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Geacht College, geacht Bestuur, 

In de afgelopen weken zijn diverse berichten in de media gepubliceerd over 

gaswinning uit kleine velden op land waarvan een (wijziging van het) 

winningsplan bij mij in behandeling is, zoals de gaswinning bij Heerenveen. Uit 

deze berichtgeving en de reacties daarop maak ik op dat er geen duidelijk beeld 

is van de gevolgde procedures. Mijn ambtenaren zullen u in de aankomende 

periode specifiek ten aanzien van de in uw gebied voorliggende winningsplan(nen) 

toelichting geven op de te volgen procedure en uw rol als adviseur ten gevolge 

van de nieuwe Mijnbouwwet, die per 1 januari jl. in werking is getreden. 

Vooruitlopend op deze gesprekken informeer ik u over de beoordeling van voor de 

inwerkingtreding van de nieuwe Mijnbouwwet ingediende (wijzigingen van) 

winningsplannen en mijn handelswijze tot nu toe. Daarmee hoop ik eraan bij te 

dragen dat eventuele onduidelijkheden of zorgen bij omwonenden vanuit de 

verschillende betrokken overheidslagen op een gelijkluidende manier worden 

beantwoord. 

Het hoe en waarom van een winningsplan 

Voor het winnen van gas zijn verschillende vergunningen nodig. Zo is er een 

winningsvergunning nodig waarbij een mijnbouwmaatschappij het alleenrecht 

krijgt om binnen een bepaald gebied mijnbouwactiviteiten te ontplooien. Voordat 

daadwerkelijk gewonnen mag worden, zijn daarnaast omgevingsvergunningen 

nodig voor de locatie en de installaties. Bij de besluitvorming op deze 

vergunningen zijn wettelijke adviseurs zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 

de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en u als decentrale overheden 

betrokken. Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt het 

mijnbouwbedrijf vervolgens een winningsplan op. Gaswinning mag plaatsvinden 

conform het winningsplan waaraan ik mijn instemming heb gegeven. Het 

winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de 

verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van 

bodembeweging.  

Onder de voorschriften in de Mijnbouwwet zoals die tot 1 januari 2017 golden, 

werd aan de hand van het winningsplan beoordeeld of de winning doelmatig, 

efficiënt en binnen veilige kaders ten aanzien van de bodembeweging geschiedt. 

In 2015 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport 

9a
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‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ aanbevelingen gedaan hoe in de besluitvorming 

omtrent gaswinning het aspect veiligheid een grotere rol kan spelen. Tevens werd 

aanbevolen om bij de besluitvorming over mijnbouwactiviteiten de andere 

overheden meer te betrekken. Deze aanbevelingen zijn geïmplementeerd in de 

herziening van de Mijnbouwwet die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is. 

Ten aanzien van de winningsplannen is nu in de Mijnbouwwet geregeld dat 

aanvragen tevens worden getoetst op veiligheid en risico’s voor gebouwen en 

dijken en omwonenden, en dat gemeenten, provincies en waterschappen om 

advies worden gevraagd. Daarnaast biedt de Mijnbouwwet sinds 1 januari 2017 

meer ruimte om voorwaarden of beperkingen aan het instemmingsbesluit te 

verbinden, waar het bedrijf aan moet voldoen bij de gaswinning. 

Implementatie wijzigingen van de Mijnbouwwet 

Op 2 april 2015 heb ik de kabinetsreactie op het OVV-rapport aan de Tweede 

Kamer gestuurd. Ik heb toen aangegeven dat ik, vooruitlopend op 

inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen in de Mijnbouwwet, ingediende 

(wijzigingen van) winningsplannen zoveel mogelijk in de geest van de 

aangekondigde wijziging van de Mijnbouwwet zou behandelen. Onder de 

Mijnbouwwet zoals die destijds gold, kon ik een instemmingsbesluit op 

winningsplannen slechts weigeren in het belang van een planmatig beheer van 

voorkomens van delfstoffen of in verband met het risico van schade ten gevolge 

van beweging van de aardbodem. Het uitgebreidere beoordelingskader van de 

herziene Mijnbouwwet werd pas van kracht op 1 januari 2017. Mede om die reden 

is er geen overgangsrecht opgenomen bij de inwerkingtreding van de gewijzigde 

Mijnbouwwet. In het afgelopen jaar is veel werk verzet, zodat de besluiten met 

ingang van 1 januari 2017 met de beoogde zorgvuldige voorbereiding genomen 

kunnen worden, rekening houdend met het ruimere afwegingskader ten aanzien 

van veiligheid en risico’s. Hoe deze wijzigingen precies vorm gegeven zouden 

worden, was op het moment van het schrijven van de kabinetsreactie nog niet 

precies duidelijk. Wel stond in ieder geval vast dat decentrale overheden een 

adviesrol zouden krijgen. 

Vorig jaar, toen de contouren van de wijzigingen in de Mijnbouwwet zich 

begonnen af te tekenen, zijn er algemene informatiesessies gehouden om u te 

informeren over het adviesrecht dat u in het kader van de winningsplannen zou 

krijgen. Ook de vorm waarin winningsplannen bij het ministerie werden ingediend, 

is tegen het licht gehouden. De winningsplannen werden destijds geschreven door 

experts voor experts. De plannen waren daarom ongeschikt om ter advisering aan 

de decentrale overheden voor te leggen. Om die reden heb ik samen met de 

sector gewerkt aan het verbeteren van de begrijpelijkheid van de winningsplannen 

voor eenieder. Daarnaast is samen met SodM gewerkt aan een methodiek om de 

veiligheid expliciet in het winningsplan op te nemen op een eenduidige en 

onderling vergelijkbare wijze, een zogeheten seismische risicoanalyse. Ik heb 

aangegeven dat ik pas over de winningsplannen of wijzigingen daarvan zou 

besluiten nadat TNO een analyse had uitgevoerd over het seismische risico van 

alle kleine velden op land (brief aan de Tweede Kamer van 21 april 2015, 

Kamerstuk 33 529, nr. 146). 
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Voor 29 juni 2016 ingediende winningsplannen 

Op 29 juni 2016 waren er 28 (wijzigingen van) winningsplannen ingediend, 

waarover ik nog geen instemmingsbesluit had genomen. Daarbij waren vijf nieuwe 

winningsplannen waar geen vigerend winningsplan aan ten grondslag lag. Nieuwe 

winningsplannen beschrijven voorgenomen winningen. Bij het aanboren van een 

nieuw gasveld wordt vaak een zogeheten well-test uitgevoerd, wat feitelijk 

geregistreerd wordt als productie. Er wordt dan dus geproduceerd uit het veld om 

te onderzoeken hoe het veld zich vermoedelijk zal gaan gedragen en de productie 

zich zal ontwikkelen. Die productie heeft een tijdelijk karakter. De informatie uit 

de test kan gebruikt worden om het winningsplan te onderbouwen en om de 

gevolgen van de winning zo goed mogelijk in te kunnen schatten. Omdat de 

activiteit feitelijk als productie geregistreerd wordt, moet dit wel in nauw overleg 

met SodM. Op het moment van het versturen van de brief aan de 

mijnbouwbedrijven werden bij twee velden dergelijke well-tests uitgevoerd. 

Bij bestaande winningen (met een instemmingsbesluit op een vigerend 

winningsplan) krijgt een mijnbouwmaatschappij tijdens de productie van gas meer 

gegevens en kennis over het veld. Deze kennis kan leiden tot een wijziging van 

het winningsplan. Mijnbouwmaatschappijen dienen tijdig wijzigingen in te dienen 

op een winningsplan, zodat men conform het dan nog geldende winningsplan kan 

blijven winnen terwijl de wijziging in behandeling wordt genomen. Conform deze 

praktijk zijn mijnbouwmaatschappijen gewijzigde winningsplannen blijven 

indienen. Zoals aangegeven had ik toegezegd om alle winningsplannen in de geest 

van de wijziging van de Mijnbouwwet, waar op dat moment aan werd gewerkt, te 

behandelen. Dit betekende niet dat in afwachting van de inwerkingtreding van de 

gewijzigde Mijnbouwwet alle winningen op land stilgelegd zouden moeten worden. 

De betrokken mijnbouwbedrijven hadden immers tijdig (een wijziging van) hun 

winningsplan ingediend en dienden derhalve helderheid te krijgen over de 

productie van het gas of de voortzetting ervan. Bij winningen waar zou worden 

aangetoond dat de veiligheid niet in het geding is, zou de productie niet worden 

stilgelegd. Voor het geven van deze helderheid was dus van belang om te weten 

of het voortzetten van de productie tot een andere beoordeling zou leiden van de 

effecten van de bodembeweging of van de risico's voor omwonenden. In overleg 

met SodM heb ik TNO gevraagd samen met mijn ambtenaren in kaart te brengen 

of er aan de ingediende (wijzigingen van de) winningsplannen risico’s ten aanzien 

van de veiligheid zaten. Ook is op basis van door TNO uitgevoerde seismische 

risicoanalyses (het zogenoemde kleineveldenonderzoek, Kamerstuk 33259, nr. 

275) bekeken of de veiligheid in het geding was. Op grond van deze analyses

kwam ik tot de conclusie dat er bij gasproductie volgens de ingediende

winningsplannen geen directe aanleiding tot zorg was.

Op basis van deze gegevens heb ik de desbetreffende mijnbouwmaatschappijen 

per brief van 29 juni 2016 laten weten dat zij, in afwachting van de formele 

behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van de gewijzigde wet, de 

productie mochten voortzetten. Hiermee kregen de mijnbouwmaatschappijen 
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- nadat uit analyses van TNO was gebleken dat de veiligheid niet in het geding

was -  dus de mogelijkheid om de productie voort te zetten. Met de voortzetting

van de productie zouden zij voor wat betreft productievolume en productieduur

buiten het instemmingsbesluit op het vigerende winningsplan terecht kunnen

komen. Het eerdere instemmingsbesluit bood de basis voor het voortzetten van

de productie. De overige voorwaarden van het instemmingsbesluit op het

vigerende winningsplan bleven van kracht. Bij de voortgezette productie mocht

niet getreden worden buiten het ingediende (gewijzigde) winningsplan.

Met deze formulering ben ik niet expliciet ingegaan op winningsplannen waarvoor 

geen eerder instemmingsbesluit aanwezig was. Deze nieuwe winningsplannen 

waren wel opgenomen in de bijlagen van de brief. Op basis daarvan konden de 

mijnbouwbedrijven die op dat moment in het kader van een well-test gas 

produceerden, de productie in dat kader voortzetten. Voor zover de productie 

buiten de hiervoor gegeven kaders plaatsvindt, kan SodM overgaan tot het nemen 

van handhavingsmaatregelen. 

De verdere besluitvorming op de ingediende (wijzigingen van) winningsplannen 

heb ik uitgesteld tot inwerkingtreding van de nieuwe Mijnbouwwet, zodat deze 

getoetst en behandeld konden worden conform de nieuwe eisen die volgden uit de 

kabinetsreactie op het OVV-rapport. De gewijzigde Mijnbouwwet biedt meer 

ruimte om voorwaarden aan het instemmingsbesluit te verbinden, waar het bedrijf 

aan moet voldoen bij de gaswinning. De brief van 29 juni 2016, de reeds 

ingediende gewijzigde winningsplannen en de instemmingsbesluiten op de 

vigerende winningsplannen vormen het kader waarbinnen de bedrijven thans 

voorlopig gas winnen tot de definitieve besluitvorming op het winningsplan heeft 

plaatsgevonden. 

Winningsplannen ingediend met ingang van 29 juni 2016 

Ook op en na 29 juni 2016 zijn er nog nieuwe en gewijzigde winningsplannen 

ingediend. De brief van 29 juni 2016 geldt niet voor de winningsplannen die op en 

na die datum zijn ingediend. Voor de beoordeling van de aspecten ten aanzien van 

bodembeweging en veiligheid moeten alle winningsplannen die sinds die tijd zijn 

ingediend een seismische risicoanalyse bevatten. Die winningsplannen die reeds 

compleet waren met de seismische risicoanalyse heb ik in behandeling genomen.  

Bij nieuwe winningsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

gevolgd. Voor gewijzigde winningsplannen wordt in principe dezelfde 

voorbereidingsprocedure gevolgd, tenzij het een wijziging van het 

instemmingsbesluit van ondergeschikte aard is en niet leidt tot een andere 

beoordeling van de effecten van de bodembeweging of de risico’s voor onder 

andere de omwonenden. 

Betrokkenheid en communicatie 

Vorig jaar heb ik een start gemaakt met het alsnog in behandeling nemen van de 

eerder ingediende winningsplannen conform de gewijzigde Mijnbouwwet. In dat 

kader heb ik diverse decentrale overheden de afgelopen maanden om advies 
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gevraagd aangaande een specifiek winningsplan in de desbetreffende regio. Ik 

realiseer mij echter dat er voor diegenen onder u die nu nog om advies gevraagd 

(gaan) worden, er ruim een half jaar is verstreken tussen het versturen van de 

brief aan de mijnbouwbedrijven op 29 juni 2016 en het uitzetten van de 

adviesverzoeken aan de provincies, gemeenten en waterschappen. Achteraf 

constateer ik dan ook dat het de duidelijkheid ten goede was gekomen als ik 

destijds direct de brief van 29 juni 2016 ook met u had gedeeld.  

Voor de nieuw te volgen procedure is er een aanzienlijk grotere inzet van 

menskracht nodig, zowel binnen uw organisatie als mijn ministerie. Om de 

procedure voor elk winningsplan zorgvuldig te kunnen doorlopen, neem ik de 

winningsplannen niet allemaal tegelijkertijd in behandeling. Ik streef ernaar 

gedurende dit jaar alle 28 (wijzigingen van) winningsplannen die voor 29 juni 

2016 zijn ingediend in behandeling te nemen. Vanwege de onbekendheid met het 

adviseren op het gebied van winningsplannen geef ik adviseurs thans een ruime 

adviestijd. De adviesronde en het volgen van de voorgeschreven uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure samen duurt momenteel circa 9 maanden. 

Daardoor  kan ik dit jaar niet alle procedures afronden. 

Ik hecht eraan gedurende dit proces op een open en transparante wijze met u te 

communiceren. Bij de start van de behandeling van een winningsplan wordt u 

opnieuw geïnformeerd, maar dan specifiek over het desbetreffende winningsplan, 

de procedure en uw adviesrecht. 

In de procedure van behandeling zijn eveneens mogelijkheden ingebouwd om uw 

burgers te betrekken en te informeren. Zo organiseert mijn ministerie in overleg 

met u informatiesessies voor bewoners, waarbij ter plekke de mogelijkheid 

bestaat tot het indienen van zienswijzen. Daarnaast communiceert mijn ministerie 

via de geëigende middelen, zoals kennisgeving van het ontwerpbesluit via de 

Staatscourant en lokale bladen van gemeenten waar het gasvoorkomen zich onder 

bevindt. Verder zal ik gedurende bij de terinzagelegging alle stukken, benodigd 

voor het tot stand komen van het besluit, online en bij decentrale overheden 

ontsluiten.  

Het komende jaar zal ik een beroep doen op uw organisatie om mij van adviezen 

te voorzien die ik kan betrekken bij het besluit omtrent instemming met de 

winningsplannen. Mijn ambtenaren zullen u daarbij zo goed mogelijk van 

informatie voorzien.  

Hoogachtend, 

(w.g.) 

H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 











CC:  @shell.com
Onderwerp: FW: NAM voorstel rond “aangehouden winningsplannen”
Geachte ,
Ik weet niet of u het voorstel hieronder al heeft gezien.
Misschien kunt u laten weten wanneer het zou schikken om hierover te spreken?
Groeten

From:  Rob NAM-UPO/T/LW 
Sent: 29 January 2018 14:10
To: @minez.nl
Cc:  < @minez.nl>;  NAM-LSUP/ON
< @shell.com>
Subject: NAM voorstel rond “aangehouden winningsplannen”

Zoals besproken in het NAM-EZK overleg van 22 januari.
Bijgevoegde presentatie geeft een overzicht van de winningsplannen die door NAM zijn
ingediend vóór 2016.
Het document geeft ook een voorstel voor de overgebleven 5 WiPla’s.
Hierbij is het belangrijk dat EZK de winningsplangrenzen bevestigt.
Ons volgend overleg is gepland voor 22 februari.
Graag hoor ik of we dit voorstel met  (of ) kunnen bespreken voor
dit overleg.
Groeten

 
Asset Development Lead
NAM - Assen
Tel: +31 (0)6

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.
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Warffum:
Oneens met jullie voorstel. Er dient een volledige actualisatie van het winningsplan Warffum plaats te vinden.
Bovenstaande is afgestemd met  en 
Ik ga ervan uit je voldoende geïnformeerd te hebben als er nog vragen zijn kun je daarover contact met mij opnemen.
Hartelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DGETM-Directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

@minez.nl
Tel. 06-

Van: @shell.com [mailto @shell.com] 
Verzonden: maandag 5 februari 2018 14:37
Aan: 
CC:  @shell.com
Onderwerp: FW: NAM voorstel rond “aangehouden winningsplannen”
Geachte ,
Ik weet niet of u het voorstel hieronder al heeft gezien.
Misschien kunt u laten weten wanneer het zou schikken om hierover te spreken?
Groeten

From:  NAM-UPO/T/LW 
Sent: 29 January 2018 14:10
To: @minez.nl
Cc: @minez.nl>;  NAM-LSUP/ON
< @shell.com>
Subject: NAM voorstel rond “aangehouden winningsplannen”

Zoals besproken in het NAM-EZK overleg van 22 januari.
Bijgevoegde presentatie geeft een overzicht van de winningsplannen die door NAM zijn
ingediend vóór 2016.
Het document geeft ook een voorstel voor de overgebleven 5 WiPla’s.
Hierbij is het belangrijk dat EZK de winningsplangrenzen bevestigt.
Ons volgend overleg is gepland voor 22 februari.
Graag hoor ik of we dit voorstel met  (of ) kunnen bespreken voor
dit overleg.
Groeten

 
Asset Development Lead
NAM - Assen
Tel: +31 (0)6

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. 

buiten reikwijdte
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Manager Vergunningen & Omgevingsmanagement
Legal- Permits & Social Performance (LSUI/ONL)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 
Mobiel: +31 (6) 
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Disclaimer
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not
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1 Over dit document 
Gaswinning kan in sommige gevallen leiden tot aardbevingen. Dit soort aardbevingen worden ook wel 
geïnduceerde bevingen genoemd. De afgelopen 10 jaar is het aantal en de zwaarte van de bevingen 
boven de onshore gasvelden buiten het Groningen gasveld beperkt. Geïnduceerde bevingen kunnen 
echter nooit volledig worden uitgesloten. 

Dit document geeft een beschrijving van de belangrijkste informatie rond geïnduceerde bevingen boven 
de onshore gasvelden behalve Groningen, ook wel “kleine velden” genoemd. Het geeft ook een overzicht 
van de maatregelen die NAM heeft getroffen om oorzaken en gevolgen van deze risico’s te beheersen.  

Het doel van dit document is om de toezichthouder (SodM) en belanghebbenden (gemeente, bewoners) 
transparant te informeren over het seismisch risico behorend bij gaswinning uit kleine velden. Het 
document probeert daarmee de volgende vragen te beantwoorden voor kleine velden: 

- Welke bevingen hebben plaatsgevonden en wat voor bevingen kunnen theoretisch plaatsvinden? 
- Hoe monitort NAM bevingen en de bijbehorende effecten buiten het Groningen veld? 
- Wat wordt gedaan om (herhaling van) bevingen te voorkomen? 
- Welke schade zou kunnen plaatsvinden en hoe wordt deze afgehandeld? 
- Wat betekent dit voor specifieke gemeenten? 

De specifieke risico’s per veld en bijbehorende beheersmaatregelen staan beschreven in het 
winningsplan behorend bij dat gasveld. Voor de ondergrondse gasopslag Norg, dat een onderdeel is van 
het Groningensysteem, is een vergelijkbaar Seismisch Risicobeheerssysteem opgesteld. 

Dit document hoopt te bereiken dat er begrip is voor het verschil in seismisch risico tussen het Groningen 
veld en de kleine velden. Bij kleine velden is de seismische dreiging significant kleiner. Ook is er geen 
belang van leveringszekerheid om beslissingen rond productie te nemen, behalve misschien bij velden 
voor ondergrondse gasopslag. Hopelijk kunnen zo zorgen over “Groningse taferelen bij kleine velden” 
weggenomen worden.  
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Hoofdstuk 2 geeft een achtergrond van bevingen boven kleine velden. Er wordt stilgestaan bij historische 
bevingen en bij mogelijke toekomstige bevingen.  

Hoofdstuk 3 beschrijft welke monitoring NAM uitvoert voor bevingen. Ook wordt stilgestaan bij 
metingen rond effecten op de bovengrond (versnellingsmeters). 

Hoofdstuk 4 beschrijft welke acties worden genomen indien er een aardbeving door gaswinning uit kleine 
velden optreedt. Dit Seismisch Risicobeheersplan komt voort uit de verplichting volgens de SodM 
leidraad voor gasvelden met een verhoogd seismisch risico (de zogenaamde Categorie 2 velden). Door 
het generieke karakter zal dit beheersplan ook worden toegepast voor gasvelden met een laag seismisch 
risico (de zogenaamde Categorie 1 velden). Het Seismisch Risicobeheersplan beschrijft acties rond 
communicatie na een beving en maatregelen om herhaling te voorkomen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft wat theoretisch de gevolgen kunnen zijn van een beving in kleine velden 
(risicoduiding). In de meeste gevallen zullen velden niet beven of zullen bevingen niet gevoeld worden en 
gelukkig geen schade geven. Theoretisch kan in het ergste geval schade van “Gradatie 2” optreden aan 
gebouwen (lichte constructieve schade). 

Hoofdstuk 6 beschrijft hoe eventuele schade snel en transparant wordt afgehandeld via een 
schadeprotocol. 

 

In een aantal bijlagen worden verdere details gegeven rond 

A. De locatie van gasvelden van NAM. 
B. Hoe de SodM leidraad voor seismische risico-inventarisatie werkt. 
C. Welke wiskundige formules gebruikt worden om magnitude van een beving te vertalen in 

grondsnelheden. 
D. Hoe NAM zorgt dat het risicobeheersplan goed onderhouden blijft. 

De aardbevingen in het Groningen veld hebben grote invloed op het beleid rond gaswinning en 
aardbevingen. Dit document (met name de informatie rond monitoring en schadeafhandeling) zal in de 
komende tijd aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen.  
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2 Achtergrond van geïnduceerde bevingen boven kleine velden 
Wanneer de druk in de ondergrond daalt als gevolg van gaswinning, kunnen spanningsveranderingen in 
de ondergrond optreden. Deze spanningsveranderingen kunnen vervolgens leiden tot een plotselinge 
beweging van een bestaande natuurlijke breuk in de ondergrond: een aardbeving.  

Bij de meeste kleine gasvelden is de kans op voelbare aardbevingen gering, maar een aardbeving is 
theoretisch nooit helemaal uit te sluiten. In ongeveer 10 procent van de 175 gasvelden in Nederland 
hebben voelbare aardbevingen plaatsgevonden. Het KNMI is de Nederlandse autoriteit op het gebied van 
aardbevingen. Het KNMI meet, analyseert en publiceert alle aardbevingen in Nederland. Een recent 
overzicht van de bevingen in Nederland (tot maart 2018) is te vinden in Figuur 1. Ten zuiden van het 
gebied getoond in dit figuur wordt wel gas gewonnen maar zijn geen bevingen waargenomen. Het meest 
recente overzicht van alle door KNMI geregistreerde bevingen is beschikbaar op de KNMI-website1 en 
een “Interactieve kaart” op www.nam.nl, onder “Feiten en cijfers”. 

 

2.1 Historische aardbevingen  
De sterkte van een beving wordt weergegeven als magnitude volgens de schaal van Richter (M). Deze 
schaal is logaritmisch: een beving van magnitude 3 heeft 1000 keer meer energie dan een beving met 
magnitude 1 – zie voetnoot2. 

Voelbare aardbevingen hebben een magnitude boven M=1,5. Bevingen tot M=3,0 worden doorgaans 
“zeer licht” genoemd in categorisaties van de schaal van Richter. Hierbij moet wel de kanttekening 
worden geplaatst dat geïnduceerde bevingen ondieper plaatsvinden en daardoor gemakkelijker gevoeld 
kunnen worden dan tektonische aardbevingen die meestal op grotere diepte plaatsvinden (tektonische 
bevingen zijn natuurlijke bevingen door bewegingen in aardplaten). 

                                                           

 
1 https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen 
 
2 Er staat een factor 2/3 in de logaritmische relatie tussen energie en magnitude. Hierdoor is er niet de gebruikelijke factor 10 in energietoename 
voor elke stap in magnitude, maar een factor 1000 in energietoename voor elke 2 stappen in magnitude. 
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Figuur 1: Overzicht van geïnduceerde bevingen in Nederland vanaf het begin van de metingen in 1986 tot december 
2018. Gasvelden zijn in groen weergegeven (bron: www.nam.nl). 
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De KNMI-aardbevingscatalogus kent ongeveer 1450 datapunten, waarvan ongeveer 1140 aardbevingen 
boven en rondom het Groningen veld zijn geobserveerd. In het verleden vonden een aantal bevingen met 
magnitude boven M=3,0 plaats boven het Bergermeer veld en het Roswinkel veld. Het Roswinkel veld is 
inmiddels afgesloten en het Bergermeer veld functioneert nu als gasopslag waarbij sinds de verhoging 
van de druk er geen voelbare aardbevingen (M>1,5) meer zijn waargenomen. Omdat de Bergermeer en 
Roswinkel bevingen niet (meer) relevant zijn, betreft de analyse hieronder de periode vanaf 2007. 

Figuur 2 laat zien dat er sinds 2007 buiten het Groningen veld geen bevingen zijn geweest met magnitude 
boven M=2,5.   

 
Figuur 2: Bevingen tegen de tijd die geregistreerd zijn tot december 2018 boven onshore gasvelden (excl. Groningen) 

Figuur 3 toont de verdeling van bevingen die hebben plaatsgevonden in de periode 2007-2019 boven 
onshore gasvelden (excl. Groningen). De bevingen boven de Noordzee velden zijn vanwege een beperkt 
meetnetwerk niet meegenomen in het histogram. In totaal zijn er in deze periode 84 bevingen 
geregistreerd waarvan er 27 gevoeld kunnen zijn (M > 1,5). In Tabel 1 staan de 22 bevingen in de periode 
2007-2018 boven kleine velden met magnitude boven 1,6. Er zijn 7 bevingen geweest boven magnitude 
M=2,0.  
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Figuur 3: Aantal door gaswinning geïnduceerde bevingen boven onshore gasvelden 2007-2018 (excl. Groningen).  
Niet alle bevingen onder magnitude M=1,5 kunnen worden geregistreerd. 

Tabel 1: Bevingen met magnitude boven M=1,6 boven onshore gasvelden 2007-2017 (excl. Groningen).  

Plaats Datum Magnitude Gasveld PROVINCIE 

Nieuw Annerveen 05/01/2008 1,7 Annerveen Drenthe 

Zuidlaren 17/02/2008 1,8 Annerveen Drenthe 

Ekehaar 02/04/2008 2,5 Eleveld Drenthe 

Ekehaar 02/04/2008 1,9 Eleveld Drenthe 

Nieuw Annerveen 22/04/2008 1,8 Annerveen Drenthe 

Emmen 05/08/2008 2,0 Emmen Drenthe 

Geelbroek 26/08/2008 2,3 Eleveld Drenthe 

Hooghalen 26/10/2008 1,7 Witterdiep Drenthe 

Wildervank 21/06/2010 1,7 Annerveen Groningen 

Annen 16/01/2011 1,8 Annerveen Drenthe 

Noordzee (nabij Schoorl) 19/04/2012 1,8 Bergen Noord-Holland 

Waddenzee (nabij Buren) 09/08/2013 1,8 Ameland Friesland 

Annen 09/11/2013 2,4 Annerveen Drenthe 

Assen 05/02/2014 2,0 Eleveld Drenthe 

Amen 11/11/2014 2,0 Eleveld Drenthe 

Emmen 05/04/2015 1,9 Emmen Drenthe 

Anna Paulowna 23/06/2015 2,3 Slootdorp (Vermilion) Noord-Holland 

Emmen 30/09/2015 2,3 Emmen Drenthe 

Zuidlaren 23/12/2016 2,4 Annerveen Groningen 

Lauwerzijl 07/04/2018 1,7 Saaksum-West Groningen 

Warder 05/06/2018 2,5 Middelie Noord-Holland 

Dalen 17/07/2018 2,0 Dalen Drenthe 
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2.1 Toekomstige aardbevingen  
Helaas is het voorspellen van plaats, tijdstip en magnitude (M) van aardbevingen nog niet goed mogelijk, 
voor zowel natuurlijk optredende als geïnduceerde aardbevingen.  

In het algemeen gedragen aardbevingen zich volgens de Gutenberg-Richter relatie. Deze relatie beschrijft 
de verhouding tussen de sterkte van bevingen (magnitude) en hoe vaak deze bevingen voorkomen 
(frequentie). Deze relatie is logaritmisch en geeft aan dat bij het optreden van een enkele beving, de kans 
op magnitude M=2 ongeveer 10 keer zo klein is als de kans op magnitude M=1. De kans op een beving 
met magnitude M=3 is ongeveer 100 keer zo klein als de kans op magnitude M=1. 

Er is geen perfecte methode om aardbevingen te voorspellen, of uit te sluiten. Maar we kunnen wel alle 
kennis op het gebied van aardbevingen inzetten om een goed onderbouwde risico inschatting te maken. 
Voor de gaswinning in Nederland heeft dit geleid tot de leidraad van SodM (Ref. 1). Deze leidraad bevat 
een methode om een Seismische Risico Analyse (SRA) uit te voeren. Deze methode is samengevat in 
Hoofdstuk 1.  De leidraad bevat een theoretische berekening van de magnitude van de sterkst mogelijke 
beving in een veld en de kans dat enige beving zal plaatsvinden. 

In veel gevallen leidt de berekening volgens de leidraad tot een “reële kans op een beving” (19% of 42%). 
Deze berekening is gebaseerd op ondergrondse kenmerken van de gasvelden. De kans heeft betrekking 
op het mogelijke voorkomen van vooral kleine, niet voelbare bevingen. De kans op voelbare bevingen is 
kleiner. De kans op bevingen die schade kunnen veroorzaken is nog weer kleiner.  

Tabel 1 toont dat de bevingen met magnitude boven de M=2,0 zich lijken te beperken tot een paar 
velden. Figuur 1 toont dat dat er geen geïnduceerde bevingen zijn waargenomen onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem. Met de kennis van nu valt niet vast te stellen waarom deze regionale verschillen 
bestaan.  Ondanks het feit dat er na decennia gaswinning nooit een beving in het gebied onder de lijn 
Amsterdam-Arnhem is waargenomen, voorspelt de SRA voor sommige velden toch een reële kans op 
beven. Theoretisch – op basis van ondergrondse kenmerken – kan een beving dus niet worden 
uitgesloten.  

De SRA berekening geeft regelmatig waarden voor een sterkst mogelijke beving tot M=4 voor gebieden 
waar nooit voelbare bevingen hebben plaatsgevonden. De sterkst mogelijke beving zoals de leidraad 
berekent is nog nooit waargenomen in een veld. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de SRA 
conservatief is in haar voorspellingen.  

Voor ieder producerend onshore gasveld is een SRA uitgevoerd. Omdat de SRA aangeeft dat een beving 
meestal niet uit te sluiten is, beschrijft dit document een generiek seismisch risicobeheersplan. De 
specifieke risico’s per veld en bijbehorende beheersmaatregelen staan beschreven in het winningsplan 
behorend bij dat gasveld. 
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3 Monitoring van aardbevingen 
Seismische monitoringstations (geofoons) zijn geïnstalleerd boven en in de nabijheid van gasvelden en 
staan met een online verbinding in contact met het KNMI. Een geofoon wordt op verschillende dieptes 
onder het aardoppervlak aangebracht. Geregistreerde aardbevingen worden automatisch vermeld op de 
website van KNMI. Na interpretatie van de gegevens door de specialisten van het KNMI kan een kleine 
aanpassing van de sterkte en/of locatie plaatsvinden. De locatiedrempel is een maat voor de gevoeligheid 
van het netwerk. Deze drempel geeft de laagste aardbevingsmagnitude waarbij de locatie van de beving 
nog bepaald kan worden, de beving is dan door ten minste 3 monitoringstations waargenomen. Voor het 
merendeel van de onshore gasvelden ligt de locatiedrempel tussen magnitude 1,0 en 1,5. Rondom het 
Groningen veld is een fijnmazig netwerk van monitoringstations aangelegd en ligt de drempelwaarde 
zelfs rond de 0,5 (Figuur 4). Op verschillende plekken is uitbreiding van het netwerk uitgevoerd/gepland 
(Zuidwest Nederland, Middelie, Vries-Zuid, Eleveld, Coevorden) 

 
Figuur 4: Overzicht van de locatiedrempel in Nederland in 2017. De driehoeken geven de locaties aan van de 
geofoons (Ref. 12). 

Alle geofoons die de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd zijn aan het maaiveld uitgerust met een 
versnellingsmeter of accelerometer. Deze versnellingsmeters geven informatie over de 
aardbevingsgolven aan het aardoppervlak (maaiveld). De grondbeweging aan het oppervlak zegt iets 
over de mogelijke gevolgen van aardbevingen. De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) heeft 
recent geadviseerd dat het installeren van een netwerk van versnellingsmeters een effectievere 
maatregel is voor het duiden van schade dan het uitvoeren van nulmetingen aan gebouwen (Ref. 15). Het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dit advies gebruikt bij instemmingsbesluiten voor 
winningsplannen. 

Dichtbij sommige bevende velden zijn in gebouwen gebouwsensoren geplaatst. Deze meten hoe een 
oppervlaktetrilling doorwerkt op een gebouw. Vanzelfsprekend geven deze gebouwsensoren alle 
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4 Seismisch risicobeheersplan 
Het seismisch risicobeheersplan beschrijft welke maatregelen genomen worden om de mogelijke 
consequenties van gaswinning zo veel mogelijk te beperken. Dit kunnen maatregelen zijn waardoor 
bodembeweging voorkomen of beperkt kan worden, of maatregelen waarmee negatieve gevolgen 
voorkomen, beperkt of verzacht worden. 

In dit plan wordt vastgelegd wat er met seismische gegevens wordt gedaan en welke situaties aanleiding 
geven tot het nemen van een mitigerende actie. In dit beheersplan is gekozen voor de aanpak met de 
zogenaamde "verkeerslicht" methode, waarbij per kleur wordt beschreven wat de mogelijke acties zijn 
en hoe er intern (binnen NAM) en extern wordt gecommuniceerd.  

In overleg met SodM worden eventueel maatregelen op productie genomen om de kans op nieuwe 
bevingen te beperken. NAM stopt direct met gasproductie uit een “klein veld” als er een beving met 
magnitude boven 3,0 plaatsvindt in dat veld. 

4.1 Seismisch Risicobeheersteam (SRBT) 
NAM heeft voor kleine velden een seismisch risicobeheersteam (SRBT) samengesteld. Het SRBT monitort 
voor kleine velden het seismisch risicobeheerssysteem. 

SRBT komt maandelijks bij elkaar voor overleg over:  
o de correcte werking van het meetsysteem (bijvoorbeeld geofoons en accelerometers); 
o eventuele (trends in) seismische activiteit door KNMI geregistreerd en gelokaliseerd. 

Bij seismische activiteit volgt het SRBT het escalatieproces zoals beschreven in het seismisch 
risicobeheerssysteem in sectie 4.2. Notulen van de SRBT besprekingen worden opgeslagen. Indien nodig, 
coördineert het SRBT de rapportage naar externe partijen.  

4.2 Seismisch risicobeheerssysteem  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de feitelijke invulling van het risicobeheersplan. Hierin is 
vastgelegd welke stappen worden gezet als sprake is van een aardbeving door gaswinning: 

o Productie: Welke situaties geven aanleiding tot het nemen van een mitigerende actie. Te denken 
valt aan het verminderen of stoppen van productie van (een deel van) het veld. 

o Communicatie: Op welke manier met de omgeving en belanghebbenden wordt gecommuniceerd 
na registratie van een aardbeving. Behalve van de sterkte van een beving hangt dit ook altijd af 
van specifieke lokale factoren en publieke reacties. Sectie 4.3 geeft meer informatie over de 
communicatie, met specifieke beschrijvingen voor Cat.2 gasvelden.  

o Schadeafhandeling: Indien nodig kan extra capaciteit beschikbaar gemaakt worden om 
schademeldingen goed af te handelen. Tevens kan het NAM Crisis Management Team (CMT) 
ingezet worden. Het CMT word geleid door een afgevaardigde van de NAM-directie. 
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Er zijn de volgende uitzonderingen voor deze tabel: 

 Velden die voor gasopslag worden gebruikt spelen een kritische rol in de leveringszekerheid van 
aardgas in Nederland. Voor deze velden zal eerst overleg plaatsvinden met de overheid 
(EZK/SodM) alvorens wordt besloten om eventuele productiebeperking/stop te implementeren.   

 In sommige kleine velden wordt water geïnjecteerd. In de waterinjectie-vergunningen zijn 
voorschriften opgenomen om het risico van bodemtrillingen geïnduceerd door waterinjectie te 
bepreken. Specifiek voor Twente waterinjectie zijn er tevens additionele geofoons geplaatst 
waardoor ook lichtere bevingen (0,5 < M ≤ 1,5) gedetecteerd kunnen worden. In Twente worden 
geen bevingen verwacht. Daarom is voor Twente de ondergrens voor het gele escalatieniveau 
(seismische activiteit) verlaagd naar M>0,5. 

 Een herhaling van bevingen kan zorgen voor een escalatie in het beheerssysteem volgens het 
schema in Figuur 6. Bijvoorbeeld, als er meer dan twee bevingen zijn geweest met M=1,8 
gedurende de laatste 12 maanden, zal het SRBT overgaan naar het escalatieniveau “oranje” 
(verhoogde seismische activiteit), met bijbehorende maatregelen. Een veld wordt ingesloten bij 
een beving van M>3,0 en gaat pas open na overleg met de toezichthouder (SodM) en 
communicatie met omgeving. De situatie van 2 of meerdere bevingen met M>3,0 binnen één jaar 
zal zich daarom niet voordoen. Dit is aangegeven met het grijze vlak in Figuur 6. 

 
Figuur 6: Matrix behorend bij het seismische risicobeheerssysteem. 

4.3  Wat gebeurt er bij een beving in een specifieke locatie? 
Deze sectie beschrijft in meer detail welke communicatie plaatsvindt bij een beving. Eerst generiek in 
sectie 4.3.1, en daarna specifiek voor sommige velden. Voor communicatie wordt verondersteld dat 

- SodM vragen rond veiligheid moet kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld van landelijke 
bestuurders; 

- Veiligheidsregio voldoende informatie moet hebben om een eventuele crisis effectief te kunnen 
beheersen. Ook moet de Veiligheidsregio vragen van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten,  
waterschappen en het publiek kunnen beantwoorden; 

- B&W vragen van burgers en lokale pers moet kunnen beantwoorden. 

De communicatie zal bijvoorbeeld informatie uitwisselen rond 
- Locatie en sterkte van de beving (zoals berekend door KNMI) 
- Welk gasveld dit betreft, en welke vergunningen voor de winning aanwezig zijn 
- Waar men eventuele schade kan melden en hoe deze meldingen verwerkt gaan worden 
- Andere zorgen, bijvoorbeeld over kans op naschokken of herhaling 
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verband kunnen worden gebracht met een beving. Ook is de informatiebehoefte anders als NAM recent 
in het lokale/regionale nieuws is geweest, bijvoorbeeld vanwege lopende vergunningprocedures. 

Details van het communicatieplan, zoals bellijsten, worden door NAM in overleg met betrokken 
overheden actueel gehouden en zijn voor NAM beschikbaar. Dit communicatie-overzicht wordt 
regelmatig aangepast met ervaringen. 

 
Bijlage A geeft per gemeente aan 

- Welke gasvelden in de gemeente liggen 
- Welke seismische risicocategorie deze gasvelden zijn (voor Cat.2 velden is veldnaam vetgedrukt).  
- Of deze velden eerder hebben gebeefd. 
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5 Mogelijke gevolgen van een beving 
Dit hoofdstuk gaat in op de duiding van de mogelijke gevolgen van aardbevingen voor onshore velden 
buiten het Groningen veld. Hierbij is gekeken naar een aardbeving met magnitude M=2,5 wat de sterkste 
beving is die in de laatste 10 jaar boven kleine velden is waargenomen. De conclusie van dit hoofdstuk is 
dat bij zo’n beving schade beperkt blijft tot “gradatie 1” (verwaarloosbare tot lichte schade) en dat er 
geen gevolgrisico is door grootschalige schade aan gebouwen, dijken of infrastructuur.  

5.1 Inschatting van de realistisch sterkste beving 
In de leidraad van SodM worden twee methoden voorgesteld om de magnitude te schatten van een 
theoretisch sterkste beving (Ref. 1). Deze theoretisch maximum magnitude wordt Mmax genoemd. De 
twee methoden geven een Mmax voor kleine velden tussen magnitude M=1,4 en M=4,1 (Ref. 4). In 
Nederland heeft geen enkel gasveld (inclusief het Groningen veld) bevingen vertoond met een magnitude 
van Mmax of hoger, die volgt uit de berekening.  

In Hoofdstuk 2 is getoond dat er door gaswinning uit kleine velden boven land geen bevingen met 
magnitude boven M=2,5 geweest zijn sinds 2007. In dit hoofdstuk is daarom de maximaal 
waargenomen magnitude van M=2,5 gebruikt om een realistische duiding van de mogelijke gevolgen 
van aardbevingen in kleine velden te verkrijgen. In sectie 5.4 en 5.5 is beschreven wat de maximale 
gevolgen zouden kunnen zijn bij een theoretische beving met magnitude M=4,1. 

5.2 Schade door aardbevingen  
Aardbevingsschade kan worden geclassificeerd volgens de “European Macroseismic Scale”, EMS-98. De 
schaal is opgebouwd uit 5 schadeklasses (“gradaties”). Een vertaling van deze schaal door Deltares (Ref. 
5) is in Figuur 7 weergegeven voor metselwerk gebouwen, waar de eerste 3 gradaties van de schaal 
getoond worden.  

Gradatie 1 betreft niet-constructieve schade zoals scheurtjes in het pleisterwerk. Bij gradatie 2 is sprake 
van “lichte constructieve schade”, waarbij er ook scheurtjes in constructieve delen van het gebouw te 
zien kunnen zijn, echter er zullen geen delen van het gebouw omvallen of instorten. Voor gebouwen in 
gradatie 3 bestaat er zeer kleine kans dat de schade kan leiden tot gevolgschade.  

Zelfs na de zwaarste geïnduceerde beving tot nu toe (M=3,6 in Huizinge) is voornamelijk schade binnen 
gradatie 1 geobserveerd. Lichte constructieve schade (gradatie 2) is de maximale schade die tot nu toe is 
geobserveerd. 
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Zie Hoofdstuk 9 voor de wiskundige beschrijving van de Groningen GMPE. Hoofdstuk 9 bespreekt ook de 
toepasbaarheid van de Groningen GMPE voor kleine velden. 

5.4 Welke schade is mogelijk bij zo’n maximale Peak Ground Velocity?  
De volgende stap is de relatie tussen PGV en schade. Voor de relatie met schade wordt met name 
gekeken naar mogelijke schade aan huizen, omdat hier veel gegevens over beschikbaar zijn. Speciale 
infrastructuur als dijken, industrie, ziekenhuizen en scholen zijn over het algemeen sterker gebouwd dan 
het zwakste type huizen. De PGV grenzen die bepaald worden voor huizen zijn daarom een conservatieve 
benadering voor de grenzen die gelden voor deze speciale infrastructuur.  

Zoals in Sectie 5.2 staat beschreven, wordt schade aan gebouwen uitgedrukt in schade-gradaties. Om aan 
te tonen dat geïnduceerde bevingen in de kleine velden van magnitude M=2,5 maximaal kunnen leiden 
tot gradatie 1 schade, toont Tabel 4 een aantal grenswaarden voor gradatie 2. 

De tabel geeft aan dat: 

 Een grenswaarde van 3 mm/s komt overeen met de laagste trillingssnelheid waarbij volgens de 
SBR Trillingsrichtlijn A schade zou kunnen ontstaan aan zwakke gebouwen (Ref. 14) 

 Volgens Ref. 10 kunnen bij een PGV waarde van 130 mm/s eerste haarscheurtjes ontstaan in de 
constructieve delen van een rijtjeshuis. Voor een vrijstaand huis is dit 175 mm/s. Volgens Ref. 11  
zou bij een PGV waarde van 120 mm/s tot 1% van gebouwen de eerste tekenen van schade aan 
constructieve delen zullen vertonen. Bij een PGV waarde van 260 mm/s is dit percentage 
opgelopen tot 10%. 

Tabel 4: PGV waarden uit recente experimenten en literatuur.  

Soort schade Type huis PGV 
(mm/s) 

Bron 

Gradatie 1 - grenswaarde Algemeen 3 Ref. 14 
Gradatie 2 – eerste haarscheurtjes Rijtjeshuis 

Vrijstaand huis 
130 
175 

Ref. 10 

Gradatie 2 – 1% Algemeen 120 - 350 
Ref. 11, Ref. 9 

Gradatie 2 – 10 % Algemeen 260 - 480 
 
Volgens Tabel 4 ligt de meest conservatieve grens voor kans op gradatie 2 schade dus rond de 120 mm/s. 
In het Meet- en regelprotocol voor Groningen wordt de PGV als een signaalwaarde gebruikt voor 
mogelijke schades. Hierbij worden twee waarden genoemd. De laagste waarde is 50 mm/s met een 1% 
kans op DS2 schade en 80 mm/s met een kans van 10% op DS2 schade. Het meet- en regelprotocol 
schrijft het volgende over deze discrepantie: 
“De relatief laag gekozen waarden voor PGV (50 en 80 mm/s; ten opzichte van experiment en 
literatuurwaarden van ruim boven de 100 mm/s) in het signaleringssysteem komen voort uit het 
verlangen om zo vroeg in het onderzoek naar schade conservatieve waarden te kiezen (die mogelijk later 
dan, op basis van voortschrijdend inzicht, naar boven bijgesteld kunnen worden).” 

Uit de theoretische snelheidscurves zoals getoond in Figuur 8 blijkt dat de maximale snelheid bij een 
beving van M=2,5 ver onder deze grenswaarde ligt. Bij een beving van M=2,5 blijft schade aan gebouwen 
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dus met grote waarschijnlijkheid beperkt tot gradatie 1 in een klein gebied rond het epicentrum. Dit geldt 
ook voor objecten zoals dijken, industrie etc. die genoemd zijn in de leidraad. Voor een M=4,1 beving 
wordt volgens deze GMPE een maximale snelheid berekend van 52 mm/s. Echter deze berekeningen zijn 
onzeker omdat we in Nederland nog geen bevingen met een magnitude rond 4 hebben gezien. Een 
voorzichtige conclusie is dat bij een beving met een dergelijke magnitude een kleine kans op DS2 schade 
bestaat in een beperkt (enkele kilometers) gebied rondom het epicentrum4. 

5.5 Kan “gevolgrisico” optreden? 
Bij een beving van M=2,5 blijft schade aan objecten zoals dijken, industrie, etc. dus beperkt tot gradatie 
1. De EMS-98 laat zien dat een gevolgrisico voornamelijk kan ontstaan indien een gebouw in gradatie 4 of 
5 komt en dat er een kleine kans op een gevolgrisico bestaat indien een object in gradatie 3 komt.  

Zelfs voor een theoretisch maximale magnitude van M=4,1 met een maximale PGV onder de 100 mm/s, 
kan geen gradatie 3 schade verwacht worden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat geïnduceerde bevingen 
een dusdanige schade kunnen veroorzaken aan de objecten “Industrie, speciale gebouwen, 
infrastructuur en dijken” (Ref. 1) dat een gevolgrisico zou kunnen ontstaan. 

Om deze constatering te verifiëren kunnen we kijken naar de gevolgen van de zwaarste beving die in 
Nederland ooit gemeten is, de Roermond beving in 1992. Voor deze beving, met een magnitude van 5,8, 
zijn grondsnelheden in de buurt van het epicentrum geschat van 140 mm/sec. Omdat een diepe 
tektonische beving een aanzienlijk langere trillingsduur heeft dan een geïnduceerde aardbeving, is de 
kans op schade hoger. Toch zijn ook in Roermond geen observaties bekend van gevolgrisico’s. 

Desalniettemin neemt NAM bij velden met seismische risicocategorie 2 (Ref. 1) contact op met de 
provincies/veiligheidsregio’s om de seismische dreiging (maximale grondsnelheden) te bespreken. 
Veiligheidsregio’s kunnen met deze informatie ketenrisico’s verifiëren, met name bij BRZO 
bedrijven/instanties. Indien ketenrisico’s geïdentificeerd worden, kan dit aanleiding zijn tot actualisatie 
van het Seismisch Risicobeheersplan. NAM zal met alle relevante veiligheidsregio’s in contact te treden. 

5.6 Conclusie 
 Voor een beving met een magnitude van M=2,5 (de maximale beving die in de laatste 10 jaar is 

waargenomen boven kleine velden) geldt dat er kleine kans op gradatie 1 schade is voor een zeer 
beperkt gebied rondom het epicentrum van de beving. 

 De maximale magnitude die geschat wordt voor de kleine velden varieert tussen magnitude 1,4 
en 4,1.  Zelfs bij de sterkste beving zal de mogelijke schade zich voornamelijk beperken tot 
gradatie 1 schade. 

 De kans op vervolg- of ketenrisico door schade aan objecten zoals industrie, speciale gebouwen, 
infrastructuur en dijken is verwaarloosbaar. 

                                                           

 

4 In de winningsplannen van NAM staat meestal “dat in het ernstigste geval in de nabijheid van het voorkomen 
lichte, niet constructieve schade kan optreden aan meerdere gebouwen en matige schade (bedoeld wordt scheuren 
in muren tot constructieve schade in het uiterste geval) aan enkele gebouwen”. Met “enkele” wordt hier bedoeld  
dat deze schade niet uit te sluiten valt, maar ook niet verwacht kan worden bij veel gebouwen.  
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6 Schadeafhandeling 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een “Landelijke Aanpak Afhandeling 
Mijnbouwschade”, zoals beschreven in de Kamerbrief van 8 juli 2019. De inzet van de landelijke aanpak 
voor mijnbouwschade is dat deze afhandeling laagdrempelig, transparant, onafhankelijk en snel is, en dat 
de burger daarin centraal staat. De brief beschrijft een verwachting dat het schadeprotocol definitief zal 
zijn voor einde van het jaar, gelijktijdig met de vaststelling van het beleidskader voor de landelijke aanpak 
voor de afhandeling van mijnbouwschade. 

Totdat de Landelijke Aanpak ingesteld is, zal NAM de schadeafhandeling zelf uitvoeren. Hierbij gebruikt 
NAM zoveel mogelijk het advies5 van Tcbb aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, dat de 
basis vormt van de Landelijke Aanpak. Als een schademelder het oneens is met de beoordeling van NAM, 
kan hij zich melden bij de Tcbb voor advies. NAM neemt in principe het advies van Tcbb over.  

                                                           

 

5 Het advies van Tcbb rond “Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade en Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine Velden op 
Land” is te vinden op de Tcbb website www.tcbb.nl 
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7 Bijlage A: Waar liggen de gasvelden van NAM? 
In deze Bijlage staan de gemeenten waar NAM gas wint of heeft gewonnen. Voor elk van de gemeenten 
is gegeven 

- Bij welke veiligheidsregio de gemeente hoort; 
- Welke gasvelden in de gemeente liggen. Gasvelden in seismische risicocategorie 2 zijn 

vetgedrukt; 
- Bij welk winningsplan het gasveld hoort. Winningsplannen staan op https://www.nlog.nl 
- Of het gasveld eerder gebeefd heeft (bijgewerkt tot 1 december 2018); 
- Als productie uit het veld is gestopt, wanneer de laatste productie heeft plaatsgevonden. 
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Tabel 5: Gemeenten met NAM gasvelden en bijbehorende veiligheidsregio en winningsplan. Nieuwe gemeentenaam 
per 1/1/2019 staat tussen haakjes. Gasvelden met extra monitoringsvoorschriften (SRA cat.2) zijn vetgedrukt 

Gemeente Veiligheidsregio Gasveld Winningsplan 
Veld gebeefd? 

(voor 
1/12/2018) 

Laatste productie 
(indien gesloten) 

Aa en Hunze Drenthe Annerveen Annerveen ja  

   Eleveld Westerveld ja  

   Gasselternijveen Gasselternijveen nee 2017 

    Vries-South Westerveld ja  

Achtkarspelen Fryslân Grootegast Grootegast nee  

   Harkema UMOG nee  

   Kollumerland Grootegast nee 2014 

    Surhuisterveen UMOG nee  

Albrandswaard 
Rotterdam-
Rijnmond Barendrecht Barendrecht nee  

    Pernis Pernis-West nee 2015 

Alkmaar 
Noord-Holland-
Noord Middelie Middelie ja  

   Rustenburg Middelie nee  

    Westbeemster Middelie nee  

Ameland Fryslân Blija Ferwerderadeel Blija nee  

Assen Drenthe Assen Westerveld nee  

   Eleveld Westerveld ja  

   Vries-South Westerveld ja  

    Witterdiep Westerveld ja 2013 

Barendrecht 
Rotterdam-
Rijnmond 

Barendrecht Barendrecht nee  

    Barendrecht-Ziedewij Barendrecht nee 2012 

Beemster 
Zaanstreek-
Waterland Middelie Middelie ja  

   Rustenburg Middelie nee  

    Westbeemster Middelie nee  

Borger-Odoorn Drenthe Emmen Zuidoost Drenthe Zuur ja 2018 

    Gasselternijveen Gasselternijveen nee 2017 

Coevorden Drenthe Coevorden Coevorden ja  

   Dalen Zuidoost Drenthe Zuur ja  

   Emmen Zuidoost Drenthe Zuur ja 2018 

   Oosterhesselen Zuidoost Drenthe Zuur nee  

    Schoonebeek Schoonebeek ja  

De Wolden Drenthe De Wijk De Wijk Fase 2 nee  

    Wanneperveen Wanneperveen nee  

Edam-Volendam Zaanstreek-
Waterland 

Middelie Middelie ja  

Emmen Drenthe Emmen Zuidoost Drenthe Zuur ja 2018 

   Emmen Nieuw Amsterdam Zuidoost Drenthe Zuur ja  

    Schoonebeek Schoonebeek ja  

Hardenberg IJsselland Coevorden Coevorden ja  
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Gemeente Veiligheidsregio Gasveld Winningsplan 
Veld gebeefd? 

(voor 
1/12/2018) 

Laatste productie 
(indien gesloten) 

  Collendoorn Collendoorn nee  

   Collendoornerveen Coevorden nee 2017 

   Den Velde Hardenberg nee  

   Hardenberg Hardenberg nee  

   Hardenberg-Oost Hardenberg nee  

    Hoogenweg Hardenberg nee 2006 

Het Hogeland Groningen Bedum Bedum ja  

  Ezumazijl Anjum nee  

  Feerwerd Grijpskerk-Noord nee  

  Houwerzijl Grijpskerk-Noord ja 2010 

  Lauwersoog-Oost 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

  Lauwersoog-West 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

  Leens Grijpskerk-Noord nee  

  Munnekezijl Grijpskerk-Noord nee  

  Saaksum-Oost Grijpskerk-Noord ja  

  Saaksum-West Grijpskerk-Noord ja  

  Vierhuizen-Oost 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

  Warffum Warffum ja  

Hoeksche Waard Zuid-Holland-Zuid Barendrecht-Ziedewij Barendrecht nee 2012 

  De Klem De Klem nee 2014 

  Heinenoord Heinenoord nee   

  Hekelingen Spijkenisse 2 nee   

  Oud-Beijerland-Zuid Spijkenisse 1 nee   

  Oudeland Oudeland nee   

  Oudendijk Oudendijk nee   

  Reedijk Spijkenisse 1 nee   

Hoogeveen Drenthe Coevorden Coevorden ja   

  De Wijk De Wijk Fase 2 nee   

Koggenland 
Noord-Holland-
Noord Middelie Middelie ja  

    Rustenburg Middelie nee  

Maassluis 
Rotterdam-
Rijnmond Gaag Gaag-Monster nee  

    Maasdijk Gaag-Monster nee  

Meppel Drenthe De Wijk De Wijk Fase 2 nee  

    Wanneperveen Wanneperveen nee  

Midden-Delfland Haaglanden Gaag Gaag-Monster nee  

    Maasdijk Gaag-Monster nee  

Midden-Drenthe Drenthe Appelscha Westerveld ja 2011 
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Gemeente Veiligheidsregio Gasveld Winningsplan 
Veld gebeefd? 

(voor 
1/12/2018) 

Laatste productie 
(indien gesloten) 

   Eleveld Westerveld ja  

    Witterdiep Westerveld ja 2013 

Midden-Groningen Groningen Annerveen Annerveen ja  

    Kielwindeweer Kielwindeweer nee  

Nissewaard 
Rotterdam-
Rijnmond 

Hekelingen Spijkenisse 2 nee  

   Spijkenisse-Oost Spijkenisse 2 nee  

    Spijkenisse-West Spijkenisse 2 nee 2016 

Noardeast-Fryslân Fryslân Anjum Anjum nee   

  Blija Ferwerderadeel Blija nee   

  Blija Zuid Blija nee   

  Blija Zuid-Oost Blija nee   

  Burum-Oost Burum-Oost nee   

  Engwierum Kollum nee 2003 

  Ezumazijl Anjum nee   

  Grijpskerk (UGS) Opslagplan Grijpskerk ja   

  Grootegast Grootegast nee   

  Kollum Kollum ja   

  Kollum Noord Kollum ja   

  Kollumerland Grootegast nee 2014 

  Kommerzijl Grijpskerk-Noord ja   

  Lauwersoog-West 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee   

  Metslawier Anjum ja 2016 

  Metslawier-Zuid Metslawier-Zuid nee   

  Moddergat 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee   

  Munnekezijl Grijpskerk-Noord nee   

  Nes 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee   

  Oostrum Kollum nee   

  Pieterzijl-Oost Pieterzijl-Oost ja   

  Wieringa Wieringa nee   

Noordenveld Drenthe Een Westerveld nee  

   Norg-Zuid Westerveld nee 2006 

   Pasop Grijpskerk-Zuid ja 2015 

    Roden Westerveld ja 2003 

  Norg (UGS) Opslagplan Norg ja  

Ooststellingwerf Fryslân Appelscha Westerveld ja 2011 

      

      

Opsterland Fryslân Marum UMOG nee  
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Gemeente Veiligheidsregio Gasveld Winningsplan 
Veld gebeefd? 

(voor 
1/12/2018) 

Laatste productie 
(indien gesloten) 

    Ureterp UMOG ja  

Pekela Groningen Blijham Oude Pekela nee  

   Oude Pekela Oude Pekela nee  

    Zuidwending-Oost Zuidwending-Oost nee  

Ridderkerk 
Rotterdam-
Rijnmond 

Barendrecht-Ziedewij Barendrecht nee 2012 

Rotterdam 
Rotterdam-
Rijnmond 

Botlek Botlek nee  

   Maasdijk Gaag-Monster nee  

   Pernis Pernis-West nee 2015 

   Pernis-West Pernis-West nee  

    Spijkenisse-Oost Spijkenisse 2 nee  

Schiedam 
Rotterdam-
Rijnmond 

Pernis-West Pernis-West nee  

Schiermonnikoog Fryslân Lauwersoog-Centraal 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

   Lauwersoog-Oost 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

   Lauwersoog-West 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

    Moddergat 
Moddergat, 
Lauwersoog en 
Vierhuizen 

nee  

Smallingerland Fryslân Marum UMOG nee  

    Ureterp UMOG ja  

Stadskanaal Groningen Blijham Oude Pekela nee  

Staphorst IJsselland De Wijk De Wijk Fase 2 nee  

    Wanneperveen Wanneperveen nee  

Steenwijkerland IJsselland Wanneperveen Wanneperveen nee  

Tynaarlo Drenthe Annerveen Annerveen ja  

    Kielwindeweer Kielwindeweer nee  

   Roden Westerveld ja 2003 

   Vries-Central Westerveld ja  

   Vries-North Westerveld ja 2019 

   Vries-South Westerveld ja  

Veendam Groningen Annerveen Annerveen ja  

Vlaardingen 
Rotterdam-
Rijnmond Botlek Botlek nee  

   Gaag Gaag-Monster nee  

    Pernis-West Pernis-West nee  

Westerkwartier Groningen Boerakker Grijpskerk-Zuid nee   

  Een Westerveld nee   

  Faan Faan nee   

  Feerwerd Grijpskerk-Noord nee   
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Gemeente Veiligheidsregio Gasveld Winningsplan 
Veld gebeefd? 

(voor 
1/12/2018) 

Laatste productie 
(indien gesloten) 

  Grijpskerk (UGS) Opslagplan Grijpskerk ja   

  Grootegast Grootegast nee   

  Houwerzijl Grijpskerk-Noord ja 2010 

  Kommerzijl Grijpskerk-Noord ja   

  Marum UMOG nee   

  Molenpolder Grijpskerk-Zuid nee   

  Munnekezijl Grijpskerk-Noord nee   

  Norg (UGS) Opslagplan Norg ja   

  Opende-Oost UMOG nee   

  Pasop Grijpskerk-Zuid ja 2015 

  Pieterzijl-Oost Pieterzijl-Oost ja   

  Roden Westerveld ja 2003 

  Saaksum-Oost Grijpskerk-Noord ja   

  Saaksum-West Grijpskerk-Noord ja   

  Sebaldeburen Grijpskerk-Zuid nee   

  Surhuisterveen UMOG nee   

  Wieringa Wieringa nee   

  Zevenhuizen Westerveld nee   

Westerveld Drenthe Wanneperveen Wanneperveen nee  

Westerwolde Groningen Blijham Oude Pekela nee  

    Oude Pekela Oude Pekela nee  

Westland Haaglanden De Lier Gaag-Monster nee  

   Gaag Gaag-Monster nee  

   Geestvaartpolder Gaag-Monster nee 2015 

   Maasdijk Gaag-Monster nee  

   Monster Gaag-Monster nee  

    s-Gravenzande Gaag-Monster nee  

Zwijndrecht Zuid-Holland-Zuid Barendrecht-Ziedewij Barendrecht nee 2012 
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8 Bijlage B: Seismische risico-inventarisatie volgens SodM leidraad 
Het winnen van aardgas uit een gasveld wordt vastgelegd in een winningsplan. Kort gezegd beschrijft het 
winningsplan de technische aspecten van de winning (met nadruk op de ondergrond, zoals de geologie) 
en de mogelijke risico’s en effecten met betrekking tot bodemdaling en -trilling, inclusief eventuele 
maatregelen.  De winning kan alleen plaatsvinden indien de Minister van Economische Zaken & Klimaat 
(EZK) instemt met het winningsplan. Het uitgangspunt hierbij is de Mijnbouwwet, waaraan voldaan moet 
worden. Toezicht op veilige gaswinning wordt gedaan door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

Hieronder is samengevat hoe het seismisch risico wordt geïnventariseerd in de winningsplannen. SodM 
(2016) heeft in een leidraad beschreven hoe de oorzaken die ten grondslag liggen aan het risico worden 
onderzocht tezamen met de mogelijke gevolgen (Ref. 1). NAM is verplicht deze leidraad te gebruiken in 
haar winningsplannen. 

De analyse is gebaseerd op mogelijke bevingen veroorzaakt door gaswinning, waarbij de mogelijke 
beving zal leiden tot een versnelling van de grond (geïnduceerde bodembeweging) met mogelijke schade 
tot gevolg.  Voor elk gasveld kunnen een aantal factoren worden ingeschat die invloed hebben op de 
kans en grootte van de geïnduceerde bodembeweging: de “invloedfactoren ondergrond”. Tegelijkertijd 
kunnen per veld ook een aantal factoren worden ingeschat die van invloed zijn op de gevolgen: de 
“invloedfactoren bovengrond”. Deze invloedfactoren worden hieronder samengevat.  

Invloedfactoren ondergrond 

1. Veld indicator DHAIS. De kans op het induceren van bevingen. 

De kans dat bevingen worden geïnduceerd gedurende de winning van een veld wordt bepaald op basis 
van een analyse volgens de DHAIS methode (Ref. 2 en 3). Deze analyse combineert de statistiek van 
bevingen met geologische kenmerken van de velden. 

2. Realistisch sterkste beving. De sterkste beving die theoretisch zou kunnen plaatsvinden. 

Dit betreft een berekening van de magnitude van de sterkst mogelijke beving volgens de methodes die 
zijn beschreven in de leidraad van SodM (Ref. 1). Vanzelfsprekend beschrijft de kans op “een beving” in 
punt 1 hierboven niet de kans op zo’n sterkst mogelijke beving. De kans op zo’n sterkste beving is 
nagenoeg nihil gebaseerd op de observatie dat de realistisch sterkste beving nog nooit is geobserveerd 
(Ref. 4). 

3. Ligging voorkomen. Ligt het voorkomen in een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen? 

Ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem zijn geen bevingen door gaswinning waargenomen.  

4. Lokale opslingering. Zijn er lagen in de ondiepe ondergrond die een trilling kunnen versterken? 

Een aardbeving veroorzaakt een drukgolf in de ondergrond die zich voortplant naar het aardoppervlak. 
Deze golf kan in de bovenste tientallen meters versterkt worden (“opslingering”) door bepaalde 
combinaties van grondsoorten. 
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8.2 Implicaties van het vaststellen van de seismische risicocategorie 
Na het vaststellen van de risicocategorie volgen acties met als doel het risico zo laag mogelijk te houden. 
Deze acties verschillen op basis van de risicocategorie waarbij de volgende acties worden onderscheiden: 

Categorie I: 

 Monitoring met het huidige geofoon- en accelerometer-netwerk van het KNMI. 

Categorie II: 

 Duiding van de uitkomst van de risicomatrix analyse (Mbw 34.g en Mbb. 24.1.q), 
 monitoring met een minimale cataloguscompleetheid in de omgeving van het veld van 

magnitude 1,5, 
 monitoring in de omgeving van het veld aanvullen met accelerometers op de geofoonlocaties, 
 implementeren generiek seismisch-risicobeheersplan6. 

Categorie III: 

 Monitoring met een minimale cataloguscompleetheid vanaf magnitude 0,5, 
 monitoring aanvullen met accelerometers op de geofoonlocaties, 
 monitoring van trillingen in huizen, 
 onderzoeksprogramma, 
 specifiek risicobeheersplan op basis van een Meet- en Regelprotocol. 

Het overgrote deel van de Nederlandse onshore gasvelden valt in de seismische risicocategorie 1. Voor 
deze categorie volstaat het monitoren van mogelijke bevingen met behulp van het bestaande seismisch 
meetnetwerk. Een beperkt aantal velden valt in seismische risicocategorie 2. Voor deze velden wordt in 
de leidraad voorgeschreven dat een seismisch risicobeheersplan dient te worden opgesteld. Alleen het 
Groningen gasveld valt in seismische risicocategorie 3, waar speciale maatregelen nodig zijn. In dit 
document wordt niet ingegaan op de maatregelen voor het Groningen veld. 

                                                           

 
6 Een plan waarin de operator de maatregelen beschrijft welke genomen worden bij het optreden van 
bevingen met een bepaalde sterkte, zoals beschreven in dit document. 
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Met beide GMPE’s zijn PGV-curves voor een beving met een magnitude van 2,5 uitgewerkt in Figuur 10. 
Opvallend is dat er een lagere maar scherpere PGV wordt berekend met de Groningen GMPE. De lagere 
waarde wordt verklaard omdat de Groningen GMPE per definitie uitgaat van een beving op een diepte 
van 3 km. De snellere afname van de Groningen GMPE met de afstand  houdt waarschijnlijk verband met 
de grotere dataset die in Groningen gebruikt is. 

Omdat de Groningen functie gebaseerd is op een significant grotere dataset, wordt slechts de Groningen 
GMPE gepresenteerd in hoofdstuk 5. Deze GMPE zal ook voorlopig gebruikt worden voor de andere 
regio’s, maar zal gevalideerd worden door metingen van versnellingsmeters bij eventuele bevingen.  

 
Figuur 10: PGV (geomean) voor een beving van M=2,5 als functie van de afstand met het epicentrum. Voor de functie 
van Roswinkel is uitgegaan van een diepte voor het gasveld van 2,5 km. De PGV voor Groningen gaat uit van een 
beving met een diepte van 3 km. 
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10 Bijlage D: Kwaliteitsborging 
De kwaliteit van dit seismisch risicobeheersplan wordt geborgd door het NAM ISO 14001 
bedrijfsvoeringsysteem. Het bedrijfsvoeringsysteem is voornamelijk gericht op de aantoonbare 
beheersing van de bedrijfsprocessen. Voor elk bedrijfsproces is een op risico’s (waaronder risico’s voor 
het milieu) gebaseerd raamwerk van beheersmaatregelen opgesteld (Process Management System). 
Hieronder volgt een nadere beschrijving van het borgingsysteem.  

10.1 NAM-milieuzorg volgens ISO 14001 
Bij de NAM is milieuzorg volledig geïntegreerd in het bedrijfsvoeringsysteem. Het bedrijfsvoeringsysteem 
is voornamelijk gericht op de aantoonbare beheersing van de bedrijfsprocessen. Voor elk bedrijfsproces 
is een op risico’s (waaronder risico’s voor het milieu) gebaseerd raamwerk van beheersmaatregelen 
opgesteld (Process Management System). Voor elk proces is een Proces Eigenaar benoemd, die intern de 
naleving van de betreffende regelgeving bewaakt.  

Het milieuzorgsysteem van de NAM is sinds 1996 gecertificeerd volgens de norm NEN-EN ISO 14001. Het 
milieuzorgsysteem staat voor een systematische beheersing van de milieuaspecten die een bepaalde 
mate van risico met zich meebrengen. Verstoring van bodem en ondergrond, inclusief bodembeweging, 
is door de NAM onderkend als een belangrijk milieuaspect.  

Het auditsysteem is trapsgewijs opgebouwd en bestaat uit interne en externe audits.  

10.2 Interne audits en reviews 
Bij interne audits wordt nagegaan of het bedrijfsvoeringsysteem werkt zoals bedoeld. Deze controle vindt 
periodiek plaats door:  

 Systeemaudits door Shell Internal Audit met betrokkenheid van NAM  
 Het controleren van de werking en kwaliteit van het opgestelde risicobeheersplan door middel 

van “peer reviews” op iedere stap zoals beschreven in hoofdstuk 5 van dit document.  
 Interne milieuzorgaudits (EMS-audits), waarbij onder meer het functioneren van de verschillende 

elementen van het milieuzorgsysteem en de werking van de procedures, werkinstructies en 
meetprotocollen wordt gecontroleerd. 

10.3 Externe audits ISO 14001 
Externe audits op het milieuzorgsysteem van NAM worden door een onafhankelijke geaccrediteerde 
instelling uitgevoerd. Deze audits vinden plaats in het kader van de ISO 14001 standaard. 
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c. Redeneerlijn brief Warffum

• De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM)

heeft in Warffum een inrichting in gebruik voor het produceren,

drogen, meten en afvoeren van aardgas, afkomstig uit de op

het terrein gelegen put.

• Op 26 april 2018 heb ik een omgevingsvergunning afgegeven

om de drie geldende omgevingsvergunningen voor deze locatie

te vervangen en te actualiseren.

• Na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning

zou de vergunde productiecapaciteit zijn gehalveerd van

2Mln nM3 naar 1Mln nM3 per dag.

• De rechtbank Noord-Nederland heeft de omgevingsvergunning

vernietigd omdat geen MER is opgesteld. Alle andere

beroepsgronden zijn afgewezen.

• Een MER is naar mijn oordeel nu niet nodig omdat het geen

nieuwe activiteit betreft en er sprake is van een afname van de

milieubelasting. Een nieuwe activiteit met een

productiecapaciteit van 1Mln nM3 zou wel MER-plichtig zijn.

• Omdat de omgevingsvergunning van 26 april 2018 is

vernietigd blijven de al eerder afgegeven vergunningen van

kracht met de daarbij behorende productiecapaciteit van 2Mln

nM3.

• NAM heeft de lagere productiecapaciteit voor Warffum

aangevraagd omdat de productie van het Warffumveld

terugloopt en de productie van 2Mln nM3/dag niet meer kan

worden gehaald.

• NAM heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de

rechtbank Noord-Nederland. Ik sluit mij aan bij dit beroep.

•

22a



• Warffum Alert! heeft mij verzocht om de winningsvergunning

en mijn instemming met het winningsplan voor het

Warffumveld in te trekken.

• Ik zal de brief van Warffum Alert! beantwoorden zodra ik

voldoende inzicht heb in de noodzaak om wel of niet aan het

verzoek van Warffum Alert! te moeten voldoen.



Q: De omgevingsvergunning is vernietigd. Waarom trekt u de 

vergunningen niet in zoals Warfum Alert verzoekt ? 

A: 

• De uitspraak van de rechtbank en het verzoek staan los van

elkaar;

• Het antwoord op de vraag of in deze kwestie wel of geen MER

nodig is levert geen grondslag op om andere al verleende

vergunningen in te trekken;

• De gronden waarop ik een vergunning kan intrekken zijn in de

wet vast gelegd;

• Ik zal het verzoek dat in de brief is gedaan toetsen aan de

wettelijke intrekkingsgronden en nagaan of er een grondslag is

om de procedure voor het intrekken op te starten;

• Hiervoor wil ik meer duidelijkheid over het beroep dat is ingesteld

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland en zal er

uitgebreid dossieronderzoek gedaan worden;



Q: Waarom moet er geen nieuwe MER worden gemaakt? 

A: 

• Het betreft een bestaande activiteit en geen nieuwe activiteit;

• Indien bij wijzigingen van vergunningen bij nieuwe activiteiten of

uitbreiding van activiteiten een MER-drempel wordt overschreden

moet alsnog een MER worden gemaakt;

• Voor de locatie Warffum is er geen sprake van een nieuwe

activiteit en geen sprake van nieuwe activiteiten of een

uitbreiding daarvan maar een vermindering van de vergunde

productiecapaciteit;

• Een MER acht ik daarom voor deze procedure niet nodig. Ik wacht

in deze zaak het hoger beroep af;

• De vergunde productiecapaciteit van 2M nM3 en de feitelijke

productiecapaciteit liggen boven de drempelwaarde voor een

MER. Deze capaciteit is sinds 2005 vergund.

• Het doel van een MER is om vooraf de potentiele belangrijk

nadelige milieueffecten te onderzoeken en te beschrijven hoe

deze kunnen worden beperkt en beheerst.

• Vanuit dat doel is het opstellen van een MER door NAM niet meer

zinvol.











Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat generaal Klimaat en Energie
Directie Warmte en Ondergrond – Mijnbouwvergunningen
T: 06-
Email @minezk.nl

Van:  < @provinciegroningen.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2019 11:47
Aan:  < @minezk.nl>
Onderwerp: Warffum "Alert"

Dit onderwerp staat op de agenda voor de Statencommissie vergadering van 4 dec. as.

Daarnaast wordt er wsn. vanuit het ministerie iets voorbereid voor de 27ste

Kun jij mij informeren over de stand van zaken ? Graag. Bvd.
Uit Overzicht Winningsplannen van EZK d.d. 24 okt. 2018:

Is een "aanvraag" van NAM nog steeds in beeld ?
Met vriendelijke groet,

Projectmedewerker Diepe Ondergrond

Provincie Groningen
Afdeling Omgeving & Milieu
T: 050-
M: 06-
E: @provinciegroningen.nl
werkdagen: ma t/m vr.

Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
Postbus 610, 9700 AP Groningen

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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.
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Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/











Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Nota Warffum Alert
Datum: vrijdag 6 december 2019 09:41:00

Hoi 
Ik heb de nota aangepast n.a.v. jouw opmerkingen.
Groet,

Van:  
Verzonden: donderdag 5 december 2019 12:04
Aan:  
Onderwerp: RE: Nota Warffum Alert
Hi 
Dank en wat gek met die nota. Ik heb nu idd de een na laatste versie opnieuw opgeslagen, dus
als het goed is zou je ‘m nu wel kunnen zien.
Groet,

Van: ) < @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 17:31
Aan:  < @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Nota Warffum Alert
Hoi 
Ik heb de uitstelbrief aangepast.
De nota kan ik alleen niet aanpassen, want als ik deze open krijg ik een leeg document!? Kun jij
de versie met jouw opmerkingen opnieuw opslaan als nieuwe versie? Want ik kan alleen de
laatste versie bewerken.
Groet,

Van:  < @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 2 december 2019 18:36
Aan:  < @minezk.nl>
Onderwerp: Nota Warffum Alert
Hi 
Dank voor je nota over Warffum Alert! Ik heb in de nota met opmerkingen paar
vragen/suggesties gedaan. Kan je daar naar kijken?

Verder staat in de uitstelbrief naar de Kamer: 

 Is dat een oplossing?

Dank!

 
Adviseur Minister 
.......................................... 

Bureau Bestuursraad (BBR)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 

T 0652303532
e-mail: @minezk.nl
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……………………………………
Meer weten over de MR en onderraden, Kamervragen en -brieven, notaroutes, termijnen en agendaverzoeken?
Voor alle informatie over de stukkenstroom richting minister kun je hier terecht op Rijksportaal.











Van: @shell.com
Aan:
Onderwerp: Bespreking 13 januari 2020
Datum: vrijdag 20 december 2019 08:53:40

Goedemorgen 
In onze agenda’s staat een afspraak gepland voor 13 januari 2020 mbt ontwikkelingen 
Graag zouden wij aansluitend nog even met jou willen spreken omtrent Warffum is dit mogelijk?
Fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,

Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Groningen
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 
Mobiel: +31 (6) 
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: Antwoord op verzoek tot intrekking winningsvergunning danwel om intrekking instemming met winningsplan Warffum
Datum: donderdag 16 januari 2020 15:30:15
Bijlagen: DOMUS-19261252-v2-

Antwoord op verzoek tot intrekking winningsvergunning danwel om intrekking instemming met winningsplan Warffum.DOCX

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener Mijnbouw
........................................................................
Directie Warmte en Ondergrond
Directoraat-Generaal voor Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................
M 06 – 
E @minezk.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: ontvangstbevestiging verzoek tot intrekking winningsvergunning danwel om intrekking instemming met winningsplan Warffum
Datum: donderdag 16 januari 2020 15:45:51
Bijlagen: DOMUS-19263229-v2-

ontvangstbevestiging verzoek tot intrekking winningsvergunning danwel om intrekking instemming met winningsplan Warffum.PDF

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener Mijnbouw
........................................................................
Directie Warmte en Ondergrond
Directoraat-Generaal voor Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................
M 06 – 
E @minezk.nl
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Winningsplan Warffum 2014: https://www.nlog.nl/nlog/requestDocument?
id=3095889469&type=fieldPubAsset => Reden: winningsplan ingetrokken 4
dec 2019

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Manuel Sopacua
Technician Geophysics Onshore NL
Location: Assen, Corridor 2c
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31592
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Buiten 
ik ijdt

Buiten reikwijdte

art. 10 2.e

art. 10.2.e





Graag ontvang ik van jullie de spreeklijnen en QenA’s op de onderwerpen die
hierboven zijn geïdentificeerd voor het AO uiterlijk 24 januari 12.00 uur.
Alleen als je denkt dat het noodzakelijk is om de minister wat meer achtergrond
info te geven, zijn factsheets nodig (muv issuedossiertje, dat blijft in hetzelfde
format). De minister geeft bij factsheets de voorkeur aan overzichtelijke grafieken,
tabellen, cijfers en geen lange lappen tekst. Voor deze zekerheid geef ik nogmaals
aan dat een factsheet bedoeld is als achtergrond informatie en dus niet in de ‘ik’
vorm geschreven moet worden.
Spreeklijnen zijn maximaal 1 A4, gebruik bullits en subbullits (volgorde dicht
bolletje, open bolletje en streepje) en hou de tekst kort en bondig. Minister heeft
niet allerlei inleidende teksten nodig. De regelafstand is 1.5, Verdana 14 evt. 13.
Svp geen extra regel tussen de bullits. Zie bijgaand een voorbeeld van hoe het
eruit moet zien.
Voor de QenA’s geldt hetzelfde, ook hier heb ik een voorbeeld van toegevoegd
(probeer deze te beperken tot 3 à 4 bullits).
Op 28 januari vindt de eerste voorbespreking bij MEZK plaats, hierna moeten we
waarschijnlijk het een en ander in het dossier aanvullen en wordt dit tijdens de
tweede voorbespreking op 3 februari besproken.
Ik verzoek jullie om hiermee (tussen 28 januari en AO 6/2) rekening te houden in
jullie agenda’s.
Alvast bedankt! Mochten jullie nog vragen hebben, laat het me weten!
Groet,

Buiten reikwijdte

art. 10.2.e









Factsheet CLG Limburg - Aardwarmte project 
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Redeneerlijn Warffum – omgevingsvergunning en Warffum-
Alert 

• NAM heeft voor de mijnbouwlocatie in Warffum een lagere

productiecapaciteit aangevraagd omdat de productie van het

Warffumveld terugloopt.

• Na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning

zou de vergunde productiecapaciteit worden gehalveerd van 2

mln Nm3/dag naar 1 mln Nm3 per dag.

• Een MER was naar mijn oordeel niet nodig omdat het geen

nieuwe activiteit betreft en er sprake is van een afname van de

milieubelasting.

• Een nieuwe activiteit met een productiecapaciteit van 1 mln Nm3

per dag zou wel MER-plichtig zijn.

• De rechtbank Noord-Nederland heeft de omgevingsvergunning

voor de verlaging vernietigd omdat geen MER is opgesteld.

• NAM heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de

rechtbank Noord-Nederland. Ik sluit mij aan bij dit beroep.

• Omdat de omgevingsvergunning nu is vernietigd blijven de

eerder afgegeven vergunningen van kracht met de daarbij

behorende hogere productiecapaciteit van 2 mln Nm3/dag.



Q: De omgevingsvergunning is vernietigd. Waarom trekt u de 

vergunningen niet in zoals Warffum Alert verzoekt ? 

A: 

• Warffum Alert! heeft mij verzocht om de winningsvergunning en

instemming met het winningsplan Warffum in te trekken.

• De uitspraak van de rechtbank en het verzoek staan los van

elkaar.

• Het antwoord op de vraag of in deze kwestie wel of geen MER

nodig is levert geen grondslag op om andere al verleende

vergunningen in te trekken.

• Op grond van de vergunningen die de NAM heeft kan de winning

uit het Warffumgasveld veilig worden voortgezet.

• Ik kan een vergunning alleen intrekken als er zwaarwegende

belangen zijn ten aanzien van de veiligheid.

• Die zijn er niet.

• De bevoegdheid tot het (ambtshalve) intrekken van een

vergunning of instemmingsbesluit is een instrument dat

terughoudend dient te worden ingezet. Het is immers een

beperking van de aan de betreffende operator verleende rechten.



Inhoud Map (nr later invullen) Mijnbouw 

Landelijke aanpak schadeafhandeling 1 
Waddenzee  2 

Kleine velden  3 
Top 4 issues 4 
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Redeneerlijn Warffum – omgevingsvergunning en Warffum-
Alert 
 

• NAM heeft voor de mijnbouwlocatie in Warffum een lagere 

productiecapaciteit aangevraagd omdat de productie van het 

Warffumveld terugloopt. 

• Na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning 

zou de vergunde productiecapaciteit worden gehalveerd van 2 

mln Nm3/dag naar 1 mln Nm3 per dag. 

• Een MER was naar mijn oordeel niet nodig omdat het geen 

nieuwe activiteit betreft en er sprake is van een afname van de 

milieubelasting.  

• Een nieuwe activiteit met een productiecapaciteit van 1 mln Nm3 

per dag zou wel MER-plichtig zijn. 

• De rechtbank Noord-Nederland heeft de omgevingsvergunning 

voor de verlaging vernietigd omdat geen MER is opgesteld.  

• NAM heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de 

rechtbank Noord-Nederland. Ik sluit mij aan bij dit beroep. 

• Omdat de omgevingsvergunning nu is vernietigd blijven de 

eerder afgegeven vergunningen van kracht met de daarbij 

behorende hogere productiecapaciteit van 2 mln Nm3/dag. 

 

 

  



Q: De omgevingsvergunning is vernietigd. Waarom trekt u de 

vergunningen niet in zoals Warffum Alert verzoekt ? 

 

A: 

• Warffum Alert! heeft mij verzocht om de winningsvergunning en 

instemming met het winningsplan Warffum in te trekken. 

• De uitspraak van de rechtbank en het verzoek staan los van 

elkaar. 

• Het antwoord op de vraag of in deze kwestie wel of geen MER 

nodig is levert geen grondslag op om andere al verleende 

vergunningen in te trekken. 

• Op grond van de vergunningen die de NAM heeft kan de winning 

uit het Warffumgasveld veilig worden voortgezet. 

• Ik kan een vergunning alleen intrekken als er zwaarwegende 

belangen zijn ten aanzien van de veiligheid. 

• Die zijn er niet. 

• De bevoegdheid tot het (ambtshalve) intrekken van een 

vergunning of instemmingsbesluit is een instrument dat 

terughoudend dient te worden ingezet. Het is immers een 

beperking van de aan de betreffende operator verleende rechten.  
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Van:
Aan:  
Onderwerp: Re: kamerbrief Warffum Alert!
Datum: dinsdag 4 februari 2020 15:01:24

wil jij asap  bellen.

Groet  

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 4 feb. 2020 om 14:54 heeft 
< @minezk.nl> het volgende geschreven:

Goedemiddag,
Kan je me hier alsjeblieft even over bellen. Ik wil de brief graag versturen maar heb er nog een vraagje
bij.
Met vriendelijke groet,

Coördinatie Stukkenstroom
........................................................................
Bureau Bestuursraad
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-passage 2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T (070

@minezk.nl
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meenemen?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

art. 1






