.



Hij zal niet gaan zeggen dat de Nationaal Coordinator Alders contractueel verbonden is aan
de NAM, mede betaald wordt door de NAM, en daardoor ook gebonden is door de NAM.
Hij zal niet gaan zeggen dat dit alles is goedgekeurd en mede-ondertekend door zijn

.

Hij zal niet gaan zeggen dat het probleem mogelijk dus ook in de ambtelijke top van het
ministerie ligt: en , die zeer goede
banden hebben met NAM en Shell. In een interne mail van EZ: "Wij nemen de NAM mee in
het proces" (om gevolgen van het bouwkundig versterken zo beperkt mogelijk te houden).

Hij zal niet gaan zeggen dat de Nationaal Coordinator  gedurende 2 en een half jaar lang
totaal gefaald heeft bij de aanpak van de schade -ook in de vm. buitengebieden- en bij de
aanpak van het bouwkundig versterken en totaal geen vertrouwen meer geniet. Alders
had het dinsdag met geen woord over een ruimhartige en onvoorwaardelijke schade-
afhandeling, maar verwees zelfs impliciet naar de rechter.

Hij (Wiebes) zal niet gaan zeggen dat al van begin af aan, september 2012, duizenden
huizen mogelijk ondeugdelijk zijn hersteld: oppervlakkig en niet tot in de funderingen, en
dat daardoor ook bij lichte bevingen schade steeds weer terugkomt. Laat staan bij
zwaardere bevingen.
Deugdelijk herstel was (en is) voor de NAM, en voor Economische Zaken, die mee moet
betalen, mogelijk te duur.

Hij zal niet zeggen dat de Nationaal Coordinator  de locaties van het bouwkundig
versterken mag bepalen, maar niet de kosten en ook niet de bouwtechnische aanpak.
Kosten en bouwtechnische aanpak blijven -via het Centrum Veilig Wonen- bepaald door de
NAM. 
En het CVW is nog altijd contractueel gebonden aan de NAM en een zelfstandige,
commerciele BV, die winst maakt.

Hij zal niet zeggen dat het bouwkundig versterken niet voldoet aan de wettelijke eisen
vanuit art. 6:184 Burgerlijk Wetboek en Art. 33 Mijnbouwwet.
Met de huidige aanpak (near-collapse-aanpak) zal een huis na een zware beving net niet
instorten maar wel (zwaar) beschadigd worden, terwijl de wet eist dat schade wordt
voorkomen dan wel (indien er reeds schade is) zoveel mogelijk wordt beperkt. Te betalen
door de mijnbouw-maatschappij, hier dus de NAM.

Hij zal niet gaan zeggen dat vooral bij de rijtjeshuizen er vraagtekens zijn over de veiligheid
en effectiviteit van het bouwkundig versterken. Buiten-spouwmuren worden versterkt, en
de binnen-spouwmuren niet. Terwijl bewoners juist binnen veilig moeten zijn. Ook zijn er
vraagtekens ten aanzien dat er in Opwierde bij rijtjeshuizen alleen kop-huizen worden
versterkt, en de huizen er tussenin eventueel niet. Wat als er een stevige beving dwars in
de rij binnenkomt?

10.2.e
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Hij zal niet zeggen dat een eerlijke en ruimhartige schade-afhandeling er voorlopig nog niet
zal komen.
Dat wordt mogelijk  mede door de NAM getraineerd. Daarover geeft Wiebes geen
openheid van zaken, en Alders ook niet.
De NAM moet als eerst verantwoordelijke betalen voor het schade-herstel, maar wil
mogelijk dat zij minder gaan betalen aan schadevergoedingen. Dit als compensatie voor
het feit dat de NAM minder gas mag winnen en daardoor gas-winst misloopt.
De NAM wil ook bij de schade-afhandeling geen contra-experts of eigen deskundigen van
de gedupeerden, en ook geen Arbiters.

Ook Alders wil geen eigen onafhankelijke bouwkundige experts/begeleiders van de
bewoners/eigenaren bij het bouwkundige versterken, te betalen door de NAM of
Nationaal Coordinator.
In een gesprek en mail-wisseling: "de NAM is geen pinautomaat". 

De minister zal niet zeggen dat hij na zijn aantreden op 29 november uitgebreid van de
problemen op de hoogte is gesteld. 

OMEM (Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw) heeft voor woensdag
een gesprek met Wiebes aangevraagd. Dit ook al eerder vorige week. Nog geen reactie.

Groeten

10.2.e











Hoogte gaswinning 

Inleiding 

• Naar aanleiding van de beving in Zeerijp heeft NAM aan SodM een brief gestuurd met
mogelijke maatregelen en daarop heeft SodM een persbericht uitgebracht. Er worden door
NAM maatregelen voorgesteld waardoor enkele productieclusters worden ingesloten
(Loppersumclusters en Eemskanaal) en er wordt voorgesteld de winning te verlagen. SodM
geeft aan dat ‘in ieder geval een flinke productievermindering’ nodig is.

• In de MR zal u worden gevraagd wat u gaat doen op het gebied van de hoogte van de
gaswinning. Belangrijk voor de keuze is een gedegen afweging, gebaseerd op de adviezen
van GTS (over leveringszekerheid) en SodM (veiligheid). U zal in de richting van de Kamer
aangeven dat u deze definitieve adviezen eerst afwacht.

• Het is uw inzet is om de winning uit Groningen te beperken tot wat er nodig is uit oogpunt
voor de leveringszekerheid om op deze wijze tegemoet te komen aan het gevoel van
onveiligheid in de regio Groningen.

Leveringszekerheid 

• De leveringszekerheid kent een volume- en een capaciteitsmatige component. De reductie
van de winning heeft volumematige effecten; het insluiten van bepaalde clusters (zoals de
Loppersumclusters) leidt tot capaciteitsmatige problemen. Er kan dan op een bepaald
moment te weinig gas op het net worden geplaatst.

• GTS heeft opnieuw bevestigd dat in een gemiddeld jaar bij een vlakke productie
21 miljard m³ gas nodig is om in de fysieke vraag te voorzien.

• Het is de inzet van het Kabinet om de vraag naar Groningengas te verlagen. U heeft
aangegeven voor het einde van dit kwartaal de opties in beeld brengen. Hiertoe behoren in
ieder geval:

o een versnelling van de verduurzaming in de gebouwde omgeving;
o het verminderen van het gebruik van Gronings gas door industrie en voor

elektriciteitsopwekking. Waar duurzame alternatieven niet mogelijk zijn zal worden
gekeken naar een ombouw naar hoogcalorisch gas. Momenteel wordt verkend
waar er kansen liggen om hierdoor nog binnen deze kabinetsperiode een
vraagvermindering te realiseren;

o het gesprek aangaan met uw collega’s in het buitenland om te bekijken welke
mogelijkheden zij zien om de buitenlandse vraag naar laagcalorisch gas sneller te
verminderen;

o de bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek.
• Daarnaast bestaat de mogelijkheid om minder gas te produceren en tóch aan de

leveringszekerheid te voldoen door minder vlak te produceren. Indien het Groningenveld
vlak wordt ingezet, dan volgen de stikstofinstallaties de vraag en daardoor staan ze niet
maximaal aan. De installaties kunnen ook meer worden ingezet, waardoor het
Groningenveld de vraag meer volgt. De verwachting is dat daardoor de winning met 2
miljard m³ te verlagen, maar GTS moet dat nog becijferen. De stikstofinstallaties kunnen
niet maximaal worden ingezet, want dat gaat ten koste van de regelruimte die GTS heeft
om het gassysteem te laten functioneren.

• NAM geeft in de brief aan een volumereductie te prefereren boven een vlakke winning.
SodM heeft tot dusver geadviseerd om productiefluctuaties zoveel mogelijk te vermijden.
SodM heeft aangegeven hier in het komende advies een uitspraak over te doen.

Afschakelen versus evacueren 

• Het afsluiten van grootverbruikers heeft alleen op korte termijn een effect indien het per
direct en permanent gebeurt. De grootste 7 bedrijven op het net van GTS gebruiken circa
2,2 miljard m³; de volgende 25 ongeveer 1,2 miljard m³. Voor de bedrijven zullen bij
afsluiting de productieprocessen per direct vastlopen met grote financiële en sociale

24



consequenties. In het geval van de gascentrales zal afsluiting vaak niet mogelijk zijn want 
zij produceren ook warmte voor omliggende huishoudens en elektriciteit die nodig is voor 
het functioneren van verwarmingsketels. Het gasverbruik van direct op het hoofdnet 
aangesloten overige industrie is ongeveer 2 miljard m³ per jaar. 

• Op het moment dat men meer afnemers wil afschakelen leidt dit rechtstreeks of via het 
afsluiten van elektriciteitscentrales tot het in de kou zetten van kleinverbruikers. Dit heeft 
per direct verstrekkende gevolgen terwijl niet kan worden uitgesloten dat zich daarna toch 
nog een aardbeving voordoet. Indien het afsluiten van kleinverbruikers wordt overwogen 
zou ook moeten overwogen hoe een dergelijke maatregel zich verhoudt ten opzichte van 
het evacueren van de bewoners van het aardbevingsgebied. 

 
Afschakelplan 
Er is op dit moment al een systeem dat in werking treedt op het moment dat er plotseling een 
tekort aan gas is waardoor er een onbalans in het systeem ontstaat. Op grond van de op basis van 
de Gaswet vastgestelde Transportvoorwaarden Gas – Landelijk Netbeheer, beschikt GTS in een 
dergelijk geval over verschillende mogelijkheden en bevoegdheden om de situatie te herstellen. 
GTS kan eigen gecontracteerde middelen voor noodsituaties inzetten, maar kan daarnaast ook 
aanwijzingen geven aan partijen die zijn aangesloten op het transportnet. Zo kan GTS 
opslagbeheerders opdragen om tijdelijk meer gas in te voeren en ook kan zij instructies geven op 
exitpunten waarbij partijen de opdracht krijgen tijdelijk minder of geen gas af te nemen. 
 
Verder wordt op dit moment, in samenwerking met GTS en mede in het kader van de EU-
verordening leveringszekerheid, gewerkt aan het opstellen van een afschakelplan dat kan worden 
ingezet indien zich een calamiteit voordoet. Dit vraagt een zeer zorgvuldige afweging waarbij er 
tevens moet worden gezorgd voor een goede juridische basis met objectieve criteria voor 
afsluiten. Er wordt ook overwogen om dit door middel van een marktmechanisme (veiling voor 
afsluiting) in te richten. In samenhang met het opleveren van de scenario’s over de toekomst van 
de gaswinning wordt de Kamer hierover nader geïnformeerd. 
 
 





instemmingsbesluit voorwaarden worden verbonden in het kader van de
leveringszekerheid. Dit kan echter alleen als het belang van veiligheid voor
omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele
werken niet wordt aangetast. 
- Het is dus op basis van de huidige Mijnbouwwet niet mogelijk om in een
instemmingsbesluit de leveringszekerheid boven de veiligheid te stellen. 
- Een wetswijziging is in voorbereiding om een brede afweging van belangen
mogelijk te maken voor het vaststellen van de hoogte van de gaswinning uit
het Groningenveld. Dit omdat het Groningenveld het enige veld is dat cruciaal
is voor de leveringszekerheid. 
- Dit komt ook tegemoet aan de wensen van Shell en ExxonMobile dat de
Staat meer stuurt op het winningsniveau uit het Groningenveld en er geen
afwegingen m.b.t. het productieniveau overblijven voor Shell en Exxon. 

Artikel 50 Mijnbouwwet

- Artikel 50 Mijnbouwwet kent de bevoegdheid aan de Minister van EZK toe
om maatregelen voor te schrijven voor de gaswinning. 
- Deze bevoegdheid kan worden ingezet bij een ernstige aantasting van onder
andere de bescherming van veiligheid van omwonenden of het voorkomen van
schade aan gebouwen en infrastructurele werken.
- Deze maatregel zou het verlagen van het productieniveau kunnen inhouden. 
Een dergelijke maatregel moet heel goed kunnen worden gemotiveerd. Het
lijkt op dit moment niet opportuun van de mogelijkheden van dit artikel
gebruik te maken, gelet op de door NAM aangeleverde analyse en de eerste
reactie van SodM hierop. 





Mijnbouwwet 

Instemmingsbesluit 

• Op basis van de Mijnbouwwet mag NAM alleen gas winnen op basis van een door de
Minister van EZK goedgekeurd winningsplan. De goedkeuring (“instemmingsbesluit”) van

de Minister op het door NAM in 2016 ingediende winningsplan is in november 2017 door de
Raad van State vernietigt.

• NAM wint nu gas op basis van de voorlopige voorziening die de Raad van State bij de
vernietiging heeft getroffen.

• Deze voorlopige voorziening geldt een jaar, binnen die tijd moet een nieuw
instemmingsbesluit worden genomen. De voorlopige voorziening is niet aan te passen.

• De Mijnbouwwet schrijft een zorgvuldige procedure voor voor de totstandkoming van dit
instemmingsbesluit. Onderdeel hiervan zijn adviezen van o.a. de regionale overheden en
SodM en een periode van ter inzage legging van een ontwerpbesluit.

• De Mijnbouwwet kent de volgende limitatieve toetsingsgronden voor een winningsplan:
o veiligheid van omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of

infrastructurele werken
o planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwarmte en oudere natuurlijke

rijkdommen
o nadelige gevolgen voor het milieu
o nadelige gevolgen door de natuur.

• Als met het winningsplan wordt ingestemd, kunnen aan het instemmingsbesluit
voorwaarden worden verbonden in het kader van de leveringszekerheid. Dit kan echter
alleen als het belang van veiligheid voor omwonenden en het voorkomen van schade aan
gebouwen of infrastructurele werken niet wordt aangetast.

• Het is dus op basis van de huidige Mijnbouwwet niet mogelijk om in een
instemmingsbesluit de leveringszekerheid boven de veiligheid te stellen.

• Een wetswijziging is in voorbereiding om een brede afweging van belangen mogelijk te
maken voor het vaststellen van de hoogte van de gaswinning uit het Groningenveld. Dit
omdat het Groningenveld het enige veld is dat cruciaal is voor de leveringszekerheid.

• Dit komt ook tegemoet aan de wensen van Shell en ExxonMobile dat de Staat meer stuurt
op het winningsniveau uit het Groningenveld en er geen afwegingen m.b.t. het
productieniveau overblijven voor Shell en Exxon.

Artikel 50 Mijnbouwwet 

• Artikel 50 Mijnbouwwet kent de bevoegdheid aan de Minister van EZK toe om maatregelen
voor te schrijven voor de gaswinning.

• Deze bevoegdheid kan worden ingezet bij een ernstige aantasting van onder andere de
bescherming van veiligheid van omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen
en infrastructurele werken.

• Deze maatregel zou het verlagen van het productieniveau kunnen inhouden.
• Een dergelijke maatregel moet heel goed kunnen worden gemotiveerd. Het lijkt op dit

moment niet opportuun van de mogelijkheden van dit artikel gebruik te maken, gelet op
de door NAM aangeleverde analyse en de eerste reactie van SodM hierop.
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Ik heb aangegeven dat mij dit een zeer goed idee lijkt en dat het
goed is als hij probeert daar met aandeelhouders uit te komen.
Wel twee aandachtspunten:
- ik wil  vragen dit niet naar buiten te communiceren,
voordat MEZK naar buiten gaat met zijn aanpak nadat we de
adviezen van SodM en GTS kennen. Want dan kunnen we in 1
keer pakket presenteren.
-  vroeg me of wij dat via brief wilden afdwingen /
voorstellen of dat hij dat zelf moet voorstellen. Ik heb aangegeven
dat, als hij informeel draagvlak heeft van de aandeelhouders, ik
het mooi vind als hij het zelf formeel voorstelt. Geeft goed aan
dat GasTerra ook haar verantwoordelijkheid neemt zonder dat dat
door ons moet worden afgedwongen. 

Vanzelfsprekend doet GasTerra dan een en ander in nauwe
samenwerking met GTS. 

Graag verneem ik of jij deze lijn deelt of hier nog observatie bij
hebt. Ik zal dan onze formele reactie aan laten weten. 

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad
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From: @shell.com on behalf of @shell.com
To: MinisterEZK
Subject: Brief "Onduidelijkheid veiligheidsnorm Groningen"
Date: woensdag 17 januari 2018 15:18:26
Attachments: brief naar EZ nav sodm def.pdf

reactie brief sodm 17-1-2018 def.pdf

Excellentie,

Op verzoek van  stuur ik u bijgaande brief met het onderwerp
“Onduidelijkheid veiligheidsnorm Groningen” toe incl bijlage (brief aan SodM dd 17/1/’18
met als onderwerp “Zeerijp beving: beheersmaatregelen”)

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Kantoor: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel.: +
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
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Veiligheidsnorm 
Zoals aangegeven in haar 48-uursbrief ziet NAM in de beving van Zeerijp geen aanleiding om 
maatregelen te nemen vanuit technisch en normatief veiligheidsoogpunt. De zwaarte van de beving 
past – hoe ingrijpend ook voor de bewoners – binnen onze modellen en de veiligheidsnorm zoals 
NAM die hanteert. Dat neemt niet weg dat ook de veiligheidsbeleving aanleiding zou kunnen zijn voor 
de minister om maatregelen te nemen, welke mogelijkheden wij u ook hebben geschetst in de 48-
uursbrief.  

De door NAM gehanteerde veiligheidsnorm is de enige door de minister geaccepteerde1, aan NAM 
opgelegde en tevens door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geaccepteerde 
norm2: de Meijdam norm. Thans geldt nog de norm van een persoonlijk risico van 10-4 per jaar, op 
enig moment zal de norm van 10-5 gaan gelden. Voor het halen van de 10-5 norm is – op basis van de 
thans beschikbare kennis – het noodzakelijk dat een significant aantal huizen wordt versterkt (hetgeen 
haalbaar is met een gefocussed programma).  

Over de Meijdam norm en met name de wijze waarop daaraan getoetst kan worden is een verschil 
van inzicht geweest tussen SodM, EZK en NAM. SodM en EZK waren immers van mening dat de door 
NAM gehanteerde “HRA-analyse” (afgelopen november laatst geupdated en kenbaar gemaakt) niet 
gebruikt zou kunnen worden om te toetsen aan de Meijdam norm. NAM was en is van mening dat dit 
wel degelijk kan. Om deze reden heeft zij beroep ingesteld tegen het gewijzigde Instemmingsbesluit. 
De Afdeling heeft uiteindelijk kortgezegd overwogen3 dat de door de minister aangegeven redenen om 
geen gebruik te maken van de HRA van NAM om te toetsen aan de Meijdam norm geen stand kunnen 
houden (rechtsoverweging 22 en verder).  

Op basis van de overwegingen van de Afdeling, tezamen met de uitspraak van de Afdeling dat NAM 
21,6 bcm mag blijven produceren, heeft NAM erop vertrouwd dat zij voor de periode tot aan het 
nieuwe instemmingsbesluit de HRA moet en kan gebruiken om te toetsen aan de Meijdam norm, en 
dat deze norm bepalend is voor de vraag of geoordeeld mag worden dat de gaswinning uit het 
Groningen gasveld voldoende veilig is. Uit de berichtgeving vanuit SodM blijkt nu dat SodM wellicht 
een nieuwe, niet eerder bekendgemaakte en voor zover NAM weet ook niet door de minister 
voorgeschreven dan wel door u geacepteerde veiligheidsnorm introduceert en hanteert. De publicatie 
van SodM zou zo geïnterpreteerd kunnen worden dat enkel sprake is van een acceptabel 
veiligheidsniveau indien alle parameters uit de MRP zich bevinden in of onder het “groene” niveau van 
het MRP.  

NAM heeft in de bijgevoegde brief aan SodM toegelicht dat dit in haar opinie een onjuiste toepassing 
is van het MRP. Ik verwijs u naar deze brief voor een toelichting op de achtergrond en inhoud van het 
MRP. Belangrijker is echter dat het bevoegd gezag in dezen alle partijen duidelijkheid geeft over de 
geldende veiligheidsnorm.  

Van NAM kan niet verwacht worden dat zij het Groningen gasveld opereert, wetende dat hier 
bepaalde veiligheidsrisico’s uit voortvloeien en dat vervolgens niet duidelijk is aan welke norm dit risico 
dient te worden getoetst. Het is ook niet te verantwoorden naar de Groningers. Zij ondervinden veel 
hinder en ook een gevoel van onveiligheid door de aardbevingen. Het uitvoeren van commerciële 
activiteiten die dermate veel gevolgen hebben kan enkel maatschappelijk acceptabel zijn indien de 
minister heeft aangegeven binnen welke normen dit aanvaardbaar is.  

Verzoek 
Gelet op het bovenstaande verzoek ik u vriendelijk maar dringend om zo spoedig mogelijk expliciet 
aan te geven wat de risicomethodiek en norm is waartegen NAM haar activiteiten dient te toetsen en 
welke “concrete veiligheidsrisico’s” de toezichthouder voor ogen heeft in verhouding tot deze 
risicomethodiek en norm. Indien u deze duidelijkheid niet op korte termijn kunt geven verzoekt NAM 
om voor de tussenliggende periode een instructie aan NAM te geven op welk niveau NAM dient te 
produceren uit het Groningen gasveld.  

                                                           
1 Brief van de minister aan NAM d.d. 21 oktober 2015, nr. 00000001003214369000.  
2 Zie rechtoverweging 23.1 en verder, en bijvoorbeeld ook rechtsoverweging 25.1 van de Afdeling, 
ECLI:NL:RVS:2017:3156.  
3 ABRvS 15-11-2017, ECLI:NL:RVS:2017:3156. 
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aardbevingsdichtheid, het is namelijk met name de aardbevingsdichtheid in de Loppersum 
regio die van belang is in onze geïntegreerde technische evaluatie en dit is ook de dimensie 
van het MRP die, in tegenstelling tot PGA2, gestuurd kan worden met productie-gerelateerde 
beheersmaatregelen.  

4. Meet- en Regelprotocol voor veiligheidsbeleving en overlast: De veiligheidsbeleving en ook 
overlast zijn, naast persoonlijke veiligheid, drijfveren geweest voor het kiezen van de waardes 
van de parameters in het MRP. Dit zijn maatschappelijke overwegingen die niet per se lineair 
verband houden met technische variabelen die in het MRP gebruikt worden om seismiciteit te 
beschrijven. Om u te assisteren bij het formuleren van uw advies en de daartoe gevraagde 
specificiteit te verschaffen en om de minister te assisteren bij de afweging die hij zal maken, 
zetten wij in de volgende tabel uiteen hoe wij bij verschillende productieniveaus, verschillende 
verwachtingen hebben over hoe de seismiciteit zich zal ontwikkelen. Hierbij hebben we 
aangenomen dat de andere elementen uit het pakket van maatregelen dat NAM heeft 
aangedragen in haar 48-uursbrief ook zullen worden ingesteld (insluiten van tenminste 3 
Loppersum Clusters en het Eemskanaal Cluster) en tevens dat de productieverlaging die per 
1.10.2017 is ingegaan gedeeltelijk nog een effect zal gaan hebben. Deze zal mogelijk nog 
enige verfijning ondergaan als onderdeel van de Speciale Rapportage die NAM in gang heeft 
gezet. Omdat juist de grotere bevingen een disproportioneel grote bijdrage leveren aan 
schade (en dus overlast) en met name ook aan het veiligheidsgevoel, hebben we ter illustratie 
eveneens de kans op een grotere aardbeving opgenomen in de tabel (als M >= 3.6).  

Jaarvolume 
Groningenveld 
(miljard Nm3) 

Aardbevings-
dichtheid 
(km-2jaar-1) 

Activity 
Rate 
(jaar-1) 

Kans op 
aardbeving M 
≥ 3.6 
(jaar-1) 

21.6 (-0%) 0.38 (huidig) 19 (huidig) 16% (huidig) 
19.4 (-10%) 0.34 13             12% 
17.3 (-20%) 0.32 12 11% 
15.1 (-30%) 0.30 10 9% 
13.0 (-40%) 0.27 9 8% 
10.8 (-50%) 0.25 8 7% 

8.6 (-60%) 0.23 7 6% 
6.5 (-70%) 0.21 6 5% 
4.3 (-80%) 0.19 5 4% 
2.2 (-90%) 0.17 4 3% 

0.0 (-100%) 0.14 3 2% 
Tabel 1 Overzicht van impact van productieverlaging (als onderdeel van breder pakket maatregelen, als 
geadviseerd in de 48-uursbrief) op een aantal belangrijke aspecten van seismiciteit. Deze grootheden hebben 
betrekking tot het jaar 2019, wanneer het effect van een productiemaatregel zijn beslag zal hebben gehad. 
Activity Rate is het aantal aardbevingen (M>1.5) in de laatste 12 maanden. Aardbevingsdichtheid is het aantal 
aarbevingen (M>1.0) per vierkante kilometer in de laatste 12 maanden.  

In uw persbericht lijkt u uit te gaan van de logica onder punt 3. NAM kan deze interpretatie niet volgen, 
hetgeen nader zal worden toegelicht in deze brief. NAM is en blijft daarnaast van mening dat het niet 
aan haar maar aan de minister is om de afweging te maken welk volume uit het Groningen gasveld 
mag worden geproduceerd. Zo staat dit immers omschreven in het MRP.  
 
Om uw vraag aan NAM te beantwoorden het volgende: 
De beving in Zeerijp geeft geen aanleiding om onze risicomodellen aan te passen en dus gebruiken 
wij deze modellen om in dit antwoord de mogelijke volumemaatregelen te kwantificeren. Er is thans 
geen aanleiding om aanvullende maatregelen te treffen vanuit een persoonlijk veiligheidsperspectief 
op basis van de toepasselijke Meijdam norm.  
 
De kwestie die voorligt is welke combinatie van maatregelen met enige zekerheid een doeltreffende 
reductie van seismiciteit bewerkstelligt. Het antwoord hangt af van het verlangde niveau van zekerheid 
van de te nemen maatregelen. Er is immers altijd een statistische variatie mogelijk in de respons van 

                                                           
2 PGA is de aan de oppervlakte gemeten maximale grondversnelling als gevolg van een aardbeving.  
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de seismiciteit die niet in de bovenstaande tabel gevat is. Het antwoord op deze vraag hangt ook sterk 
af van het doel dat gesteld wordt. Het hangt tevens af van hoe de overlast en het veiligheidsgevoel 
gerelateerd worden aan seismiciteit, een vraag die intrinsiek alleen van een niet-technisch antwoord 
voorzien kan worden en waar verschillende partijen verschillende meningen over zullen hebben. Een 
afweging van deze meningen en andere belangen dient te worden gemaakt door de minister  
 
Wij vertrouwen erop dat wij met het inzichtelijk maken van de effecten van de diverse aanpassingen in 
het productievolume hebben voldaan aan uw verzoek. Daarnaast biedt dit de minister een 
overzichtelijk instrumentarium om een breed afgewogen beslissing te kunnen nemen.  
 
Gelet op de lopende discussie over de invulling en uitleg van het MRP geef ik in het hiernavolgende 
een toelichting op de visie van NAM.  

Meet- en regelprotocol 

Veiligheidsnorm 
Het MRP heeft als doel dat “op basis van metingen – en analyses van die metingen – ingegrepen kan 
worden in het productiesysteem van het Groningenveld, zodra de ontwikkelingen (seismiciteit, 
grondversnellingen, etc.) daartoe aanleiding geven (p. 29 Instemmingsbesluit)”.3  

In het MRP zijn 5 dimensies opgenomen: PGA, Activity rate, Aardbevingsdichtheid, PGV en Damage 
state. Elk van deze parameters is met een eigen “waarde” weer onderverdeeld in drie niveaus: 
Waakzaamheids-, Signalerings- en Interventieniveau4. Deze 5 dimensies worden in het MRP tezamen 
en afzonderlijk bekeken op de actuele niveaus om te beoordelen of er aanleiding is om maatregelen te 
treffen. Het afwegingskader waarbinnen dit wordt gedaan staat ook beschreven in het MRP, namelijk 
in hoofdstuk 7. Daar wordt beschreven dat bij het besluit om te komen tot een ingreep in de productie 
van het Groningenveld de volgende elementen moeten worden meegewogen: 

 1. De gebeurtenis zelf:  

 o De (maatschappelijke) impact van de gebeurtenis  

 o Hoe verontrustend is de gebeurtenis  

 o Is er sprake van een onverwacht element  

 2. De grenzen en impact van de te nemen maatregel:  

 o Operationele uitvoerbaarheid  

 o Impact op leveringszekerheid (toets gedaan door GTS)  

 o Impact op het effect van andere al actief zijnde beheersmaatregelen  

Deze overwegingen geven al aan dat het signaleringssysteem van het MRP niet geschreven is om als 
veiligheidsnorm te fungeren. De drie niveaus die zijn gehanteerd in het MRP zijn ook niet uitsluitend 
gebaseerd op veiligheidsrisico’s. In het MRP staat ook duidelijk aangegeven: 

De (maatschappelijke) impact van de seismische gebeurtenis is concreet gemaakt met de 
beschrijving van het signaleringssysteem. Naarmate het niveau hoger wordt – van 
waakzaamheidsniveau naar signaleringsniveau naar interventieniveau – is het in beginsel 
gerechtvaardigd dat de impact van de maatregel groter is.  

Een gebeurtenis op het interventieniveau betekent niet dat automatisch sprake is van een 
gebeurtenis die de veiligheid in het geding brengt. Met het productieniveau dat is toegestaan 
in het Instemmingsbesluit wordt voldaan aan de door de Minister van EZ bepaalde 
veiligheidsnormen. De parameters op dit niveau zijn met name gekozen op basis van 
historische gegevens over de waarde van de gekozen parameters waarbij grote 

                                                           
3 Pagina 5 MRP 
4 De schematische weergave van het signaleringsniveau in het MRP geeft drie verschillende kleuren aan voor de 
drie niveaus: groen, geel en rood.   
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maatschappelijke onrust is ontstaan of verwacht wordt dat dit zal ontstaan, niet omdat niet 
meer voldaan zou worden aan de veiligheidsnormen.  

Indien een gebeurtenis op het interventieniveau ertoe zou leiden dat de inzichten ten aanzien 
van de veiligheid moeten worden bijgesteld, dan zal NAM alle maatregelen nemen die 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de door de Minister van EZ opgelegde veiligheidsnorm. 

Het belang van een meerdimensionale en holistische afweging in het MRP volgt duidelijk uit de 
hierboven weergegeven citaten. De door SodM gebruikte terminologie waarvan van een eenduidig 
niveau sprake lijkt te zijn (“rood” cq “groen”) doet hier geen recht aan. Wellicht dat u hier in uw nadere 
advies verder op terugkomt, maar NAM ziet een risico verbonden met het op dit moment op een over-
gesimplificeerde manier communiceren over deze belangrijke en gevoelige kwestie.  

De veiligheidsnorm (Meijdam norm) is en blijft dus ook volgens het MRP altijd leidend bij de 
beoordeling van de veiligheid. De keuze voor de niveaus van de verschillende parameters is 
toegelicht in het Technisch Addendum bij het MRP. Voor het interventieniveau is aangegeven5: 

“- PGA: Een PGA-waarde van 0,10 g wordt gehanteerd voor het interventieniveau en die is in 
de regel gerelateerd aan een beving met een magnitude 4 of hoger waarbij significante 
schade of interruptie verwacht wordt.  

- Activity Rate: De activity rate-grenswaarde is gezet op 25 aardbevingen per jaar (voor 
M>1,5). Dit getal is gerelateerd aan het activiteitsniveau en is de verwachte waarde in de 
huidige modellering van activity rate. Deze waarde werd sinds de periode 2015/2016 niet 
overschreden.  

- Aardbevingsdichtheid: Een aardbevingsdichtheid van 0,40 aardbevingen/(km2 jaar) (M>1,0) 
wordt voorgesteld op basis van een historische vergelijking in het Loppersum gebied.  

- PGV: Een PGV-waarde van 80 mm/s wordt gehanteerd voor het interventieniveau om 
schade te monitoren. Deze waarde sluit aan bij modellering van DS2-schade en kan mogelijk 
DS2-schade betekenen aan tientallen huizen.  

- Damage State: De ”damage state”-waarde op dit niveau is gebaseerd op een vergelijking 
tussen wat de verwachte schade is en de werkelijke schade. “Onverwacht” zal vooral gebruikt 
worden in relatie tot eerdere vergelijkbare gebeurtenissen en de voorspellingen binnen de 
modellen die gehanteerd worden voor schade. De keuze voor meldingen is gedaan omdat de 
oorzaken van DS1 schade bij inspectie niet altijd vastgesteld kan worden.” 

De recente beving in Zeerijp heeft geleid tot een overschrijding van de grondversnellings-/ PGA-
parameter (0.12 g, gebaseerd op KNMI-analyse) op dit interventieniveau. De Zeerijp-beving bevestigt 
dat deze waarde op zich een correcte keuze lijkt te zijn: binnen drie dagen heeft het CVW ca. 2000 
schademeldingen ontvangen. Dit heeft gezorgd voor grote maatschappelijke onrust, onder andere 
omdat deze schade de veiligheidsbeleving van de mensen aantasten. Hetgeen ook andere 
berichtgeving in de regio aangeeft. 

Naast deze overschrijding van de PGA-parameter, heeft deze beving ook bijgedragen aan het verder 
toenemen van de aardbevingsdichtheids-parameter (0.38 km-2 year-1), dicht tegen het interventie-
niveau (0,40 km-2 year-1). Deze parameter is gekozen vanwege de voorspelling die de NAM modellen 
daarvan geven. De waarde van deze parameter op interventieniveau – 0,40 (km-2/jaar-1) M≥1.0 – past 
nog steeds binnen de modelleringen. Op het moment dat dit niveau bereikt wordt betekent dat wel dat 
dit extra gemonitord zal moeten worden teneinde te controleren of deze parameter blijft passen binnen 
de modellering.   

Het MRP beschrijft ook dat “De intentie is dat wordt geprobeerd op dit niveau een oranje of rood 
niveau zo veel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen en/of dat de maatregelen worden voorbereid 
die nodig zijn op het moment dat wordt aangekomen in het escalatiedeel (oranje en rood) van dit 
model.” Het is dus nadrukkelijk niet bedoeld als veiligheidsnorm, maar als een kader waarbinnen 

                                                           
5 Pagina 15 Technisch Addendum 
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wordt gekeken of met redelijke maatregelen, met inachtneming van alle relevante belangen die de 
minister moet afwegen, kan worden geland op dit niveau. Indien dit niet kan betekent dit niet dat 
sprake is van een veiligheidsrisico. De reden om te accepteren om regelmatig te verblijven op het gele 
niveau of zelfs af en toe op het rode niveau kunnen divers zijn. Leveringszekerheid is hier een 
voorbeeld van, maar ook een (nieuwe) norm die wordt vastgesteld door de minister of de vaststelling 
dat de normen in dit eerste MRP niet de maatschappelijke acceptatie van schade of hinder 
weergeven.  

Het waakzaamheids- of enig ander niveau hanteren als de nieuwe veiligheidsnorm heeft daarnaast 
dezelfde intrinsieke zwakheid in zich als de eerder door de minister gehanteerde norm van “het niveau 
van 2015”. In lijn met de woorden van de Afdeling: het gehanteerde uitgangspunt dat de seismische 
dreiging - en daarmee het seismisch risico – niet hoger zal zijn dan het waakzaamheidsniveau zegt 
weinig tot niets over de vraag of deze situatie qua veiligheid aanvaardbaar zou kunnen worden 
geacht.  

NAM vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het waakzaamheidsniveau door SodM gebruikt lijkt te worden 
als nieuwe veiligheidsnorm. Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen NAM 
dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel. 

Rapportage verplichting 
In het MRP staat opgenomen wat NAM dient te doen indien een parameter op het interventieniveau 
wordt overschreden:
 

 

NAM heeft binnen 48 uur het advies opgeteld. In het MRP is ook nadrukkelijk gemeld:  

 

 

Zolang de persoonlijke veiligheid niet in het geding is en tevens sprake is van een gebeurtenis die 
maakt dat een of meerdere van de parameters op interventieniveau worden behaald, zal NAM 
aangegeven welke mogelijke maatregelen er zijn. Maar de keuze voor het volume van winning uit het 
Groningen gasveld is een maatschappelijke afweging die volgens het MRP bij de minister ligt. Verder 
handelen van NAM zonder instructies daartoe van SodM of de minister zal dan ook indruisen tegen de 
in het MRP opgenomen escalatiestructuur en de wettelijke rollen en verantwoordelijkheden.   

Van een overtreding van het MRP is en was dan ook in het geheel geen sprake.  







the Mines, are (almost) reached. In such cases measures need to be taken to remedy the situation. It cannot be excluded
that lowering of the production could be such a measure.
In addition you should know that the Dutch Council of State, the highest administrative court of the Netherlands, in its
recent verdict on the latest production decisions has stated that it should be made much clearer in the motivation of
such decisions why there are no circumstances which would require less gas to be extracted than the volume needed for
security of supply if this would lower the risks for people in the earthquake zone. Next to that the Dutch Parliament
recently endorsed a resolution which calls on the government to lower the exports of Groningen gas as soon as possible.
Given all this you will understand that there is lot of pressure to (substantially) reduce the allowed volume of gas to be
produced from the Groningen field. In the Netherlands we have therefore started a process to convert large industrial
consumers of low caloric (Groningen) gas as soon as possible to other sources of energy. However, even when we would
succeed in this, there is still a possibility we might enter into a situation in which it can no longer be guaranteed that
there will always be enough gas from the Groningen field to meet demand.
Given this very complicated situation my director–general for Energy, Mr. Sandor Gaastra, already contacted his
colleagues and asked them to seek for opportunities to, if and when possible, speed up the conversion processes and/or
to lower the demand in your country. I realize that this will be very difficult, but I see no alternative given the recent
developments and the urgent need to reduce the production further.
With this email I would like to ask your political support for this process and I am of course always willing and available to
discuss this further.
With kind regards,
Eric Wiebes
Minister of Economic Affairs and Climate Policy
The Netherlands

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Bestuurlijke tafel, 17 januari 2018 
Besluiten- en actielijst 

Aanwezig 
• Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken & Klimaat)
• René Paas (Commissaris van de Koning Groningen)
• Eelco Eikenaar (Gedeputeerde Groningen)
• Fleur Gräper-van Koolwijk (Gedeputeerde Groningen)
• Anno Wietze Hiemstra (Burgemeester Appingedam)
• Permanente adviseur: Hans Alders (NCG)
• Technisch voorzitters: 
• Ambtelijk secretariaat:
• Te gast: Trekker schadeprotocol, 

Afwezig 
Roeland van der Schaaf (Wethouder Groningen) 

Genomen besluiten 

Onderwerp Omschrijving 
Spelregels • Speak up: alles wat we vinden, moeten we ook hier aan tafel zeggen

• We doen niet aan zelfbinding
• Expertteam werkt vanuit expertise, niet vanuit belang

‘Rode knoppen’ Deelnemers geven pro-actief bij de bestuurlijke tafel aan wanneer zij gevoeligheden/rode knoppen 
tegen komen gedurende het proces. De lijntjes moeten kort blijven, bellen kan helpen 

Proces 
maatschappelijke 
organisaties 
(algemeen) 

3 elementen 
• Maatschappelijke organisaties voeren gesprek met bestuurders aan tafel in de rol van adviseur
• Maatschappelijke organisaties krijgen tijd hun zienswijzen op te stellen nav door expertteams

aangedragen voorstellen en kunnen hier hun achterban op bestuursniveau over raadplegen
• Deelname aan expertteams vindt als individu plaats op basis van kennis en/of ervaringen

Dit proces moet in overleg met de maatschappelijke organisaties worden afgestemd 
Betrekken 
maatschappelijke 
partijen 
schadeprotocol 

De minister zit aansluitend aan deze meeting met  en belt  later vandaag met 
uitleg dat we naar alle componenten van schadeafhandeling kijken en daarin het concept protocol van 
oktober 2017 als belangrijke input meenemen. Hij zal ze uitnodigen om weer mee te doen in het proces 
om tot een akkoord op het schadeprotocol te komen 

Na besluit van maatschappelijke organisaties, zal de communicatie met de maatschappelijke 
organisaties bij het ambtelijk secretariaat worden belegd 

Startpunt voor 
schadeprotocol 
discussies 

Er zijn geen protocol concepten die leidend zijn voor de discussies in de expertteams of tijdens 
juridische en technische reviews. We bekijken het schadeprotocol per element en hiervoor kunnen alle 
voorstellen gebruikt worden door het expert team om opties voor te bereiden ter besluitvorming aan de 
Bestuurlijke Tafel. Het concept protocol van oktober 2017 zal als belangrijke input meegenomen 
worden. 

Schadeprotocol 
proces aankomende 
week 

De minister komt met een voorstel voor de publieke inrichting van de schadeafhandeling; 
• Dit voorstel is gebaseerd op hoe wij zaken in Nederland in ons publieke stelsel regelen met

waarborgen voor onafhankelijkheid en zorgvuldigheid;
• Experts beoordelen op een onafhankelijke en zorgvuldige manier;
• Er komt 1 loket;
• Beslissingen over het wel of niet recht hebben op schadevergoeding komen daarmee in

handen van deskundigen en worden niet op de bestuurlijke tafel genomen;
• Ook beroep tegen een beoordeling zal worden gewaarborgd in het publieke rechtssysteem dat

ons land kent

Dit betekent dat de volgende acties genomen worden 
• EZK juristen (onder leiding  kijken naar hoe we het schadeprotocol van het

privaatrechtelijk domein naar het publiekrechtelijk domein kunnen trekken. Zij komen met
resultaten voor de volgende bestuurlijke tafel (23 jan), met voldoende leestijd voor bestuurders.
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• Er moet vervolgens ook een vertaaltabel komen om deze publiekrechtelijke uitkomst te kunnen 
vergelijken met de huidige concept protocollen 

• EZK denkt in parallel na over de tijdelijke oplossing voor operationalisering van schadeprotocol. 
In dit proces moet ook worden nagedacht hoe om te gaan met schadeafhandelingen van voor 1 
april 2017 

 
Vanuit het ambtelijk secretariaat komt op basis van bovenstaande besluiten en acties het volgende 
voorstel voor een aangepast proces 
• De juridische review blijft donderdag staan met doel input te leveren aan  
• De technische review wordt doorgeschoven naar volgende week, zodat we ze een scherpe 

vraagstelling mee kunnen geven. Donderdag zal er in kleinere technische setting  afstemming 
plaatsvinden over de vraagstelling voor de technische review. 

• De bijeenkomst van het expertteam van a.s. vrijdag zal in het teken staan van de klantbeleving 
• De bestuurlijke tafel zal zich volgende week dinsdag (23 jan) buigen over zowel het voorstel van 

EZK, als over de input van het expertteam over de klantbeleving (inclusief ruimhartigheid en 
bewonersvriendelijkheid aan het loket) 

 
De bestuurlijke tafel communiceert niet met NAM over het behalen van een akkoord op het 
schadeprotocol. Uiteraard zullen individuele leden nog wel met NAM over huidige 
uitvoeringsactiviteiten spreken (zoals NCG over versterken en schade). 
 
Daarnaast is NCG samen met NAM en CVW bezig om de schades van voor 31 maart 2017 zo snel 
mogelijk af te handelen. Voorts zijn er tal van maatregelen genomen voor de organisatie van de nieuwe 
schadeaanpak. De minister heeft de NCG uitgenodigd het nodige hierover met hem te delen 

Schadeprotocol 
overeenkomsten en 
verschillen 

NCG heeft twijfels of volledige nulmeting bij elke schademelding uitvoerbaar en/of wenselijk is op 
korte termijn. Deze vraag is nog niet beantwoord en daarmee is het onderwerp nulmeting van 
‘overeenkomsten’ naar ‘uitwerken van opties’ verplaatst. 

Team 5. Besturing Er is akkoord op doel en eindproducten, met aanpassingen in eindproducten: 
• Eindproduct organisatie consequenties: hierin de volledige organisatie uit te werken, niet 

alleen voor gemeentes. 
• Eindproducten moeten niet alleen over besturing gaan, want sommige problemen hebben niet 

alleen besturing als oorzaak. Daarom moet er breder gekeken worden, zoals bevoegdheden, 
prikkels, en wie verantwoordelijk is voor welke taken 

Team 6. Wet- en 
regelgeving 

Bestuurlijke schakel:  

Communicatie 
functie 

Bestuurlijke schakel is het ambtelijk secretariaat 
Trekkersfunctie wordt dubbel bekleed, met een iemand uit de regio en een iemand uit het rijk. Deze 
personen zullen worden vastgesteld door ambtelijk secretariaat 
 
Er is een akkoord op doel en eindproducten, maar er wordt benadrukt dat het team zowel moet 
nadenken over omgevingsmanagement en lange termijn communicatie 

Financiële functie Bestuurlijke schakel is het ambtelijk secretariaat 
Trekkersfunctie wordt dubbel bekleed, met een iemand uit de regio en een iemand uit het rijk. Deze 
personen zullen worden vastgesteld door ambtelijk secretariaat 

Trekkers Er is een akkoord op trekkers 
Openstaande acties Er is een akkoord dat het ambtelijk secretariaat een begroting uitwerkt voor proces en uitvoering van 

de aanpak van de Bestuurlijke Tafel ten behoeven van Groningenagenda Bovengronds 
 
 
Nog openstaande besluiten (doorgeschoven naar volgende bestuurlijke tafel) 
 
Onderwerp Omschrijving 
- - 
 
Actielijst 
 
Onderwerp Omschrijving Actiehouder Deadline 
Gevoeligheden/ 
rode knoppen 

E-mail naar de minister met welke gevoeligheden hij nu al ziet en 
waarvoor hij zou willen waarschuwen 

Eelco 
Eikenaar 

ZSM 

Interviews Inplannen en houden van interviews tussen technisch voorzitter en 
leden, waar ook gevoeligheden worden besproken 

Proces 
begeleider  

ZSM 
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om onmiddellijk een besluit te nemen.
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Leveringszekerheid anders framen:

het gaat over verlies van banen, economische verliezen, stabiliteit: emotie
versus emotie zetten.

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Tijdspad: in maart een nieuw besluit,
wat gebeurt er in de tussentijd?

 
Bovengrond:

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Korte toelichting van mijn kant. Wat
is het probleem? Wat moet er gebeuren om schadeprotocol op te lossen?

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Fors geld in schade, echte grote geld
in Versterking.  pleitte om ratio te bewaren, ondanks alle
emotie in proces. (Versterkingskosten kunnen niet waar zijn)

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Gemeld dat nu de inschatting is dat
+/- 50 mln nodig is om proces los te trekken (  dacht hier dat
NAM het leeuwendeel van zou betalen)

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Ook hier: schadeprotocol korte
termijn, na Q1 komen we met alle sporen terug. AZ pleitte hier voor forse
stap naar voren: als publiek instappen, grove berekening, dit moet het
zijn, later verrekenen met NAM. ook voor grove berekening, maar
toch merkte ik bij FIN veel aarzelingen.

 
Mandaat:

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]--  Proces toegelicht van
mandaat en heads of agreement.

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Afwegingsdiscussie hier aan de orde
gehad. Pleidooi om die goed inzichtelijk te maken: Is het of een bak geld
naar Versterken, en anders in stikstof installaties?

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Toen ongemak FIN
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Zijn alle waarborgen aanwezig: er

werd bijv. gepleit voor een corporate advocaten kantoor om mee te kijken
met Landsadvocaat.

 
Dat was het volgens mij. Goed gesprek, met name qua info-overdracht, maar ook
de nodige zorgen vanuit AZ en FIN.
 

 aanvullingen?
Groet,
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