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Bijlage B.3 MEMO BT - resultaten 
experttafel versterking
Op 11 april heeft de experttafel versterking zijn eindproducten opgeleverd. De hieronder genoemde 
stukken zijn reeds in uw bezit: 

- Aanbiedingsbrief
- Rapport De Groningse standaard, KAW
- Rapport De Groningse School, De Zwarte Hond
- Groningen groeit, Draaier+Partners / Estheticon /  Gemeente Groningen

De experttafel versterking heeft met deze stukken een gebiedsgerichte aan pak uitgewerkt. In deze 
memo staan de belangrijkste (1) uitgangspunten en (2) de kenmerken van de gebiedsgerichte aanpak 
beschreven.  

De vorige BT is afgesproken om deze vernieuwde aanpak te vertalen in een aantal 
versterkingsscenario's. In de notitie 'Uitwerking mogelijke varianten Groningse Standaard' (bijlage 1) 
staan de inhoudelijke en financiële consequenties onder verschillende versterkingsregimes (licht / 
middel / zwaar/ sloop-nieuwbouw) uitgewerkt. Dit heeft vooral betrekking op maatregelen op 
woningniveau. De additionele maatregelen op gebiedsniveau (grootschalige stad- en 
dorpsvernieuwing) maken vooralsnog geen/beperkt onderdeel uit van deze notitie.  

Duidelijk is dat hoe zwaarder de versterkingsopgave hoe meer maatregelen op woningniveau onder 
de reeds bestaande en beschikbare uitvoering en financiering meegenomen kunnen worden. Indien 
de versterking in de categorieën licht of middel valt zal er aanvullend budget gezocht moeten 
worden.  
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• verhogen van de toiletpotten;
• vervangen van het bad voor een inloopdouche;
• aanbrengen van domotica

• (eventueel) plaatsen van een traplift.

2) Woning aanpassing plus uitbreiding

Naast de woningaanpassingen zoals bovenstaand beschreven is het uitgangspunt dat er een 
aanbouw wordt geplaatst waardoor de woning over een slaap- en badkamer op de begane grond 
beschikt.  

In beide varianten is sprake van toepassing van domotica. Domotica is een breed begrip waarbij 
verschillende functionaliteiten beschikbaar zijn met bijbehorend verschillende investeringen, 
afhankelijk van de zorgsituatie:  

a) Lichte lichamelijke beperkingen.
b) Zwaardere lichamelijke beperkingen.
c) Lichamelijke beperkingen gecombineerd met mentale beperkingen.

De functionaliteiten gaan over de hoofdthema’s: het wonen & leven in huis/comfort, behoud van 
sociale en fysieke veiligheid en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Voor nu is er een stelpost 
gehanteerd van 5.000 euro. 

Een exacte kosteninschatting van de woningaanpassingen en/of woning uitbreiding is met de 
beschikbare gegevens op dit moment niet te maken. Een eerste aanname geeft het volgende 
inzicht: 

Kosten inschatting variant woningaanpassing: totaal 25.000 euro (incl. btw), als volgt opgebouwd: 
• Kosten domotica: 5.000 euro (zonder traplift)

• Kosten aanpassingen woning: 10.000 euro
• Kosten traplift (met een bocht): gemiddeld 10.000 euro

Inschatting kosten (incl. btw) in variant woningaanpassing plus uitbreiding: totaal 75.000 euro, als 
volgt opgebouwd: 

• Kosten aanbouw: ca. 2.000 euro / BVO, uitgaande van 20 m2 BVO: 40.000 euro
• Kosten domotica: 5.000 euro (zonder traplift)

• Kosten aanpassingen bestaande woning: 20.000 euro
• Kosten traplift (met een bocht): gemiddeld 10.000 euro

Verduurzamen  
Op basis van publicaties door diverse bronnen zijn de scenario’s voor verduurzaming van woningen 
grofweg in te delen in drie categorieën. Hierbij is het op basis van de beschikbare gegevens op dit 

moment niet mogelijk om een onderscheid te maken naar gebouwtypologie.  

1. Het verduurzamen van de bestaande woning tot energielabel A/B door:
a. Individuele energiebesparende maatregelen

b. Lichte renovatie van een woning
2. Zware renovatie van een woning met een verduurzaming tot tenminste energielabel A++.

Dit komt overeen met de EPC norm 0,4 bouwbesluit nieuwbouw.

3. Renovatie van een woning naar Nul op de Meter (NOM). Hierbij is het uitgangspunt all
electric/gasloos.

Op basis van de beschikbare ervaringscijfers is de inschatting van de investering (incl. btw) per 
scenario als volgt bij bestaande bouw: 

• Scenario 1 verduurzamen tot energielabel A/B: +/15.000 euro (individuele maatregelen)
tot +/- 40.000 euro (totale kosten lichte renovatie waar energiebesparende maatregelen

onderdeel van uitmaken)
• Scenario 2 verduurzamen naar energielabel A++ (EPC 0,4): +/- 70.000 euro
• Scenario 3 verduurzamen naar NOM: +/- 90.000 euro

De kostenramingen per scenario zijn gebaseerd op de aanname dat per scenario verschillende 
typen energiebesparende maatregelen worden toegepast zoals weergegeven in de onderstaande 

tabel.  

Maatregel Scenario 

Label A/B EPC 0,4 NOM 
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(Na)isolatie bestaande spouwmuur, dak, vloer/kruipruimte X 

Vervangen glas (HR++) X X 

Kierdichting gebouwschil X X X 

Zonne- of warmtepompboiler voor warm (tap)water X X X 

Slimme regeltechniek X X X 

Plaatsen van PV panelen X X X 

Plaatsen HR ketel X X 

Mechanische ventilatie X X 

Hybride warmtepomp (lucht/water) voor verwarming X 

Warmtepomp (lucht/water) voor verwarming X 

Lage temperatuur verwarming (vloerverwarming, LT 

radiatoren) i.c..m. warmtepomp  

X X 

Nieuw prefab dak met hoge Rc waarde X X 

Nieuw prefab gevel met hoge Rc waarde X X 

Triple glas ipv HR++ glas X 

Energiemodule (all electric/gasloos): 
- WTW ventilatie
- Warmtepomp

X 

Dakvol pv ipv enkele pv panelen X 

Voorbehoud moet worden gemaakt op de aannames voor de kosten, gezien de beperkte 

beschikbaarheid van ervaringscijfers, waarbij de bandbreedtes groot zijn en de onduidelijkheid 
welke kosten precies wel of niet zijn meegenomen. Daarnaast is o.a. de gebouwtypologie en staat 
van onderhoud van invloed op de prijsstelling. 

Voor NOM worden de meerkosten t.o.v. EPC norm 0,4 nieuwbouw geschat op ca. 20.000 euro. Dit 
betreft voornamelijk een extra investering in installatietechniek  (ventilatie obv balans WTW, lucht 
warmtepomp en dakvol pv).    

Openbare ruimte 
Bij openbare ruimte gaat het om de herinrichting van de bestaande ruimte. Hieronder wordt 

verstaan:  
• Herbestraten (zoals plaatsen groen en speelvoorziening)
• Parkeerhavens realiseren
• Straatinrichting

We gaan hierbij uit van een bedrag van € 5.000 per woning. Dit betreft een sobere inrichting 
binnen stedelijk gebied voor rijwoningen. Voor vrijstaande of  2o1 kap gelden hogere bedragen 
aangezien daar minder woningen per strekkende m1 straat voorkomen. Bovendien geeft het 

aardbevingsgebied meer verdunning van woningen t.o.v. stedelijk gebied. Deze bedragen zijn 
exclusief riolering, exclusief herstructurering en exclusief schade ontstaan aan de openbare ruimte 
als gevolg van de uitvoering van versterkings-werkzaamheden. Dit laatste komt voor rekening van 

de aansprakelijke partij en behoort tot de projectkosten. 

C) Uitgangspunten scenario’s versterken gecombineerd met de plus

Algemeen

Alle geraamde bedragen zijn inclusief BTW.
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Versterkingskosten 
Ten aanzien van de kosten voor versterken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• de bedragen zijn gemiddelde versterkingskosten op basis van beschikbare gegevens van 

batch 1467 en 1588. 
• Voor de scenario’s is gerekend met percentages op basis van aannames, op basis van 

nadere analyse moeten de bedragen nader worden gespecificeerd: 

- scenario 1 licht: 10% totale kosten 
- scenario 2 middel: 50% totale kosten 
- scenario 3 zwaar: 100% totale kosten 

• inclusief 40% risico-opslag  
• inclusief 10% onvoorzien  
• inclusief tijdelijke huisvesting en andere bijkomende kosten 
• exclusief de 5% discretionair gebiedsgebonden budget  

 
Voor het scenario sloop-herbouw zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Voor de inhoud van een:  

- rijwoning: 350 m3  
- 2 onder 1 kap: 450 m3  
- vrijstaand: 550 m3 

• Voor sloop/herbouw een gemiddelde herbouwprijs van € 750 per m3. Dit is gebaseerd op 
het gebouw gelijkwaardig (inclusief vaste inrichting, zoals keuken, badkamer, vloeren) en 
aardbevingsbestendig terugbouwen van de bestaande woning.  

• Exclusief tijdelijke huisvesting en overige bijkomende kosten. 

 

Levensloop 
Aannames per scenario van maatregelen voor het levensloopbestendig maken van een woning die 

worden meegenomen bij de uitvoering van de versterkingsopgave: 
• Scenario 1: geen noemenswaardige aanpassingen kunnen worden meegenomen 
• Scenario 2: geen noemenswaardige aanpassingen kunnen worden meegenomen 

• Scenario 3: meenemen bouwkundige aanpassingen binnen bestaande woning bij 
bouwkundige versterking van de woning 

• Scenario 4: meenemen uitbreiding woning begane grond in plan nieuwbouw/herbouw. Niet 
meegenomen: investering techniek (traplift en domotica) 

Voor de maatregelen die per scenario niet kunnen worden meegenomen is aanvullende financiering 
koppelkans levensloopbestendige woningen benodigd. 
 

Verduurzamen 
Aannames per scenario van energiebesparende maatregelen die worden meegenomen bij de 
uitvoering van de versterkingsopgave: 

• Scenario 1: geen noemenswaardige energiebesparende maatregelen kunnen worden 
meegenomen 

• Scenario 2: (na)isolatie dak en gevel en kierdichting meenemen 
• Scenario 3: vervanging en isolatie dak, gevel en vloer naar hoge Rc waarden, vervanging 

kozijnen en glas en kierdichting meenemen 
• Scenario 4: alle energiebesparende maatregelen meenemen om te voldoen aan 

bouwbesluit nieuwbouw. Maatregelen NOM (gasloos) bovenop bouwbesluit zijn vooralsnog 

niet meegenomen. 
Voor de maatregelen die per scenario niet kunnen worden meegenomen is aanvullende financiering 
koppelkans verduurzaming benodigd. 

 

Openbare ruimte 
Aannames per scenario van openbare ruimte die worden meegenomen bij de uitvoering van de 
versterkingsopgave: 

• Scenario 1: geen noemenswaardige herstel- of herstructureringswerkzaamheden openbaar 
gebied en daarmee investering in openbaar gebied niet mee te nemen 

• Scenario 2: investering in openbaar gebied deels mee te nemen in plaatselijk herstel 

openbaar gebied a.g.v. schade door bouwverkeer 
• Scenario 3: investering in openbaar gebied volledig mee te nemen in herstel openbaar 

gebied a.g.v. schade door bouwverkeer en/of herstructurering  

• Scenario 4: investering in openbaar gebied volledig mee te nemen in herstel openbaar 
gebied a.g.v. schade door bouwverkeer en/of herstructurering  

 
3. Dorps- en wijkvernieuwing 
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De versterkingsopgave wordt zoveel mogelijk integraal en gebiedsgericht uitgevoerd. Dit betekent 
o.a. dat – naast versterking – gekeken wordt naar individuele koppelkansen, zoals het
verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woning. Maar ook naar collectieve

koppelkansen, zoals het direct meenemen van grootschalig onderhoud aan de riolering of het
inzetten op leefbaarheid of rekening houden met krimp. Des te zwaarder het versterkingsscenario,
des te meer deze koppelkansen voor de hand liggend zijn. Als voor de versterking het gebouw

bijvoorbeeld ingrijpend verbouwd moet worden, dan kunnen verduurzamingsmaatregelen relatief
eenvoudig en goedkoop meegenomen worden. Dit blijkt ook uit de opgestelde tabellen.

Daar waar de versterkingsopgave dusdanig ingrijpend is dat overgegaan kan worden tot 
sloop/nieuwbouw (scenario 4), kan de combinatie gemaakt worden met dorps- en 
wijkvernieuwingsplannen en is ook herstructurering een mogelijkheid. De leidraad hiervoor staat 
beschreven in de procesbeschrijving ‘de Groningse Standaard’ (KAW) en de handreiking ‘de 

Groningse School’ (de Zwarte Hond). Er moet dan niet enkel een plan gemaakt worden voor de 
woning zelf, maar ook voor het dorp of wijk waar deze woningen staan, en dit in samenhang met 
de regionale visie op het gebied.  

Dit uiteraard in samenspraak en samenwerking met de inwoners en gemeenten van het gebied, 
maar ook door de inzet van ontwerpers, architecten en stedenbouwkundigen. Het behoud van de 

Groningse identiteit is als belangrijk aandachtspunt meegegeven binnen de Groningse Standaard. 
Er ontstaan dan vooral aanvullende (gemeentelijke) kosten voor visievorming op dorps- en 
wijkniveau en (gemeentelijke) kosten voor ruimtelijke kwaliteit. 
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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Aanleiding 
In de Meerjarenprogramma-brief van 7 december 2017 is opgenomen dat tijdens 
het eerste kwartaal van 2018 een afweging zou worden gemaakt of de inspecties 

moesten worden doorgezet. Deze afweging heeft reeds plaatsgevonden en er is 
een voorstel gedaan om door te gaan met de inspecties. Dit voorstel heeft 
voorgelegen in de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep van 8 maart 2018. 
Op onderdelen van het voorstel is tijdens de stuurgroepen geen overeenstemming 

bereikt. Daarom is besloten om op 4 april 2018 een fysiek Nationaal Bestuurlijk 
Overleg (NBO) te laten plaatsvinden.  

Om het inspectieprogramma niet te vertragen, heeft NCG voorafgaand aan de 
officiële besluitvorming in het NBO mandaat gekregen van de betreffende 
gemeenten om alvast te starten met het informeren van bewoners en het doen 

van de aanbesteding voor de inspecties van het tweede kwartaal van 2018. Voor 
het NBO van 4 april 2018 was het concept addendum op de 
Meerjarenprogramma-brief (7 december 2017) Q2 – Q4 2018 geagendeerd.1 
Tijdens het NBO is gebleken dat op dat moment geen besluitvorming kon 

plaatsvinden over het voorgelegen stuk. Besluitvorming is uitgesteld, zodat meer 
informatie verzameld kon worden.  

Kamerbrief 
Op 29 maart 2018 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen met daarin de 
mededeling van het kabinet dat op zo kort mogelijke termijn de gaswinning uit 

het Groningenveld volledig wordt beëindigd.2     

De beëindiging gaat in grote stappen. Op zijn laatst per oktober 2022, maar 
mogelijk al een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 mld 

Nm3. Afhankelijk van het effect van de verschillende maatregelen kan het 
winningsniveau vanaf oktober 2022 dan fors lager uitvallen. In de jaren daarna 
komt de nul in zicht. 

1 Inclusief erratum met kenmerk NCG / 18031819 

2 Kamerbrief 33529 nr 457 Gaswinning Groningenveld d.d. 29 maart 2018 
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Aan de bestuurlijke tafel Groningen Bovengronds heeft de minister een nadere 

toelichting gegeven. “Het kabinet heeft besloten dat de gaswinning uit het 
Groningenveld volledig wordt beëindigd.  
Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de 
veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden 

gegarandeerd. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning zo snel 
mogelijk af te bouwen. 
Dor de maatregelen zal de gaswinning over 4 jaar bij een gemiddelde temperatuur 

reeds zijn gedaald naar 4 miljard Nm3.  
Dat is een afname van ongeveer 80 procent ten opzichte van de huidige winning. 
Als het aanvullende pakket maatregelen van het kabinet ook zijn vruchten 

afwerpt, zal de gaswinning over 4 jaar zelfs nog verder zijn gedaald.  
In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.” 

 
Het kabinet laat weten dat de veiligheid zeer sterk wordt verbeterd door het 

wegnemen van de oorzaak van de onveiligheid, maar niet onmiddellijk. Er zal met 
deskundigen en de regio overleg plaatsvinden hoe daarmee om te gaan in de 
overbruggingsperiode. Het kabinet spreekt over het opschorten van voorgenomen 

stappen. Daarop is advies gevraagd over het veiligheidsvooruitzicht.  
 

Onderzoeken KNMI, SodM, TNO en NEN en advies Mijnraad 

Om te weten hoeveel de veiligheid verbetert, heeft de minister van EZK opdracht 
gegeven aan KNMI, SodM, TNO en NEN om de noodzakelijke analyses en 
berekeningen zo snel mogelijk uit te voeren. Het rapport van de partijen wordt 
rond de zomer verwacht. De Mijnraad zal een overkoepelend advies geven aan de 

hand van deze rapporten. De verwachting is dat met dit advies en deze rapporten 
de analyse kan worden gemaakt over de veiligheidsvooruitzichten en wat de 
betekenis daarvan is voor de lopende versterkingsopgave en de maatregelen die 

nodig zijn om de veiligheid in de komende periode te garanderen. Het is evident 
dat onveilige huizen en gebouwen snel moeten worden versterkt. Het kabinet wil 
overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer duidelijk is over de 

veiligheid. 

 Vervolg versterkingsprogramma 

De afgelopen weken heeft de minister samen met de burgemeesters van de tien 

Groninger gemeenten en de provincie Groningen aan de bestuurlijke tafel 

Groningen Bovengronds gesproken over hoe het nu verder gaat met het 

versterkingsprogramma. Aan deze gesprekken hebben ook de maatschappelijke 

organisaties als adviseur deel genomen. 

 

Alle partijen juichen het besluit van het kabinet om zo spoedig mogelijk de 

winning van gas uit het Groningenveld te stoppen toe. De discussie richt zich op 

de vraag wat een en ander betekent voor de veiligheid en hoe dit zich vertaalt in 

de versterkingsaanpak. Daarbij is de vraag aan de orde welke sociale 

verplichtingen in deze zijn aangegaan met de bewoners (gewekte verwachtingen),  

maar ook de vraag van de samenhang in straten, buurten, wijken en dorpen.  

De vraag wat onomkeerbaar is, vraagt om een antwoord vanuit meerdere 

invalshoeken. De beantwoording hiervan door de bestuurlijke partijen vraagt meer 

tijd. 
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Op 23 april hebben het Rijk, provincie en gemeenten de volgende afspraken  

gemaakt: 

• De versterking of nieuwbouw van gebouwen uit het programma van 2016 

(1.467 versterkingsadviezen), het programma Heft in eigen Hand, het 

scholenprogramma  en een aantal pilots en transitieprojecten gaan door; 

• Voor de eerste gebouwen uit het programma van 2017 (1.588 

versterkingsadviezen) is het nog onduidelijk of de versterking doorgaat. De 

minister, tien Groninger gemeenten en de provincie Groningen hebben nog 

enkele weken nodig om informatie te verzamelen – welke maatregelen zijn 

nodig voor de veiligheid en kan versterken gecombineerd worden met wijk- en 

dorpsvernieuwing - en een beslissing te nemen; 

• Voor de 1.581 woningen adressen in de engineeringsfase wordt gewacht op de 

resultaten van de onderzoeken om te bepalen of het versterkingsprogramma  

kan doorgaan. Dit programma wordt in ieder geval uitgesteld tot de zomer. 

Daarna wordt een besluit genomen over het versterkingsprogramma. Mochten 

de resultaten van het onderzoek en het advies nog niet beschikbaar zijn, dan 

bespreken partijen wat te doen. 

• Voor het overige programma (inspectie en engineeringsprogramma op basis 

van de NPR 9998:2017) wordt gewacht op de resultaten van de onderzoeken 

en het advies. Met deze resultaten wordt de aanpak voor het 

versterkingsprogramma mogelijk verbeterd. Wat de nieuwe aanpak voor het 

versterkingsprogramma betekent dat wordt bekend in september 2018.  
• Bovenstaande afspraken zijn inmiddels ook gecommuniceerd met de bewoners 

die het betreft. De bewoners die te horen hebben gekregen dat de 
versterkingsoperatie wordt voortgezet – soms met nieuwe impulsen, zoals de 
vliesgevelwoningen in Appingedam – hebben veelal opgelucht gereageerd. De 

boodschap dat er meer tijd nodig is om tot een afweging te komen heeft, 
blijkens de reacties, geleid tot nieuwe onzekerheid en de oproep om zo snel 
mogelijk duidelijk te bieden. Het is zeer gewenst dat deze oproep door alle 

betrokkenen goed verstaan wordt. 
 
Het overleg op 23 april 2018 aan de Bestuurlijke Tafel Groningen Bovengronds 

heeft duidelijkheid geboden voor die woningen/panden waar de 
versterkingsadviezen gedeeld zijn. Voor het overige zijn de procedurele stappen 
vastgesteld, waarlangs de komende tijd besluiten genomen zullen worden. 
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Inspecties 
Geconcludeerd is om in deze fase van herbezinning op de versterkingsopgave in 
ieder geval door te gaan met de inspecties. 

Om te weten of gebouwen voldoen aan welke veiligheidsnorm ook, moeten er 
inspecties plaatsvinden. Onbekend is hoe groot de versterkingsopgave is, elke 
woning en elk gebouw moet worden geïnspecteerd en daarom kan niet worden 
gewacht totdat alle normen, kaders en kennis beschikbaar zijn. Om te zorgen dat 

dit programma geen vertraging oploopt, is het van belang om afspraken te maken 
over het toekomstige inspectieprogramma.  

 

Analyse meest kwetsbare panden 

Naar aanleiding van de bijeenkomst onder leiding van de Commissaris van de 

Koning inzake risicovolle gebouwen als voorbereiding op het bestuurlijk overleg op 

22 mei 2018 is een vergelijking gemaakt tussen de eerste 4000 prioritaire panden 

uit het HRA-materiaal van NAM en de kwetsbare panden zoals die in de 

bijeenkomst zijn gepresenteerd door NCG en CVW. De lijst van objecten, omvat in 

eerste instantie 4000 panden met de grootste kans om niet aan de 

veiligheidsnorm te voldoen bij een scenario van 24 Bcm/jaar vlakke productie. 

Zoals aangegeven blijven over het algemeen de meest kwetsbare panden ook het 

meest kwetsbaar bij lagere productie (‘Tijdspad Kabinet’) alhoewel het risico voor 

deze panden wel lager wordt.  

De analyse heeft zich gericht op de batches uit de MJP programma’s op volgorde 

van risico in vergelijking tot de HRA risico lijst. Uit de resultaten blijkt dat een 

gedeelte van de meest kwetsbare panden al in de inspectieprogramma’s van de 

NCG zit. Echter is er de komende weken nadere analyse nodig om deze resultaten 

verder uit te werken. In het programma is ruimte gereserveerd voor een 

eventueel noodzakelijke bestelling in de prioritering. 

 

Het inspectieprogramma voor het derde kwartaal is in intensief overleg met de 

diverse lokale stuurgroepen opgesteld en wordt op 31 mei 2018 voorgelegd aan 

de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep. De kaarten van het programma 

worden meegezonden in de bijlage. Het advies van de stuurgroepen wordt 

meegenomen in het uiteindelijke advies aan de minister voor vaststelling.  
 

Tegen deze achtergrond hebben Rijk, provincie Groningen en de 10 gemeenten 
ingestemd met: 
• Het inspectieprogramma dat is opgezet voor het 2e kwartaal 2018. CVW heeft 

de opdracht gekregen voor de aanbesteding richting de onderaannemers en 
bewoners zijn geïnformeerd; 

• Het inspectieprogramma zal volgens risicoprioritering (van binnen naar 

buitenkwetsbare panden eerst, panden waar veel mensen komen, afmaken 

wat begonnen is) worden voortgezet. Nieuwe inzichten ten aanzien van 

risicovolle gebouwtypen, bijvoorbeeld naar aanleiding van actualisaties van 

HRA, resultaten van pilots zoals meerlaagse bouw of overige 

engineeringsresultaten, kunnen leiden tot aanpassing van de prioritering van  
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gebieden. In de programmering is reeds een deel gereserveerd voor 

dergelijke noodzakelijke bijstelling in de prioritering;3 

• Elk kwartaal vindt afstemming plaats met de lokale stuurgroepen over de 

invulling van het inspectieprogramma. Het programma per kwartaal als geheel 

wordt ter advisering voorgelegd aan de bestuurlijke en maatschappelijke 

stuurgroep; 

• Aanpassen van het beleid ten aanzien van het vastklikken van de norm. Tot 

nu toe werd de norm op grond waarvan engineering plaatsvindt vastgeklikt bij 

de start van de inspectie. Gegeven de lopende onderzoeken, de 

adviesaanvraag en de discussie over de herziening van de 

versterkingsaanpak, wordt vanaf heden de norm vastgelegd op het moment 

voordat gestart wordt met de engineering. Het gaat hier om een nieuwe norm, 

waarin de nieuwste veiligheidsvooruitzichten (besluit van het kabinet, 

onderzoeken en advies) zijn verwerkt.4 

 

Opgenomen kaarten 

Er zijn gedetailleerde kaarten opgenomen over de invulling van het derde 

kwartaal. Bewoners van de aangewezen adressen voor de inspecties worden in de 

komende weken geïnformeerd over de bijeenkomsten. Het verzoek is dan ook om 

discreet om te gaan met deze kaarten.  
 

Vervolg procedure 

In deze brief is een stand van zaken gegeven en zijn de conclusies ten aanzien 

van de inspecties beschreven. Daarnaast benoemen we een wijziging ten aanzien 

van de normstelling bij engineering. 

Rijk, provincie en gemeenten hebben afspraken gemaakt over het verdere proces. 

De resultaten van dit proces kunnen van invloed zijn op de lopende aanpak. Voor 

zover daarvan sprake is, zal dit in een vervolg MJP brief worden vastgelegd. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Hans Alders 

Nationaal Coördinator Groningen  

 

 
 
 

 
 

 

 
3 In het inspectieprogramma is voorzien in 10% discretionaire ruimte teneinde in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Dat biedt de mogelijkheid om snel vervolg te geven aan nieuwe inzichten. 

4 Op dit moment wordt bezien of het mogelijk is wel sterkteberekeningen te maken, zodat dit, zodra de nieuwste 

inzichten bekend zijn, sneller zal resulteren in versterkingsadviezen. 
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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Versterkingsadvies 

Geachte heer, mevrouw, 

U hebt een verzoek ingediend bij Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) 

waarbij u vraagt om het versterkingsadvies van uw woning te ontvangen.  

Met deze brief verstrek ik u dit versterkingsadvies. U treft het als bijlage bij deze 

brief aan. Hieronder licht ik toe welke waarde u aan het versterkingsadvies mag 

ontlenen. 

Welke betekenis heeft dit versterkingsadvies? 

Het versterkingsadvies dat u ontvangt is gebaseerd op verouderde inzichten 

(voortzetting van de gaswinning). Een aantal actuele en belangrijke 

ontwikkelingen is niet gebruikt bij het opstellen van dit advies. Daarom kunt u 

geen rechten ontlenen aan het versterkingsadvies dat bij deze brief is gevoegd. 

Waarom wordt het versterkingsadvies nu verstrekt? 

Op 29 maart 2018 maakte het kabinet bekend de gaswinning uit het 

Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen. Die inzet is naar de opvatting van het 

kabinet de beste manier om de veiligheid en veiligheidsbeleving in Groningen te 

garanderen.  

Voor bijna 1600 woningen zijn er (inmiddels verouderde) versterkingsadviezen 

opgesteld. Deze verouderde versterkingsadviezen zijn niet met de 

woningeigenaren gedeeld in afwachting van het integrale advies van de Mijnraad. 

Aan de hand van dat advies zal de vraag worden beantwoord wat de betekenis 

daarvan is voor deze versterkingsadviezen. 

NCG heeft over deze situatie gesproken met het Rijk, de provincie en gemeenten. 

Naar aanleiding van dit overleg is besloten om de verouderde 

versterkingsadviezen alsnog (op verzoek) aan woningeigenaren te verstrekken.  

Hoe nu verder? 

Minister Wiebes laat momenteel onderzoeken hoeveel veiliger de situatie in 

Groningen wordt naar aanleiding van zijn besluit de gaswinning uit het 

Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen. Voor de zomer komen de resultaten 
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van deze onderzoeken. NCG informeert u zodra duidelijk is hoe het 

versterkingsprogramma wordt vormgegeven en wat dit voor uw woning betekent. 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw bewonersbegeleider van NCG. Ook 

kunt u naar een versterkingspunt van NCG bij u in de buurt gaan. De 

contactgegevens vindt u op de website 

www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterkingspunten 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Hans Alders 

Nationaal Coördinator Groningen 
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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Aan de vertegenwoordigers van de 10 gemeenten, de provincie Groningen en het 

Rijk, 

Op 22 mei 2018 heeft het bestuurlijk overleg Groningen Bovengronds 

plaatsgevonden. Daarbij is vast komen te staan dat gemeenten en provincie van 

mening zijn dat de versterking van de 1.588 gebouwen moet worden voortgezet 

en dat de minister van mening is dat beantwoording van deze vraag pas mogelijk 

is nadat het integrale advies van de Mijnraad is ontvangen en toetsing daaraan 

heeft kunnen plaatsvinden. 

De minister heeft een en ander verwoord in de brief d.d. 22 mei 2018 aan de 

bestuurders van de 10 gemeenten en de provincie Groningen. NCG zal de 

betrokken bewoners informeren over de uitkomst van het bestuurlijk overleg en 

de daarbij gebruikte argumentatie. 

In de MJP brief d.d. 7 december 2017 is de basis gelegd voor het inspectie & 

engineeringsprogramma voor het 1e kwartaal 2018. In de afgelopen maanden is 

ook gesproken over het I&E programma voor het 2e kwartaal – u hebt mandaat 

verleend om daarmee van start te gaan – en moet besluitvorming plaats vinden 

over het I&E programma voor het 3e en 4e kwartaal van 2018. Als bijlage treft u 

een MJP brief 2018 aan waarin een en ander in beeld is gebracht. Naast het 

aanwijzen van de gebieden waar inspectie zal plaatsvinden, wordt voorgesteld om 

het vastklikken van de NPR op grond waarvan de engineering plaatsvindt te 

verschuiven naar de start van de engineering en niet langer te koppelen aan de 

start van de inspectie.  

In juli wordt het integrale advies van de Mijnraad verwacht. Op grond van dit 

advies moet worden bepaald wat de toekomstige basis is op grond waarvan 

engineering zal plaats vinden. In de voorliggende brief is voorzien in deze 

beleidswijziging. 

De discussie van de afgelopen weken heeft tot gevolg dat de eerdere toezegging 

aan de bewoners behorend tot de groep van 1588 dat men in april nader zou 

worden geïnformeerd – alom geduid als het moment waarop men het 

versterkingsadvies (va) zou ontvangen – niet gestand gedaan wordt. Inmiddels 

bereiken de NCG tal van verzoeken (w.o. op grond van de WOB en Wbp) om het 

betreffende va aan de bewoner beschikbaar te stellen. In een bijgevoegde notitie 
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beschrijf ik het beleid van de NCG bij eerdere verzoeken en mijn conclusie dat er 

geen juridische grond is om een dergelijk verzoek te weigeren. Met het besluit 

van het kabinet van 29 maart tot het zo snel mogelijk beëindigen van de 

gaswinning uit het Groningenveld is er sprake van gewijzigde omstandigheden. 

Hiermee is in het betreffende va geen rekening gehouden. In een begeleidend 

schrijven wordt daarop nader ingegaan en dit zal gezamenlijk met het va aan de 

bewoner worden verstrekt. 

 

Ik verzoek u mij te laten weten of de bovenstaande voorstellen met betrekking tot 

de inspecties, de norm en de verzoeken voor het informeel verstrekken van de 

versterkingsadviezen kunnen rekenen op uw instemming, zodat ik een MJP brief 

2018 ter vaststelling kan aanbieden aan de minister. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hans Alders 

Nationaal Coördinator Groningen 
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Uw kenmerk 

Bijlage(n) Geachte leden van de Maatschappelijke en Bestuurlijke Stuurgroep, 

Afgelopen week hebben diverse inwoners van het aardbevingsgebied een verzoek 

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend bij NCG. 

Ook wordt op internet opgeroepen het dossier bij NCG op te vragen via de Wet 

bescherming persoonsgegevens.  

De verzoeken zijn afkomstig van woningeigenaren die eind april 2018 hun 

versterkingsadvies (VA) zouden ontvangen (de 1588-categorie). Deze VA’s zijn 

gereed, maar vooralsnog niet verstrekt aan bewoners. Dit komt omdat het Rijk, 

de provincie Groningen en de 10 Groninger gemeenten onderzoeken welke 

betekenis het voornemen van minister Wiebes om de gaswinning de komende 

jaren terug te brengen naar 0 voor de veiligheid van de inwoners van Groningen 

heeft. Ook wordt onderzocht of dit betekenis heeft voor de gemaakte afspraken 

van de versterking van de woningen in de 1588-categorie. 

Bewoners vragen in hun verzoek om alsnog het VA aan hen te verstrekken. Met 

deze brief informeer ik u over het beleid dat NCG hierbij hanteert en welke 

afwegingen daarbij een rol spelen. 

Beleid sinds november 2017 

In aanloop naar de algemene informatiebijeenkomsten die NCG vanaf november 

2017 organiseerde om bewoners uit de 1467-categorie hun VA te overhandigen, 

ontvingen wij van bewoners het verzoek om het VA vóór deze bijeenkomst te 

verstrekken. Deze verzoeken werden op grond van de Wob, maar ook zonder 

juridische verwijzing gedaan. NCG heeft destijds om drie redenen besloten om 

voorafgaand aan de algemene informatiebijeenkomst de bewonersvriendelijke 

VA’s te verstrekken als daarom werd verzocht. De drie redenen staan hieronder 

beschreven. 

Recht op informatie 
Bewoners hebben het recht om geïnformeerd te worden over de conclusies die ten 

aanzien van hun woning zijn getrokken. Vaak verkeerden zij al lange tijd in 

onzekerheid over de veiligheid van hun woning. NCG achtte het niet opportuun 

om deze onzekerheid te laten voortduren terwijl het enkel verstrekken van het VA 
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een einde aan deze onzekerheid zou kunnen maken. Het risico dat bewoners 

onjuiste conclusies zouden trekken uit het VA, vond ik van ondergeschikt belang. 

Bovendien werd bij het overhandigen van het VA door een bewonersbegeleider 

aan bewoners de mogelijkheid geboden een individuele toelichting te krijgen. 

Deze werkwijze heeft niet geleid tot onwenselijke situaties. 

 

Transparantie 
NCG wil transparant zijn over de informatie die bij NCG, als overheidsinstantie, 

bekend is over de woning van burgers. Het betreft immers informatie die is 

verzameld met toestemming van de bewoners. Bovendien is het altijd de 

bedoeling geweest dat bewoners de verzamelde informatie en de bijbehorende 

conclusies zouden ontvangen.  

 

Geen juridische grondslag om te weigeren 
Ook is een juridische afweging gemaakt. Aangenomen werd dat de Wob geen 

juridische grondslag zou bieden om bewonersvriendelijke VA’s te weigeren. Naar 

later zou blijken was dit een terechte aanname: in een Wob-besluit van februari 

2018 is besloten alle gevraagde documenten met betrekking tot de versterking te 

weigeren, behalve het bewonersvriendelijke VA. 

 

Het VA zou dus bij een Wob-verzoek openbaar moeten worden gemaakt. Het 

volgen van deze formele route achtte NCG om twee reden onwenselijk.  

In de eerste plaats vanuit het oogpunt van privacy van de bewoner. Immers, als 

een Wob-verzoek wordt ingewilligd worden de documenten ‘voor een ieder’ 

openbaar gemaakt. Dit leidt tot de onwenselijke situatie dat informatie over een 

individuele woning op de site van de rijksoverheid te zien zou zijn. In de tweede 

plaats vond NCG het niet opportuun om burgers een juridische procedure te laten 

doorlopen waarvan op voorhand al duidelijk was dat het VA zou moeten worden 

verstrekt. Om bovenstaande onwenselijke situaties te ondervangen is daarom 

gekozen om met bewoners die hun VA wilden ontvangen in gesprek te gaan. 

Aangeboden is om het bewonersvriendelijke VA te verstrekken, met dien 

verstande dat het Wob-verzoek dan werd ingetrokken. In de meeste gevallen is 

dit ook zo gebeurd. In één geval wilde een bewoner zijn Wob-verzoek handhaven.  

 

Huidige situatie 

Op 29 maart 2018 maakte het kabinet bekend de gaswinning uit het 

Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid 

gevolgen voor het huidige versterkingsprogramma. Minister Wiebes heeft aan de 

Mijnraad gevraagd om een integraal advies en wenst de versterkingsadviezen van 

de 1588 gebouwen te toetsen aan dit advies. Een besluit hierover zal derhalve pas 

na 1 juli 2018 worden genomen. 

 

Voor de woningeigenaren in de 1588-categorie is hiermee onduidelijk of de 

versterking van hun woning doorgaat. In dit kader is van belang te weten dat de 

betrokken bewoners in een eerdere brief van 29 januari 2018 zijn geïnformeerd 

dat uit de berekeningen blijkt dat de woning niet voldoet aan de NPR en derhalve 

versterkt dient te worden of dat de mate van versterking nog niet definitief is 
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bepaald. Voor alle bewoners van de 1588-categorie geldt dat is aangekondigd dat 

zij in april van dit jaar nadere informatie zouden ontvangen.  

 

De verwachte informatie, te weten VA’s, hebben de bewoners in april niet 

ontvangen. Zij vragen deze nu via een Wob-verzoek op. NCG ziet zich daarmee 

voor de vraag gesteld of de VA’s, die reeds in ons bezit zijn, ook in deze situatie 

moeten worden verstrekt. Vanuit het oogpunt van een transparante en 

betrouwbare overheid, en vanuit de overtuiging dat de versterkingsoperatie alleen 

succesvol kan zijn als de overheid inwoners in staat stelt op een volwaardige wijze 

deel te nemen aan het proces, meen ik dat het huidige beleid moet worden 

voortgezet. 

 

Transparante overheid 
Het is duidelijk dat we ons in een andere situatie bevinden dan toen de woningen 

in de 1588-categorie werden geïnspecteerd en geëngineerd. Daarmee is ook 

duidelijk dat de conclusies in het VA niet actueel zijn en mogelijk in de toekomst 

zullen wijzigen. Is dit voldoende reden om daarom verstrekking aan burgers te 

weigeren? Ik meen van niet. Ik ben ervan overtuigd dat burgers in Groningen 

voldoende capabel zijn de gewijzigde situatie te onderkennen en het VA in die 

gewijzigde context te plaatsen. Daarnaast ontneemt de enkele omstandigheid dat 

een situatie is gewijzigd, burgers niet het recht om over informatie te beschikken 

die hen en hun woning betreft. Bovendien zal NCG bij het VA een brief voegen 

waarin nogmaals wordt gewezen op de gewijzigde context waarbinnen het VA 

wordt verstrekt en dat er aan deze versie geen rechten kunnen worden ontleend. 

 

Betrouwbare overheid 
Het wantrouwen jegens de overheid is in het aardbevingsgebied groot. Het gevoel 

dat de overheid informatie achterhoudt en burgers niet het volledige verhaal 

vertelt om financiële redenen, is wijdverbreid. De onduidelijkheid over het al dan 

niet gesloten akkoord tussen minister Wiebes, de provincie Groningen en de 10 

Groninger gemeenten, voedt dit wantrouwen. 

 

Het is dan ook van groot belang dat de overheid zich in deze een betrouwbare 

overheid toont. Het achterhouden van VA’s waarvan het bestaan bekend is, past 

daarin niet. Bovendien is het risico reëel dat weigering van de VA's door een 

rechter ongedaan gemaakt wordt (zie hieronder). Dit zal het wantrouwen jegens 

de overheid alleen maar vergroten. Mijn inziens getuigt het van een betrouwbare 

overheid om de VA's wel te verstrekken onder vermelding van de context waarin 

ze worden verstrekt. Op deze manier nemen inwoners op volwaardige wijze en 

met vertrouwen deel aan het versterkingsproces en kunnen zij goed geïnformeerd 

een keuze maken over de toekomst van hun woning. 

 

Juridische grondslag ontbreekt 
Zoals hiervoor aangegeven blijkt uit het Wob-besluit van februari 2018 dat er in 

die situatie geen juridische gronden waren om het VA te weigeren. Naar mijn 

mening is de omstandigheid dat nu sprake is van een gewijzigde situatie een 

onvoldoende steekhoudend juridisch argument om VA’s te kunnen weigeren.  
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Gesteld zou natuurlijk kunnen worden dat de Staat in een nadelige positie wordt 

gebracht bij openbaarmaking van de VA’s (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 

g van de Wob) omdat zij geconfronteerd wordt met een VA dat niet langer actueel 

is en dat wellicht bepaalde verwachtingen wekt bij woningeigenaren. Naast dat dit 

juridisch een uiterst wankel argument is, kunnen dergelijke verwachtingen bij 

bewoners eenvoudig worden voorkomen met een goede begeleiding bij het 

verstrekken van het VA en een toelichting over de waarde die aan het VA kan 

worden ontleend. 

 

Het weigeren van VA's op grond van de Wob zou juist bij burgers de indruk 

kunnen wekken dat de documenten niet worden verstrekt uit beleidsmatige 

overwegingen; dit voedt het wantrouwen. Mijns inziens moet de indruk worden 

voorkomen dat een juridisch instrument, bedoeld om burgers transparantie te 

bieden, wordt ingezet voor beleidsmatige overwegingen. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande zal NCG het beleid zoals we dat sinds november 2017 

voeren, voortzetten. Indien woningeigenaren verzoeken om hun VA zullen wij dit 

dan ook verstrekken.  

 

Met deze brief hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat NCG dit beleid voert 

omdat zij een transparante en betrouwbare overheid wil zijn èn vanuit het 

vertrouwen dat alleen als burgers goed geïnformeerd zijn, zij op een volwaardige 

wijze kunnen deelnemen aan het versterkingsproces. Alleen op deze manier 

kunnen zij een weloverwogen keuze maken over de versterking van hun woning 

en kan de versterkingsoperatie succesvol zijn. 

 

Als er bij u andere gezichtspunten leven ten aanzien van dit beleid, ga ik hierover 

graag met u in gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Hans Alders 

Nationaal Coördinator Groningen 
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 : hoe wordt voorkomen dat partijen ieder een eigen interpretatie geven aan 

een te bereiken akkoord? 

: Noodzakelijk om op de heikele punten scherpe afspraken te maken. Als 

er geen akkoord mogelijk is binnen mandaat dan terug naar de MR om vervolg te 

bespreken. Dat wordt dan de MR van 4 mei.  

: De minister kan in de MR van 20 april wel een informele terugkoppeling 

geven van de eerste dag van de bestuurlijke tafel. Het is verstandig om daarbij 

ook een scenario voor geen akkoord uit te werken. 

: Het mandaat is 1,15 miljard. Bij een overschrijding van dat bedrag 

nieuw mandaat halen. 

: Er is een klein beetje ruimte boven de 1,15 binnen mandaat maar het 

is helder dat als een akkoord voor dat bedrag niet mogelijk is dat dan aanvullend 

mandaat gehaald moet worden. 

 

3. Stand van zaken Onderhandelingen olies 

 

 geeft een toelichting. Er wordt gewacht op het tegenvoorstel van 

de olies. Dat duurt langer dan verwacht. Waarschijnlijk omdat de delegatie van 

Exxon nog in overleg is met het hoofdkantoor.  

 

Er is een lastige samenloop met de gesprekken in de regio over versterking en 

toekomstvisie. Als er een deal met de regio ligt waarin het Rijk een bijdrage doet 

neemt dit de incentive bij de olies weg om daar aan mee te betalen. Een uitspraak 

over de bijdrage van het Rijk lijkt noodzakelijk om de versterkingsoperatie te 

kunnen aanpassen aan het gasbesluit. Een aangepaste versterkingsoperatie zou 

een belangrijke stap zijn voor een deal met de olies. 

 

Een bijdrage van de olies aan de toekomstvisie voor de regio is niet verwerkt in de 

financiële plaat en het onderhandelingsmandaat maar werd wel verwacht. 

Daardoor is het binnen mandaat mogelijk om de olies geen bijdrage voor de regio 

te vragen (waardoor dit gesprek met de regio door kan) maar de bijdrage te 

verwerken in een plus binnen mandaat. 

 

: met welk winningsscenario wordt gerekend in de onderhandelingen? 

: Met het basispad uit de brief. Het is bekend dat daar spanning op 

zit maar daar gaan we in de onderhandelingen van uit. 

: De gesprekken over versterking nemen het basispad uit de brief ook 

tot uitgangspunt. 

: De formulering uit de brief is gunstig voor versterken en de 

gesprekken in de regio maar lastig in het kader van de onderhandelingen met de 

olies. 

: De formulering in de brief en de bijbehorende grafiek zijn zorgvuldig 

gekozen. De keuze voor dit basispad werkt verschillend door in de 

onderhandelingen, gesprekken met de regio en winningsbesluit maar er moet 

worden gewaakt voor uiteenlopende interpretaties. Daarom is het noodzakelijk dat 

er zoveel mogelijk bij de formulering in de brief wordt aangesloten. 

: Dat zullen we dan ook moeten communiceren aan de adviseurs. 
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 4. Uitvraag advies risico en versterking 

 

geeft aan dat er een brief komt waarin alle betrokken adviserende instanties 

gelijktijdig wordt gevraagd om een advies. Daarbij worden de adviseurs specifiek 

bevraagd op hun expertise om te voorkomen dat er overlap ontstaat doordat 

adviseurs zich op elkaars terrein begeven. De Mijnraad geeft een overkoepelend 

advies waarin eventuele verschillen tussen de adviezen wordt verklaard. 

 

Er wordt een brief uitgedeeld waarin deze aanpak is beschreven. Deze brief gaat 

nog naar de minister. 

Uiterlijk half juni deeladviezen gereed. 1 juli overkoepelend advies van de 

Mijnraad. 

 

: Hoe wordt voorkomen dat alle adviseurs veiligheidsmarges gaan inbouwen. 

: In de voorbespreking met de adviseurs zijn de betrokken adviseurs duidelijk 

gecommuniceerd. De indruk is niet dat partijen koste wat het kost risicomijdend 

zullen optreden maar het is niet te voorkomen dat ze rekening zullen houden met 

de onzekerheden. 

: Heeft de SODM vrede met de gezamenlijke aanpak? 

: De brief moet nog worden gedeeld met de SODM maar uit voorbesprekingen 

komt het beeld naar voren dat zij hiermee kunnen leven. Ze krijgen de ruimte om 

een integraal advies te geven en zij zien ook de meerwaarde van een mijnraad die 

over de verschillende disciplines heen adviseert. 

: Worden er ook buitenlandse experts betrokken? 

: De mijnraad heeft die optie. 

: Is het nuttig om te vergelijken met andere veiligheidssituaties in 

Nederland, zoals Schiphol? 

: Dat is met name interessant voor de vraag hoe er wordt omgegaan met 

de overbruggingsperiode in de jaren dat de winning daalt. 

: Committeert de NAM zich aan de uitkomst van het gezamenlijke advies 

en stellen ze de noodzakelijk informatie beschikbaar? 

: De NAM wordt parallel bevraagd om de cijfers en modellen aan te leveren 

voor het seismisch risico. Zij gaan die informatie leveren en die kan worden 

gebruikt door de adviseurs. Het is niet wenselijk om de NAM mee te nemen in de 

centrale uitvraag omdat daarmee direct vragen zullen komen over de 

onafhankelijkheid van het onderzoek. 

 De veiligheidsnorm voor Groningen blijft onveranderd, klopt het dat het dan 

met name gaat over de overbruggingsperiode? 

: Eerst wordt gekeken hoe de norm die door de Commissie Meijdam is 

geformuleerd moet worden geïnterpreteerd gegeven de nieuwe situatie. 

Vervolgens wordt gekeken naar een passende aanpak in de overbruggingsperiode. 

 Een aantal beleidsmatige vragen lijkt ook te worden neergelegd bij de NEN. 

Advies om de NEN alleen te bevragen op technische punten. 

 

5. Schadefonds 
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  geeft een toelichting op basis van de notitie. De notitie is twee weken 

geleden aangekondigd. Inmiddels is er al weer veel veranderd. Kernvraag is of 

we van start kunnen met het wetsvoorstel ondanks het capaciteitsbeslag. 

 

: Dit hangt af van de uitkomst van de bestuurlijke tweedaagse. Op 

exclusiviteit en governance na zijn we er uit met de regio op dit punt. Daarvan is 

governance het lastigst omdat de regio dit verbindt met versterking waar nog veel 

discussie is. 

De noodzaak voor een start aan het wetgevingstraject is duidelijk. Wij 

ondersteunen dit voorstel. 

: Het voorstel is om ook zonder akkoord met de regio aan het werk te 

gaan. 

: Los van de uitkomst met de regio is schade al een fait accompli. Het 

wordt een publiek model met exclusiviteit. 

 Dat is nog niet helemaal zeker maar de verwachting is dat we er 

uitkomen. We kunnen voorbereidende werkzaamheden treffen vooruitlopend op 

het akkoord. 

: De resterende geschilpunten liggen niet binnen de bevoegdheid 

van de regio maar wel wenselijk om de regio mee te nemen om weerstand te 

vermijden. 

: Eens met de voorkeur om te wachten op akkoord met de regio. Daarnaast 

ook afstemming met BZK nodig voordat wordt gekozen voor een ZBO. Wel 

mogelijk om vooruitlopend hierop te beginnen met de werkzaamheden. Het 

definitief besluit volgt op deze voorbereidende werkzaamheden. 

: Eens om zo snel mogelijk te beginnen met het wetsvoorstel. ZBO lijkt 

logische keuze en de optie van aanbouwwetgeving waar versterking kan worden 

toegevoegd. In extreme situatie zou de wet zelfs nog kunnen worden omgezet 

naar een Gemeenschappelijke Regeling maar daar gaan we niet van uit. 

: Eens met bovenstaande en het verzoek om begrip te tonen voor de 

bijzondere situatie en niet vast te houden aan de reguliere beleidskaders en 

procedurele eisen. 

 

6. Risico-inventarisatie 

 geeft aan dat het rondgestuurde document een bundeling is van 

hetgeen dat voor het weekend is aangeleverd. Voorstel om dit te agenderen in het 

SOG van 24/4 en vervolgens terug te laten komen in het BOG van 1/5. 

 

: Verzoek om aan het overzicht een weging van de risico’s toe te voegen 

(kans en gevolg) en wanneer in de tijd het risico zich voor kan doen. 

: Verzoek aan allen om input op de risico’s mee te geven aan  en 

dat dan in het SOG te bespreken. 

  

7. Notulen vorige vergadering d.d. 3 april 2018 

 

Geen opmerkingen 

 

8. Rondvraag 
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 meldt dat er zeer veel reacties op de internetconsulatie van het wetsvoorstel 

nooit meer dan nodig zijn gekomen. Die geven ook een aardig beeld van de 

risico’s die optreden. De samenvatting en reactie zal worden gedeeld. 

 

 geeft aan dat het blijkt dat de financiële tabel die in de MR lag bij het 

gasbesluit niet correspondeert met het afbouwpad in de brief. FIN heeft het juiste 

afbouwpad nodig met bijhorende budgettaire consequenties vanwege de 

voorjaarsbesluitvorming.  

: Verzoek aan FEZ en FIN om dit aansluitend op het BOG op te pakken.. 

 

9. Sluiting 
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aangepakt en dat alleen versterkt wordt daar waar voor 22 mei het 

Versterkings Advies (VA) met de bewoner is gedeeld. Dit sluit ook aan bij 

artikel 1 deel c uit samenwerkingsafspraken: versterken met het oog op 

aardbevingsrisico.  

5. Aan te geven dat als er meer aspecten zijn waarover keuzes moeten worden 

gemaakt, dit in Bestuurlijke tafel kan worden besproken, waarbij de 

bestuurlijke tafel als opdrachtgever kan fungeren.  

 

Toelichting 

• NAM heeft het initiatief genomen om de escalatieprocedure in gang te zetten. 

NAM signaleert twee ontwikkelingen die fundamenteel zijn voor de manier 

waarop EZK, NCG en NAM samenwerken en hoe ervoor gezorgd wordt dat de 

noodzakelijke versterking op een goede en verantwoorde manier wordt 

uitgevoerd om zo snel mogelijk de beoogde veiligheidsnorm te behalen. Dit 

zijn: 

o De afbouw van de gasproductie. Een lager seismisch risico zou impact 

moeten hebben op de veiligheid en daarmee op het inrichting en 

uitvoering van de versterkingsopgave. 

o NAM meent dat met de huidige aanpak van de versterkingsopgave de 

Meijdam-norm niet op tijd zal worden behaald: de uitvoeringssnelheid is te 

laag ten opzichte van de opgave. Tegelijkertijd gaat de aanpak voorbij aan 

voortschrijdend inzicht in de NPR. Dit voortschrijdend inzicht kan volgens 

NAM voor een versnelling zorgen.  

• De minister heeft op 22 maart j.l. bij brief aan de regiobestuurders het 

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP) 

kortstondig opgeschort. 

• In de brief die op 22 mei aan de bestuurders is gestuurd komen de volgende 

werkzaamheden aan bod.   

o Alle bewoners die tot 22 mei 2017 een versterkingsadvies hebben 

gekregen (ca. 2500 woningen), ook degenen waarmee nog geen verdere 

afspraken voor de uitvoering zijn gemaakt, de mogelijkheid geven - 

maar niet de verplichting - om hun huis conform dat advies te laten 

versterken. 

o Het inspecteren van woningen onder passende voorwaarden voortzetten. 

o De versterking van de meest onveilige huizen in beeld brengen en met 

voorrang doorzetten. Een team van specialisten is bezig met de 

identificatie van deze meest risicovolle huizen, waaronder woningen die 

nog niet zijn opgenomen in de werkvoorraad. 

o De versterking van de huizen van de bewoners die nog geen 

versterkingsadvies hebben gekregen pauzeren. Eventuele hieraan 

gerelateerde stappen in de versterkingsoperatie op basis van het MJP, 

dat wordt uitgevoerd door de NCG, worden tot die tijd kortstondig 

opgeschort.  

• Voorgesteld wordt invulling te geven aan deze afspraken middels: 

o Daar waar VA is gedeeld wordt doorgegaan met de uitvoering. Voor de 

batch van 1467 woningen, PM (optellen tot 2500),  kunnen stappen 13 
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Invulling rol 

• In het instellingsbesluit van de NCG is opgenomen dat de NCG de 

verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie Groningen en de 

verantwoordelijke bestuurders van de betrokken gemeenten kan 

adviseren en bijstaan in intern en extern overleg. Tegelijkertijd handelt en 

ressorteert de NCG onder verantwoordelijkheid van de minister. 

Opgenomen is dat de Nationaal Coördinator Groningen de minister 

onafhankelijk adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen in intern en 

extern overleg. 

• PM 

 

 

 

 

Open einden?  

1. prioritering 

2. Heft in eigen Hand?  

3. Kerkenprogramma? 

4. Scholenprogramma? 

5. Agrarische gebouwen? 

6. Industrie? 

7. Infra? 

 

 



 
> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

 

 

 

Datum 23 mei 2018 

Betreft Escalatie-overleg Samenwerkingsafspraken 
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Geachte heer Alders, geachte ,  

 

De minister heeft gisteravond bij brief aan de regiobestuurders het 

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP) 

kortstondig opgeschort. Hierbij nodig ik u uit voor een escalatie-overleg als 

bedoeld in artikel 7 van de Samenwerkingsafspraken zoals op 8 maart 2016 

overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de Nationaal Coördinator 

Groningen en Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM). Het overleg zal 

plaatsvinden op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op maandag 

28 mei 2018 om 19.00.  

 

Op 29 maart 2018 heeft het kabinet besloten de gaswinning uit het Groningenveld 

op een zo kort mogelijke termijn volledig te beëindigen. De gevolgen van deze 

versnelde afbouw voor onder andere de versterkingsoperatie worden op dit 

moment onderzocht. Voor de zomer wordt op basis van een advies van de 

Mijnraad nader inzicht verwacht in wat de afbouw van de gaswinning betekent 

voor het aardbevingsrisico en wat er nodig is om te komen tot een verbeterde, 

sterker op veiligheid gerichte aanpak. Zolang dit inzicht er niet is, wil het kabinet 

geen onomkeerbare stappen nemen in de huidige versterkingsoperatie. 

 

Eerder, op 16 maart 2018, heeft NAM met verwijzing naar de 

Samenwerkingsafspraken aangegeven graag binnen twee weken in gesprek te 

willen gaan over de versterkingsopgave. Aanleiding hiervoor was dat de huidige 

versterkingsoperatie volgens NAM niet in overeenstemming was met haar 

juridische verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk de beoogde veiligheidsnorm 

te behalen. Dit omdat volgens NAM (1) met de huidige aanpak van de 

versterkingsopgave de Meijdam-norm niet op tijd zal worden behaald en (2) de 

aanpak voorbij gaat aan voortschrijdend inzicht in de Nationale Praktijkrichtlijn 

(NPR), welk inzicht voor een versnelling kan zorgen. Zoals aan u kenbaar 

gemaakt, heeft het overleg nog niet plaatsgevonden in afwachting gesprekken die 

de minister met de regio voert over onder meer de versterkingsaanpak.   

 

Gelet op deze ontwikkelingen is nu het moment om het door NAM gevraagde 

overleg in het kader van de Samenwerkingsafspraken plaats te laten vinden. In dit 

gesprek wil ik samen bezien welke consequenties het kortstondig opschorten van 

het MJP heeft voor de komende tijd en welke acties dit per direct van ons vereist.  

10.2.e



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Regio 

 
Ons kenmerk 

DGBI-DR / 18103257 

 

In dat kader wil ik met u in gesprek over operationele aandachtspunten, 

waaronder de voortzetting van inspecties, de prioritaire versterking van de meest 

risicovolle woningen aan de hand van actuele inzichten ten aanzien van de NPR en 

het optimaal inzetten van de beschikbare engineeringscapaciteit. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

 

10.2.e



Notitie Wetsvoorstel Mijnbouwschade Groningen 

Aanleiding en politieke context: 

De aardbevingen door de gaswinning in Groningen grijpen diep in op het dagelijkse leven van bewoners 

van het gebied waar aardbevingen plaatsvinden. Wanneer een burger of bedrijf geconfronteerd wordt 

met schade kan deze zijn of haar schade langs de civielrechtelijke weg verhalen bij de NAM. De wijze 

waarop de NAM invulling gaf aan deze verplichting heeft tot grote onvrede geleid. In de eerste plaats 

werd de afhandeling van schadeverzoeken door NAM, als schadeveroorzakende partij, niet als 

onafhankelijk ervaren. In de tweede plaats werd bij de afhandeling van schade de verhouding tussen 

NAM en de gedupeerden als ongelijkwaardig ervaren, omdat NAM over een grotere hoeveelheid 

middelen en deskundigheid beschikt. Met ingang van 19 maart 2018 handelt de Rijksoverheid verzoeken 

om vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en werken als gevolg van bodembeweging door 

gaswinning uit het Groningenveld af. Dit is in het Besluit Mijnbouwschade Groningen van 1 februari 2018 

(hierna: het Besluit) op grond van de publieke taak die besloten ligt in de zorg voor een goede 

afhandeling van schade vastgelegd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (hierna: TCMG) 

voert deze taak in mandaat uit namens de Minister van EZK. Met het Besluit werd zo snel als mogelijk 

een tijdelijke invulling gegeven aan de in het Regeerakkoord aangekondigde ambitie om de 

schadeafhandeling in publieke handen te leggen en NAM op afstand te plaatsen. Dit wetsvoorstel regelt 

de aangekondigde ambitie definitief. Publieke afhandeling van schade op afstand van NAM is een 

nadrukkelijke inzet van dit kabinet.  

Doel Wetsvoorstel: 

Het wetsvoorstel voorziet in: 

- een wettelijk kader voor de publieke afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade als

gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van

gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg,

- de uitvoering van deze taak door een daartoe met het wetsvoorstel in te stellen en in te richten

zelfstandig bestuursorgaan (zbo), en

- een publiekrechtelijke heffing, op te leggen aan de exploitant van Groningerveld en de gasopslag

Norg, ter financiering van de afhandeling van schade door het zbo.

Toelichting: 

Met de TCMG is vooruitgelopen op een wettelijke regeling waarmee een publiekrechtelijke bevoegdheid 

wordt gecreëerd voor afhandeling van verzoeken om vergoeding van schade. Het is om verschillende 

redenen onwenselijk om de constructie langer dan nodig te laten voortbestaan: (1) het Besluit omvat 

niet alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld 

(bijvoorbeeld immateriële schade, zuivere vermogensschade en schade door waardedaling), (2) er is 

geen specifieke wettelijke grondslag voor schadeafhandeling, (3) de onafhankelijkheid van de commissie 

is via een mandaatconstructie onvoldoende stevig geborgd en (4) de dekking van de kosten van de 

afhandeling van schade verdient wettelijke verankering.  

Financiële consequenties: 

Het wetsvoorstel voorziet in financiering van het zbo door middel van een heffing aan de 

vergunninghouder NAM ter bestrijding van de kosten gemaakt in verband met de uitvoering van de 

taken van het zbo. Via deze route betaalt de NAM zowel de schade-uitkeringen als de bijbehorende 

uitvoeringskosten, met uitzondering van de kosten van de leden van het bestuur en secretariaat van het 

zbo. Met uiteindelijk een zeer minimaal risico voor de Staat dat de rekening wellicht niet helemaal 

gedekt wordt omdat de NAM tegen de hoogte van de heffing in bezwaar kan. 

Planning: 

De minister van EZK stelt het wetsvoorstel op. De staatssecretaris van BZK is betrokken in verband met 

de oprichting van een zbo. Het wetsvoorstel wordt opgesteld in overleg met de overige betrokken  

departementen (onder andere J&V en FIN). Dit gaat langs de volgende tijdslijn: 
Juni 2018 Openstelling consultatie 
Juli 2018 Sluiting consultatie 
Zomer Toetsing van het wetsvoorstel 
T/m oktober Afronding & (voorportalen) MR 
Oktober t/m begin januari Advisering Raad van State 
Eind januari / begin februari Verzending aan Tweede Kamer 
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1. NAM maakt een inventarisatie van de meest risicovolle gebouwen. 

2. De engineering van de 1.581 gebouwen uit batch 3 wordt opgeschort, 

met uitzondering van de zorggebouwen. De hierdoor beschikbaar 

komende capaciteit wordt met voorrang ingezet voor de onder stap 1 

genoemde gebouwen, die op basis van de meest actuele norm worden 

geëngineerd, op dit moment de NPR 9998-2017. Voor de uitgezonderde 

zorggebouwen geldt dat deze ook met de NPR 9998-2017 worden 

geëngineerd.  

3. De geplande inspecties voor het 3e kwartaal 2018 zullen risicogericht en 

zonder het “vast klikken” op enige norm plaatsvinden. De gebouwen 

worden hierbij geprioriteerd conform de NAM HRA-lijst. 

4. De geplande inspecties van het 4e kwartaal 2018 worden opgeschort.  

5. Versterkingsadviezen worden desgevraagd uitsluitend gericht en informeel 

verstrekt, vergezeld van een met mijn goedkeuring vastgestelde  

begeleidende brief waarin wordt uitgelegd waarom de 

versterkingsadviezen achterhaald zijn.  
6. Uitvoering wordt gegeven aan vóór 23 april jl aan bewoners verstrekte 

versterkingsadviezen, zoals afgesproken aan de Bestuurlijke Tafel van 23 

april 2018. Dit gaat om ca. 1.715 gebouwen. 

  

Gelet op de huidige samenwerkingsafspraken en de thans ontstane situatie, bezie 

ik op korte termijn hoe de dagelijkse aansturing van het CVW voor versterking het 

beste plaats kan vinden, vooruitlopend op een verdergaande inrichting van een 

publiek stelsel voor versterking.  

 

Ten aanzien van het Meerjarenprogramma draag ik u op om vooralsnog 

uitsluitend uitvoering te geven aan: 
- de acties vermeld in de opsomming hierboven;  
- de programma’s Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief in hun huidige 

omvang en op basis van de meest actuele norm; 
- Het Scholenprogramma.  

 

Gelet op de stand van discussie over versterking met de bestuurlijke en 

maatschappelijke partijen in de regio vind ik het belangrijk dat de regio via de 

minister één duidelijk aanspreekpunt heeft. Ik verzoek u daarom in bestuurlijk 

overleg het Meerjarenprogramma niet te agenderen, anders dan door verwijzing 

naar hetgeen ingevolge deze brief uw medewerking of uitvoering behoeft.  
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de 

op korte termijn te nemen stappen in het kader van de versterking.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

 

. 
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From: Alders, J.G.M. (Hans)
To:
Subject: Het is mkooi geweest
Date: woensdag 30 mei 2018 11:51:04
Attachments: Het is mooi geweest 3005.docx

Beste ,

Ik heb vanochtend geprobeerd met de minister te spreken. Dat is helaas niet gelukt.

In bijgaande brief beschrijf ik de afwegingen die ik heb gemaakt over de vraag of ik nog langer
kan functioneren als Nationaal Coordinator Groningen. Ik stel vast dat de minister en de NCG
zowel qua inhoud als qua vorm verschillen.

Het spreekt voor zich dat ik beschikbaar ben voor een zorgvuldige overdracht.

Ik informeer de medewerkers van de NCG om 12.00 uur en zal de leden van de stuurgroep en
de partners (NAM en CVW) uiterlijk om 13.00 uur informeren. Het zou fijn zijn dat tot die tijd dit
bericht al niet gaat rond “zoemen”.

Groet

Hans Alders
Nationaal Coördinator Groningen
Paterswoldseweg 1, 9726 BA  Groningen
Postbus 3006, 9701 DA  Groningen

T 
M 06 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

De NCG is een samenwerking van tien Groninger gemeenten, provincie Groningen en Rijk.
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Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat 
De heer Eric Wiebes 

Afschrift aan de leden van de bestuurlijke en maatschappelijke 
stuurgroep 
Directie NAM en CVW 

 

Medewerkers van de NCG 

Groningen, 30 mei 2018 

Geachte heer minister, 

Het overleg aan de bestuurlijke tafel Bovengronds – rijk, provincie Groningen en gemeenten 
met als adviseurs NCG, Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging -van 19 en 
23 april heeft geleid tot de conclusie dat: 
1. De 1.467 en eerdere projecten onomkeerbaar zijn en zullen worden uitgevoerd. Daar
waar sprake is van evidente knelpunten zijn herstructureringsmiddelen (Opwierde-Zuid en
Ten Post) toegevoegd om tot een oplossing te komen.
2. De aanpak van de 1.588 opnieuw wordt beoordeeld: deels - waar de veiligheid in het
geding is - binnen de aansprakelijkheid - en deels als herstructurering
3. De overige gebouwen getoetst zullen worden in een nieuwe aanpak (feitelijk engineeren
aan de hand van een nog te ontwikkelen norm op grond van het gevraagde integrale advies
van de Mijnraad). Duidelijk is dat hier rechtstreeks de vraag uit voortvloeit of de gehele
engineering niet stop gezet moet worden (NPR 9998: 2015 en 2017) tot het moment waarop
een nieuwe norm beschikbaar is. Voor de 1.581 luidt de afspraak dat versterkingsadviezen
die rond de zomer verwacht worden zullen worden gespiegeld aan het integrale advies van
de Mijnraad

Tot 7 december 2017 zijn rijk, provincie en gemeenten in staat geweest (MJP brief december 
2017) om als samenwerkende besturen een gezamenlijke aanpak vast te stellen. Inmiddels is 
dat verleden tijd. 
Voor de regio lijkt het standpunt over de 1.588 te zijn: of het linksom of rechtsom gebeurd, 
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als het maar gebeurd, zodat deze bewoners weer veilig kunnen wonen. Voor u gaat het een 
stap verder: onomwonden hebt u uitgesproken dat hierbij – gegeven de brief van 29 maart 
2018 waarin de beëindiging op korte termijn van de gaswinning uit het Groningen veld 
wordt aangekondigd – op dit moment van aansprakelijkheid geen sprake kan zijn. 
 
De regio heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het spiegelen van de 
versterkingsadviezen van de 1.581 aan het integrale advies van de Mijnraad, maar mocht het 
advies niet tijdig beschikbaar zijn of zodanig zijn dat spiegelen niet mogelijk is, dan vindt de 
regio dat ook de 1.581 woningen/gebouwen versterkt moeten worden, zodat afspraken met 
deze eigenaren/bewoners worden nagekomen en zij veilig kunnen wonen. 
 
De bijeenkomst van de bestuurlijke tafel Bovengronds van 22 mei 2018 heeft duidelijk 
gemaakt dat ten aanzien van onderdeel 2 (1.588) de verschillen niet overbrugbaar zijn. De 
regio pleit vanuit het oogpunt van veiligheid, de onvoldoende zekerheid over het tempo van 
vermindering van de winning en het effect indien een zwaardere beving plaats vindt, voor 
continuïteit (sociaal, stedenbouwkundig, ruimtelijk) en voor het onverkort uitvoeren. 
U wilt de ruimte hebben om de versterkingsadviezen af te zetten tegen het integrale advies 
dat de Mijnraad dat voorzien is voor 1 juli a.s. Aan de hand daarvan wilt u bepalen hoe nu 
verder. Tijdens deze bijeenkomst heeft het ministerie van BZK een schets gegeven van een 
aanpak gericht op de corporatiewoningen en uitgaande van een herstructureringsopgave 
waarin sprake is van een gedeeltelijke aansprakelijkheid en voorts bijdragen vanuit 
verschillende bronnen en partijen. Voor de regio was dit geen begaanbaar alternatief omdat 
de aansprakelijkheid niet het uitgangspunt is en er onderscheid wordt gemaakt tussen 
huurders en eigenaren. 
 
De betrokken eigenaren/bewoners van dit onderdeel (1.588) zijn per brief d.d.26 april 
geïnformeerd dat er enkele weken meer nodig zouden zijn om tot een oordeel te komen 
(eerder was aangegeven dat zij in april zouden worden geïnformeerd). Per brief d.d. 25 mei 
zijn zij door de NCG geïnformeerd dat enkele weken uitstel het besluit heeft opgeleverd van 
de minister om te wachten op het integrale advies van de Mijnraad en op grond daarvan te 
willen komen tot een oordeel of en zo ja op welke wijze de versterkingsoperatie vorm 
gegeven zou moeten worden. De regio heeft daarin aangegeven dat zij een andere mening is 
toegedaan en dat de versterking moet worden uitgevoerd. 
 
In het escalatieoverleg – in het kader van de samenwerkingsovereenkomst - van EZK-NCG en 
NAM dat heeft plaats gevonden op 28 mei jl. is door  

 aangegeven dat met onmiddellijke ingang de engineering van de 
woningen en gebouwen behorende tot het onderdeel 1.581 stop gezet moet worden. Op 
basis van het integrale advies zal worden bepaald hoe de versterking verder vorm gegeven 
wordt en welke normstelling daarbij zal worden gehanteerd. Binnen enkele weken is hier 
sprake van een nieuw besluit. Waar de betrokken bewoners op 26 april zijn geïnformeerd 
dat de versterkingsadviezen in juli gespiegeld zullen worden aan het advies van de Mijnraad, 
wordt nu besloten om de engineering te stoppen. De regio had aangegeven dat zij kon 
instemmen met het spiegelen van de versterkingsadviezen aan het advies, maar wel 
aangegeven dat – indien de gegevens niet tijdig beschikbaar zouden zijn, of niet concreet 
genoeg – zelfstandig besloten zou moeten worden om de versterking uit te voeren. Het 
eenzijdige besluit (het rijk zonder overleg met provincie en gemeenten) om met ingang van 
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28 mei de engineering stop te zetten zet een streep door deze afspraken en daarmee wordt 
ook de mogelijkheid om een brug te bouwen tussen de verschillende benaderingen 
onmogelijk gemaakt. 
 
Gewekt vertrouwen 
 
In alle discussies heb ik moeten vaststellen dat de adviezen van de NCG aan de gezamenlijke 
opdrachtgevers – rijk, provincie en gemeenten – niet aansluiten bij uw visie. Tot en met de 
MJP brief van 7 december 2017 – door u vastgesteld, gehoord het kabinet en kennis dragend 
van de opvattingen van de colleges -  is gezamenlijk beleid uitgezet en zijn concrete 
beleidsbeslissingen geformuleerd die de kaders vormen van de versterkingsoperatie. Het 
verschil spitst zich toe op welke wijze er tot besluitvorming kan worden gekomen om te 
anticiperen op de ambitie om de gaswinning uit het Groningenveld zo spoedig mogelijk 
terug te brengen tot nul. Vanzelfsprekend zal het beëindigen van de winning uit het 
Groningenveld gevolgen hebben. Maar de risico’s van vandaag zijn daarmee niet weg 
genomen. De mate waarin dat effect zal hebben en wanneer zal nader wetenschappelijk en 
onafhankelijk bepaald moeten worden en politiek zal besloten moeten worden om daarop 
te anticiperen. De kans op een beving kan worden beïnvloed maar betekend niet dat een 
grotere beving niet zou kunnen plaats vinden. Daarom risico = kans x  effect. Bedacht moet 
worden dat de kans mogelijk beïnvloedt kan worden, het effect niet. 
 
De voorstellen voor de lopende versterkingsaanpak – vastgelegd in het door het kabinet 
vastgestelde MJP - zijn het resultaat van een langer lopend proces, waarin van betrokken 
bewoners veel is gevraagd en waarin onzekerheid centraal staat. De meeste bewoners 
weten dat hun huis niet aan de veiligheidsnorm voldoet en verwachten nu dat de “overheid” 
– in dit geval de gezamenlijke opdrachtgevers van de NCG - daarop een passend antwoord 
geeft. De eerder breed gedragen keuze voor een risico gestuurde gebiedsgerichte aanpak 1 
heeft vanzelfsprekend consequenties, ook als de woningen verdeeld zijn over meerdere 
groepen van woningen. Een coherente aanpak in Loppersum of Overschild wordt 
weggewuifd. Ik heb helaas moeten vaststellen dat deze elementen en de adviezen daarover 
onvoldoende plaats hebben gekregen in de besluitvorming. 
 
De risico gestuurde gebiedsgerichte aanpak gebaseerd op de keuzes in het MJP is gebaseerd 
op de vraag of een woning of gebouw voldoet aan de norm van 10-5. Een gebouw dat niet 
voldoet moet versterkt worden tot dat niveau. De afgelopen weken is voortdurend de vraag 
aan de orde of we ons wel richten op de meest kwetsbare gebouwen. Bij de prioriteitstelling 

 
1 In de brief van 22 mei 2018 staat “Destijds is uitgegaan van een omvangrijke 
versterkingsoperatie, waarbij het woningbestand vanwege de grote aantallen niet primair 
risicogericht, maar wijkgericht en in tranches van binnen naar buiten in het bevingsgebied 
werd aangepakt.”.  Deze voorstelling van zaken klopt niet. In de 
samenwerkingsovereenkomst van EZ, NCG en NAM staat: “Het reduceren van het 
veiligheidsrisico is leidend in het jaarplan versterken, afgewogen tegen beschikbare 
capaciteit, maximaal mogelijke activiteiten per locatie en project (per tijdseenheid) en 
maatschappelijke acceptatie. Keuzes van de NCG in het concept-jaarplan kunnen vanuit 
maatschappelijke overwegingen afwijken van het risicobeeld. Dit moet dan wel inzichtelijk 
zijn en worden gemotiveerd.”.  
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is het van belang om de kenmerken van typologieën te kennen. Die kennis kan behulpzaam 
zijn bij het stellen van prioriteiten. Of een woning wel of niet voldoet moet vervolgens aan 
de hand van inspectie bepaald worden. In de discussie is een verschuiving zichtbaar in de 
richting van de meest kwetsbare gebouwen – veel van wat daaronder verstaan wordt maakt 
overigens al onderdeel uit van het inspectieprogramma – waarbij dan ook sprake is van een 
aanscherping van de normstelling. Niet langer is de vraag welke gebouwen niet voldoen aan 
de norm van 10-5, maar of er gebouwen zijn waar potentieel sprake zou kunnen zijn van een 
groter risico. Sluipenderwijs vindt een aanscherping van de normering plaats en een 
verschuiving van gebiedsgericht naar objectgericht, waarvan nu juist de gezamenlijke 
constatering was dat het gebied recht heeft op een gebiedsgewijze integrale aanpak van 
versterken en herstructureren. Opvallend is het dat nu aan de NAM gevraagd wordt een 
voorstel te doen voor inspectie, engineering en versterking van kwetsbare panden. 
Opvallend omdat alle betrokkenen als uitdrukkelijk opvatting hebben dat de NAM uit het 
systeem moet en dat de private aanpak moet worden omgezet in een publieke. 
Het is overigens positief dat het inspectieprogramma voor het 3e kwartaal 2018 wordt 
voortgezet conform de daarover gemaakte afspraken. 
 
Het herstel van vertrouwen staat centraal in de aanpak en is de kern van de opdracht aan de 
NCG. Bewoners worden meegenomen in een moeilijk proces, dat veel van hen vraagt. Daar 
worden afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Bewoners verwachten dat die na 
gekomen worden. Inspecties hebben plaats gevonden, sterkteberekeningen zijn gedeeld, 
vastgesteld is dat het huis niet aan de norm voldoet en aangegeven is dat versterking moet  
plaats vinden en dat de wijze waarop nog onderwerp van studie en vervolgens overleg is. In 
het MJP wordt een en ander vastgelegd in concrete beleidsbeslissingen waar alle 
bestuurlijke niveaus mee hebben ingestemd. Er worden derhalve verwachtingen gewekt en 
op grond van het vertrouwensbeginsel (behoorlijk bestuur) en gerechtvaardigd vertrouwen 
(privaatrecht) mogen bewoners daaraan “rechten” ontlenen. Ik moet helaas vaststellen dat 
u hieraan een andere betekenis en weging geeft dan ik u heb geadviseerd. 
 
In dat licht is het goed om te realiseren dat er al vanaf het eerste MJP nadrukkelijk rekening 
is gehouden met het feit dat er sprake is en blijft van schuivende panelen als het gaat om 
kennis en inzichten. Dat de stand van de kennisontwikkeling het beoordelingskader vormt 
totdat er weer nieuwe inzichten zijn. Besluiten die we moeten nemen, nemen we tegen die 
achtergrond. Het twee keer per jaar vastklikken van de stand van kennis en inzicht voorkomt 
dat voortdurend de situatie ontstaat waarin met het versterken wordt gewacht op nieuwe 
inzichten (MJP, 2016-2020, pagina 30). 
 
In het MJP 2017-2021 staat op pagina 11 een concrete beleidsbeslissing die in dit kader zeer 
relevant is: “In dit MJP wordt de beleidskeuze gemaakt dat de NPR, zoals die geldt op het 
moment van de start van het inspectieprogramma in een gebied of sector, het kader is voor 
inspecteren, beoordelen en vaststellen van de versterkingsmaatregelen.”. 
 
Beide beleidslijnen maken deel uit van door kabinetten vastgesteld beleid – zie daarvoor ook 
de – door u, gehoord het kabinet vastgestelde - MJP brief van december 2017 - op grond 
waarvan gerede verwachtingen zijn gewekt op grond van het vertrouwensbeginsel. Daaraan 
wordt voorbijgegaan, ook in die gevallen waarin bewoners al geïnformeerd zijn over het feit 
dat de woning niet aan de norm van 10-5 voldoet en versterkt dient te worden. 
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Daar waar de operatie nog niet zover is (1.581) – er zijn nog geen versterkingsadviezen 
beschikbaar – stelde de regio zich op het standpunt dat deze gespiegeld kunnen worden aan 
de nieuwe inzichten. Tegen die achtergrond zou verwacht mogen worden dat het gewekte 
vertrouwen bij de 1.588 de doorslag zou hebben gegeven. 
Inmiddels is duidelijk dat de meeste recente afspraken over de 1.581 al weer herzien zijn. 
 
Vertrouwen in de NCG 
 
Ik heb geconstateerd dat gaande het proces u steeds minder vertrouwen heeft in de 
adviezen van de NCG. Feiten moesten vooral gecontroleerd worden bij de aansprakelijke  
partij NAM - die geacht wordt op afstand te staan -, een extern bureau en anderen. 
 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal gevallen met dedain over de NCG 
wordt gesproken en dat de NCG wordt neergezet als de belichaming van de huidige 
“vermaledijde” versterkingsaanpak, waarbij vergeten wordt dat die aanpak het resultaat is 
van politieke besluitvorming van dezelfde criticasters en de onverkorte keuze om binnen de 
grenzen van de private aansprakelijkheid tot uitvoering te komen. De publieke 
verantwoordelijkheid wordt maar in beperkte mate ingevuld (bijdrage duurzaamheid). 
Cijfers en beelden worden selectief als bewijs gehanteerd voor de te lange duur van de 
aanpak, onder het voorbij gaan dat de inzet van de afgelopen jaren met zich mee brengt dat 
we over de helft van alle geplande inspecties zijn en dat nu 1.500 versterkingsadviezen 
(1.467 plus) zijn gedeeld en de uitvoering een aanvang heeft genomen, terwijl de volgende 
1.500 versterkingsadviezen (1.588) kunnen worden besproken met de bewoners en de 
volgende 1.500 (1.581) aanstaande zijn. De aanpak begint zijn vruchten af te werpen. 
 
Medewerkers van NCG tonen dag in dag uit een geweldige inzet en flexibiliteit (nodig om in 
een als maar veranderende omgeving toch resultaten te boeken). Deze medewerkers 
verdienen respect en niet een bejegening als bovenstaand geschetst. 
 
Ik respecteer zeer de verantwoordelijkheden van de besturen en de bestuurders. Zij zijn 
degenen die geacht worden in deze de keuzes te maken en een organisatie als NCG moet in 
staat en bereid zijn om deze uit te voeren. Ik heb vorenstaand beschreven dat onze 
opvattingen steeds verder divergeren. 
 
De NCG is een uitdrukking van de samenwerking van 10 Groninger gemeenten, de provincie 
Groningen en het Rijk. In de governance notitie, aangeboden aan de Tweede Kamer, 
gelijktijdig met de bekendmaking van mijn benoeming, wordt gesteld dat de opgave in 
Groningen er een is van een nationale opgave van Rijk en regio. “Bij de nationale opgave 
wordt gezocht hoe rijks uitgaven en rijks ambities verbonden kunnen worden aan regionale 
opgaven en regionale ambities. Daarmee wordt het Programma Aardbevingsbestendig en 
Kansrijk Groningen een gezamenlijke onderneming, een investering in elkaar.”. We staan er 
samen voor en besluiten ook samen (zie de besluitvormingsstructuur). Ik moet vaststellen 
dat dit steeds minder het geval is. Het maakt het buitengewoon moeilijk om uit te blijven 
stralen dat de NCG is van de Groninger gemeenten, de Provincie Groningen en het Rijk en 
daarbij geloofwaardig te blijven. 
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Het eenzijdig besluit om de engineering van de groep van 1.581 gebouwen met 
onmiddellijke ingang te stoppen, is een stap die geweld doet aan alles wat er gesteld is over 
de samenwerking. 
 
In de brief d.d. 22 mei 2018 Voortgang versterkingsoperatie Groningen laat u weten dat u, 
buiten de meest onveilige woningen, de versterking van huizen die nog geen 
versterkingsadvies hebben gekregen wil baseren op het advies van de Mijnraad. “Dat 
betekent niet dat de versterkingsoperatie wordt stopgezet, maar alleen dat er in de 
tussenliggende periode geen versterkingsadviezen worden uitgebracht. Eventuele hieraan 
gerelateerde stappen in de versterkingsoperatie op basis van het MJP, dat wordt uitgevoerd 
door de NCG, worden tot die tijd kortstondig opgeschort.”. 
In de brief d.d. 23 mei waarin uitgenodigd wordt voor een escalatieoverleg 
samenwerkingsafspraken staat dat het MJP kortstondig is opgeschort. In het overleg is 
vastgesteld dat dit gelezen moet worden als het opschorten van de versterking. 
 
In het verslag van deze bijeenkomst wordt nu gemeld dat de minister heeft aangegeven 
bereid te zijn het kabinetsstandpunt ten aanzien van de versterkingsoperatie nader toe te 
lichten aan de bestuurders van provincie en gemeenten. Hiervoor zal hij op korte termijn de 
regio bezoeken. De regio heeft daarmee in de persoon van de minister één duidelijk 
aanspreekpunt over de toekomstige versterking. Het gesprek hierover wordt in formele zin 
niet gevoerd in bestuurlijke overleggen in het kader van het Meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP). 
 
Niet anders kan worden geconstateerd dan dat eenzijdig het MJP wordt opgeschort en de 
overlegorganen in het kader van het MJP buiten spel worden geplaatst. In dit kader moet 
ook beseft worden dat het instellingsbesluit van de NCG in het geding is. 
 
Afweging 
 
Ik heb mijzelf die vragen gesteld en een afweging gemaakt en vastgesteld dat de verschillen  
van opvatting zodanig zijn dat ik geen uitvoering kan geven aan deze besluiten. Voor mij is 
het onmogelijk om te werken in een situatie waarin het meest elementaire vertrouwen 
ontbreekt en hoe moet ik de personificatie moet zijn van de gezamenlijkheid van 
gemeenten, provincie en rijk, terwijl voor iedereen zichtbaar de verdeeldheid heerst en de 
privaatrechtelijke aansprakelijke partij (NAM) opnieuw een prominente plats in neemt. 
 
Op 22 mei is het overleg door de regio opgeschort. Een vergaande stap, waarbij verwacht 
mag worden dat alle betrokken partijen vanaf dat moment alle energie zouden stoppen is 
het overbruggen van de kloof. Ik moet vaststellen dat het tegenovergestelde met het besluit 
van 28 mei over de groep van 1.581 gebouwen het geval is. Het “buitenspel” plaatsen van de 
bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep in het kader van de versterking maakt duidelijk 
dat zowel naar inhoud als naar vorm onze wegen niet gelijk op gaan. 
 
Veel van de nu genomen besluiten staan haaks op hetgeen ik met de bewoners heb 
afgesproken op basis van het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. En 
datgene wat ik mijn opdrachtgevers - rijk, provincie en gemeenten – heb geadviseerd. Op 
grond van het vastgestelde beleid heb ik afspraken gemaakt met de bewoners. Ik moet 
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vaststellen dat de nu genomen besluiten betekenen dat ik mijn afspraken niet kan nakomen. 
Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet na kom? Voor mij zelf geldt dat 
daarmee mijn integriteit in het geding is. 
 
Op tal van momenten heb ik door de zure appel heen gebeten, omdat ik meende resultaten 
te kunnen boeken voor de bewoners en kon staan voor de medewerkers van de NCG. Tot 
mijn spijt heb ik dat geloof verloren. 
 
Daarom heb ik besloten om mijn positie beschikbaar te stellen. Ik ben vanzelfsprekend 
beschikbaar om mijn werkzaamheden af te ronden - zodat er overleg kan plaats vinden 
tussen de samenwerkende overheden over de invulling van de post van NCG - 
en om voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen.  
 
Groet, 
 
 
Hans Alders 
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1. Opening en mededelingen

2. Verslagen Maatschappelijke Stuurgroep 25 januari en 8 maart
2018
Concept-verslagen, niet openbaar

o Verslag 25-1. Het Rijk kan zich niet vinden in de derde bullet
op pagina drie. Op 25 januari is niet geconcludeerd dat er een

MJP-brief zou worden opgesteld.
o Verslag 25-1. Onderaan pagina 3 spreekt 

over het 1000-banenplan, en niet over het 100.000 –
banenplan, zoals nu staat weergegeven.

3. Versnelling Engineering
Presentatie NCG

o Dit punt kan gezien de huidige stand van zaken nu niet
besproken worden.

4. Evaluatie nieuwbouwregeling
Memo, niet openbaar

o Het Rijk neemt met interesse kennis van de uitkomsten van de
evaluatie nieuwbouwregeling.

o Het Rijk is tevens benieuwd naar de mening van andere
bestuurders over deze evaluatie.

o Het Rijk wacht echter het onderzoek van het
Rijksvastgoedbedrijf af alvorens zij een definitief oordeel kan

geven over deze evaluatie.
o Daarom kan er naar inzien van het Rijk deze stuurgroep geen

handelingsperspectief worden vastgesteld met betrekking tot
de nieuwbouwregeling, zoals de NCG in haar notitie vraagt.

5. Projectplan Tiltsensoren
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 Memo, niet openbaar  
 

o Het Rijk neemt kennis van het plan het aanpak voor de pilot 

tiltsensoren. 
o Daarbij vraagt het Rijk zich af wie de financiering van deze 

pilot op zich neemt. In eerdere stukken heeft de NCG 
aangegeven daarover in overleg te treden met de minister van 
EZK, maar hierover is nog geen contact gezocht.  

 
6. Plan van Aanpak Gezondheidsgevolgen bij aardbevingen 

GGD/Rivm  
Mondelinge toelichting  
 

o In afwachting van de toelichitng van de NCG. 
 

7. Kwartaalrapportage Q1 2018  
Rapportage, openbaar  

 
o De kwartaalrapportage is op 16 mei aan de Tweede Kamer 

verzonden.  
o Gezien de lopende gesprekken is daar geen nadere toelichting 

over gegeven.  
 

8. Waardevermeerderingsregeling  
Memo, niet openbaar  
 

o In de bespreeknotitie vraagt de NCG aandacht voor de punten 
die de provincie heeft opgeworpen met betrekking tot de 
waardevermeerderingsregeling (WVM) 

o De provincie geeft aan dat mensen met erkende schade voor 

1-1-2016 geen gebruik kunnen maken van de WVM. Het Rijk 
constateert dat de provincie voor de WVM een interim-regeling 
had (sinds 9-12-2014). De mensen die volgens de provincie 
tussen wal en schip vallen omdat zij voor 1-1-2016 schade 
erkend hebben gekregen door NAM kunnen dus daar gebruik 
van maken. 

o Het tweede punt wat de provincie maakt betreft bewoners die 

bij de overgang van de oude regeling naar de nieuwe regeling 
hun volledige bedrag van de interim-regeling nog niet hadden 
verzilverd. Het zou goed zijn als SNN deze groep bewoners en 
de bedoelde onderbenutting nader in kaart zou brengen 
alvorens hierover van gedachte te wisselen.  

o Het derde punt wat de provincie aanstipt betreft het feit dat de 

WVM niet beschikbaar is voor mensen die hebben geschikt met 
het CVW in het verleden. Dit was reeds bekend, maar de 
provincie acht dit schrijnender doordat bij de afhandeling van 
‘oude gevallen’ NAM niet alleen ruimhartiger compenseert, 
maar bij schikking ook toegang geeft tot de WVM. NAM 
hanteert inderdaad een andere methode om schade af te 
handelen bij de ‘oude gevallen’, maar daar is in 

gezamenlijkheid voor gekozen. Het zou raar zijn om daar nu 
nog van af te wijken.  
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9. Mededelingen  

 
a. Voortgang uitvoering door de NCG  

Mondelinge toelichting  
 
o Dit punt kan gezien de huidige stand van zaken nu niet 

besproken worden.  
 

b. Voortgang versterken  
- Besluitvorming I&E Q3 2018  
- Koopinstrument stand van zaken 2018 en oprichting Woonbedrijf  

- koopinstrument en beëindiging agrarisch bedrijf  
- Brief NCG aan NEN commissie  
- Brief van NCG aan minister van LNV, minister BZK en 

staatssecretaris  
 

o Dit punt kan gezien de huidige stand van zaken nu niet 

besproken worden.  
 

c. Stand van zaken onderzoeken Q1-2018  
Memo ter informatie (niet openbaar)  
 
o Het Rijk neemt zonder verder commentaar kennis van de 

stand van zaken van de onderzoeken uit Q1 in 2018.  

 
d. Stand van zaken “NAM op afstand”  

Mondeling toelichting NCG  
 
o Dit punt kan gezien de huidige stand van zaken nu niet 

besproken worden.  
 

e. Verslag Stuurgroep Leefbaarheid april  
Vastgesteld verslag, niet openbaar  
 
o Het Rijk neemt zonder verder commentaar kennis van de 

stand van het verslag van de Stuurgroep Leefbaarheid april.   
 

10.  Rondvraag en sluiting  

 

 

 





van de KNMI-kaart 2015 bevinden en hoe daarmee moet worden omgegaan. Dit
element is ook nadrukkelijk aan de orde geweest en verdient een plek in dit
verslag. 

Reactie: Alle panden die NAM op basis van haar risicobeeld
als meest risicovol aanmerkt, zullen in deze rangorde
worden opgenomen. Of deze zich binnen of buiten de 0,2
PGA-contour bevinden is voor een risicogebaseerde aanpak
niet relevant. Kunnen we hier niet zeggen dat we nam
vragen zich in eerste instantie te beperken tot binnen de
contouren? Ik snap wel dat we anders nog meer uit te
leggen hebben. 
* 2e gedachtebolletje, punt 1: we hebben geconstateerd dat het gaat om 1.467
plus en dat het dan gaat om 1.715 gebouwen. We hebben ook geconstateerd dat
daar mogelijk nog enkele gebouwen aan worden toegevoegd (complexe gevallen
waarbij het gaat om constructieve schade die momenteel door NAM in de diverse
BGO's wordt besproken). Alles is gericht op de uitvoering van deze groep van
panden (zie ook punt 7).

Reactie: Mee eens.
 
* punt 2:verwezen is naar het overleg onder leiding van de CdK en dat daarin de
grondslag gelegen is voor een verdere discussie en aanpak;

Reactie: NAM maakt een inventarisatie en rangorde. Het
stuk dat onder leiding van de CdK is opgesteld is niet
besproken en heeft derhalve geen status. Uiteraard staat
het NAM vrij het stuk te benutten. Geen status vind ik een
te krasse uitspraak. We kunnen nam evt vragen dit stuk te
benutten. En verder hebben we sowieso een andere
benadering als we mijnraad advies hebben. 
 
* punt 3: op 24 april is aan de Tafel Bovengronds besloten om voor de 1.581 te
kiezen voor en aanpak dat de versterkingsadviezen gespiegeld zullen worden aan
het integrale advies van de Mijnraad. Daarover zijn de betrokken bewoners
geïnformeerd. Dit besluit - binnen 4 weken - wijkt daarvan af. Het is verstandig
daarin expliciet te zijn.
Reactie: Spiegelen van de VA’s die al zijn afgerond blijft mogelijk. Voor
nog niet afgeronde VA’s is de keuze gemaakt om onmiddellijk met
engineering te stoppen teneinde engineeringscapaciteit vrij te maken.
Wat betreft bewoners van de 1.581 woningen: deze zijn per brief enkel
geïnformeerd over het feit dat het versterkingsprogramma wordt
uitgesteld tot de zomer. Ik kan niet goed zien hoe onderstaande tekst zich
verhoudt tot het spiegelen. Is dat wel afgesproken? Zie ook mijn mail van
gisteravond, 
(“Minister Wiebes, de tien Groninger gemeenten en de provincie Groningen willen
wachten op de resultaten van de onderzoeken om te bepalen of het
versterkingsprogramma kan doorgaan. Met deze resultaten wordt de aanpak voor
het versterkingsprogramma mogelijk verbeterd. Het versterkingsprogramma voor
uw (huur)woning of gebouw wordt daarom uitgesteld tot de zomer. Daarna wordt
een besluit genomen over het versterkingsprogramma. Mochten de resultaten voor
de zomer nog niet beschikbaar zijn, dan bespreken de partijen wat te doen.
Uiterlijk in september informeer ik u opnieuw.”)
 
Voor de zorg moet worden bezien wat een en ander precies betekent omdat de
engineering in verschillende fases heeft plaats gevonden (ook onder NPR
9998:2015).

Reactie: Dat hoor ik graag. Beter: Eens.
 
* punt 4: op 8 mei is het inspectieprogramma voor het 3e kwartaal 2018
vastgesteld in het operationeel overleg tussen NAM en NCG. De laatste zin wekt
verwarring. Het zou goed te zijn dit te verhelderen door op te nemen dat als er
kwetsbare panden worden aangewezen deze zo vroeg mogelijk worden
geinspecteerd. De 10% discretionaire ruimte biedt daartoe gelegenheid evenals
het temporiseren van inspecties uit Q3.

Reactie: Alle panden die NAM op basis van haar risicobeeld
als meest risicovol aanmerkt, zullen met voorrang worden
geïnspecteerd. De vraag of dit zou passen binnen de 10%
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1. Voortgang maatregelen gasbrief 29 maart 

1.1 Redeneerlijn voortgang maatregelen 
 

• De maatregelen uit het basispad liggen op schema: 

o  Mijn ministerie heeft betrokken overheden op de hoogte 

gebracht van het hervatten van de werkzaamheden om de 

bouw van de stikstofinstallatie mogelijk tem maken. De 

verwachting is dat GTS in 2019 met de bouw van de 

stikstofinstallatie kan beginnen en dat daarmee de installatie 

daadwerkelijk per oktober 2022 operationeel is.  

o De gesprekken met de 53 grootverbruikers verlopen 

constructief en naar verwachting zal het grootste deel vrijwillig 

verduurzamen of omschakelen van laagcalorisch gas naar 

hoogcalorisch gas.  

• Daarnaast onderzoek ik ook alle andere mogelijkheden voor verdere 

vermindering, zoals extra verwerving van stikstof, de versnelde 

afname van de export en de verduurzaming van de gebouwde 

omgeving.  

o Een aantal van deze aanvullende maatregelen bieden reële 

kansen om de productie van het Groningengas verder te 

verminderen, mogelijk zelfs al voor 2022.  

o Zo is GTS momenteel in gesprek met een stikstofleverancier 

voor de additionele inkoop van stikstof. Mogelijk kan vanaf 

2020 al extra stikstof geleverd worden. Dit resulteert in een 

afname van de vraag naar Groningengas van 1 miljard kuub.  

• In Duitsland is inmiddels een elektriciteitscentrale omgebouwd naar 

een aansluiting op hoogcalorisch gas. Dit kan oplopen tot een 

maximale besparing van 1 miljard kuub Groningengas. Daarnaast 

liggen er nog twee projecten voor bij de Duitse 



 

energietoezichthouder om de Duitse vraag naar laagcalorisch verder 

te verminderen.  

• Hoewel het moeilijk is in te schatten wat het precieze effect is van 

de aanvullende maatregelen, lijkt het mogelijk dat als ze zich 

materialiseren de gaswinning bij een gemiddeld jaar al in oktober 

2020 onder de 12 miljard m3 komt. 

 
 

  





 

• Ombouw 53 grootverbruikers: op basis van de gevoerde gesprekken is de 

verwachting dat een significant deel van de 53 grootverbruikers uit het basispad 

op “vrijwillige” basis zal omschakelen naar hoogcalorisch gas of een duurzaam 

alternatief. Eind dit jaar zal hier meer duidelijkheid over komen als de bedrijven 

dit concreet uitwerken met GTS.  

 

Kansrijke aanvullende maatregelen 

• Inkoop stikstof door GTS:  

o er zijn oriënterende gesprekken tussen GTS en de stikstofleverancier. De 

insteek is dat in de loop van 2020 de extra stikstof inclusief de benodigde 

aanpassingen aan het GTS netwerk gereed zullen zijn. 

• Afbouw export gas Duitsland 

o In Duitsland is inmiddels de elektriciteitscentrale in Keulen omgebouwd 

van een laagcalorische aansluiting naar een laagcalorisch aansluiting. GTS 

bekijkt op dit moment met de Duits netbeheerders wat het effect hiervan 

is.  

o De projecten van GTG Nord, de mengfaciliteit en de stikstofinstallatie 

(conversiefaciliteit), liggen ter goedkeuring voor aan de Duitse 

energietoezichthouder. aan L-gas te verminderen lijken te worden 

gerealiseerd.  

 

Overige maatregelen 

• Ombouw overige industrie: 

o De overige 117 grootverbruikers: Op enkel bedrijf na hebben nu alle 

bedrijven gereageerd op de eerder toegezonden brief. De bedrijven die 

nog niet gereageerd hebben zullen we de komende periode persoonlijk 

benaderen. De eerste individuele gesprekken met deze groep hebben 

inmiddels plaatsgevonden. 

o Gebruikers regionale netten: Inmiddels hebben we van de grootste 

regionale netbeheerders informatie ontvangen over grootverbruikers op 

regionale netten. Op dit moment hebben we circa 25 bedrijven in kaart 

die meer gebruiken dan 10 miljoen m3 per jaar. De informatie van de 

overige regionale netbeheerders volgt op korte termijn. 

o Op basis van de binnengekomen reacties worden individuele gesprekken 

gepland met de bedrijven, waarbij de bedrijven met ambitie tot 

verduurzaming en de grotere verbruikers prioriteit krijgen. 

• Afbouw export gas België + Frankrijk 

o Met Frankrijk vindt nog overleg plaats over de praktijk dat laagcalorisch 

gas beperkt wordt overgestort in het hoogcalorisch systeem. Hier wordt 

ook een link gelegd met het contract tussen GasTerra en Engie waarover 

momenteel arbitrage plaatsvindt, hetgeen de zaken compliceert. Verder 

wachten we nog op een reactie van de Franse overheid op ons verzoek om 

een gesprek.   

o Door en met België zijn vooralsnog geen mogelijkheden geïdentificeerd 

om de Belgische vraag naar laagcalorisch gas versneld af te bouwen. Dat 



 

geldt ook voor de eventuele inzet van de zeer kleine Belgische 

stikstofinstallaties. Deze installaties zijn ingericht voor piekvraag en niet 

ontworpen voor permanent belasting die dan ook niet wordt 

gegarandeerd. 

• Verduurzaming gebouwde omgeving 

o Aan de sectortafel gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord worden 

momenteel diverse voorstellen besproken om de gebouwde omgeving te 

verduurzamen. Voor nieuwbouw geldt dat de aansluitplicht op het gasnet 

per 1 juli 2018 is komen te vervallen 

• Laagcalorische gasvelden Noordzee:  

o Ten noorden van de Wadden bevinden zich zowel in Nederland als in 

Duitsland stikstofrijke gasvelden. Als alle Nederlandse velden zouden 

worden aangeboord dan is een productie van 1 miljard m3 

Groningenkwaliteit gas per jaar mogelijk. Dit moet dan nog wel naar land 

getransporteerd worden. Op dit moment worden de opties door zowel de 

in Nederland als in Duitsland actieve gasoperators verkend.  

• Norg vullen met pseudo L-gas 

o Zodra de stikstofinstallatie in Zuidbroek operationeel is, is eventueel een 

optie om Norg te vullen met geconverteerd hoogcalorisch gas (pseudo L-

gas). Hiermee zou de productie uit het Groningenveld verder verlaagd 

kunnen worden. Zie hierover ook de factsheet over stikstof.  

 

 
 

 
 

 
  



 

1.3 Ombouw industrie: redeneerlijn 

 

• Met bijna alle van de 53 grotere grootverbruikers zijn de afgelopen 

weken vervolggesprekken gevoerd. De laatste gesprekken vinden 

deze weken plaats. 

• Deze gesprekken lopen, ondanks de uitdaging die er ligt voor 

bedrijven, nog steeds in een constructieve sfeer. 

• Ik zie ook dat hierdoor bij een bredere groep bedrijven meer 

aandacht is ontstaan voor de afbouw van laagcalorisch gas en zie 

initiatieven ontstaan voor lokale en regionale clustering van 

grootverbruikers. Dat is een positieve ontwikkeling. 

• Bijna alle bedrijven geven aan dat ze gekeken hebben of het 

mogelijk is om op de korte termijn tot 2022 te verduurzamen. Voor 

een deel van de bedrijven bleek dit helaas technisch niet mogelijk. 

Maar een deel van de bedrijven heeft wel concrete plannen voor 

verduurzaming en een deel van de bedrijven is nog bezig om hun 

duurzame ambities nader te verkennen. 

o Met de bedrijven met duurzame plannen ben ik in gesprek om 

deze plannen concreet te maken. 

o De bedrijven die willen overschakelen naar hoog calorisch gas, 

vraag ik om contact op te nemen met GTS om een concrete 

planning en aanpak voor het omschakelen uit te werken. 

• Op basis van de gevoerde gesprekken verwacht ik dat een 

significant aantal bedrijven het gebruik van laag calorisch gas 

uiterlijk in 2022 vrijwillig zal afbouwen, deels door duurzame 

oplossingen en deels door ombouw naar hoog calorisch gas. Eind dit 

jaar zal er meer duidelijk zijn als de duurzame plannen concreter 

zijn uitgewerkt en die bedrijven die ombouwen hun plannen met 

GTS hebben uitgewerkt. 



 

• Uiteindelijk zullen alle bedrijven het gebruik van laagcalorisch gas 

moeten afbouwen. Daarom blijf ik ook de wettelijke en fiscale 

mogelijkheden om medewerking te stimuleren en het gebruik van 

laag calorisch gas te ontmoedigen verkennen. 

• Aanvullend op de 53 grotere verbruikers uit het basispad, heb ik de 

aanvullende potentie van de 117 kleinere grootverbruikers en de 

grootste regionale grootverbruikers de afgelopen weken nader in 

beeld gebracht worden. Met de bedrijven met concrete duurzame 

ambities en de grotere verbruikers zijn de eerste gesprekken 

inmiddels gevoerd, om ook hier de plannen meer concreet te 

maken. 

• PM eventueel aanvullen met input VEMW over aandachtspunten bij 

ombouw 

 

  



 

2. Stikstof 
 

2.1 Redeneerlijn Norg, stikstofinstallatie en TNO 

• Tijdens de ronde tafel zitting zijn door TNO verschillende opties naar 

voren gebracht met betrekking tot Norg en stikstof. 

o Ten eerste gaf TNO aan dat Norg op een alternatieve manier 

kan worden ingezet, bijvoorbeeld door deze te vullen met 

geconverteerd hoogcalorisch gas in plaats van het gas uit 

Groningen. Deze optie had ik ook in beeld. De huidige 

mogelijkheden om UGS Norg te vullen met geconverteerd 

hoogcalorisch gas zijn echter beperkt. GTS heeft berekend dat 

dit in theorie maximaal 0,5 miljard Nm3 is. Hierover heeft 

overleg plaatsgevonden tussen TNO, GTS en mijn ministerie. 

o TNO stelde ook dat als de bestaande stikstofinstallaties 

Ommen en Wieringenmeer beter benut zouden worden de 

nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek minder economisch zou 

zijn. Ik heb dit nagevraagd bij GTS en zie geen reden om terug 

te komen op mijn besluit uit maart.   

• TNO blijkt te zijn uitgegaan van de oude inzetstrategie wat betreft 

de inzet van de stikstofinstallaties. De bestaande stikstofinstallaties 

hebben de afgelopen jaren niet volledig gedraaid. GTS gaat in haar 

berekeningen die ten grondslag liggen aan de brief van 29 maart er 

vanuit dat de stikstofinstallaties maximaal worden ingezet en vindt 

de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie dan nog steeds een 

noodzakelijke investering.  

• Sterker nog, de stikstofinstallatie en een alternatieve inzet van Norg 

zijn complementair aan elkaar, en geen substituten. Op de manier 

van het combineren van een stikstofinstallatie met een alternatieve 

inzet van Norg zou eventueel een versnelling kunnen worden 

ingepast, maar pas na 2022.  



 

2.2 Factsheet TNO & stikstof 
 

• GTS blijft ook na de consultatie bij haar standpunt dat extra 
stikstofproductiecapaciteit noodzakelijk is om het winningsniveau zo snel mogelijk 
omlaag te brengen. Daarom wordt ingezet op de bouw van een nieuwe 

stikstofinstallatie in Zuidbroek met een productiecapaciteitsequivalent van ca. 7 
miljard Nm³ per jaar (in een koud jaar) aan laagcalorisch gas en een geschatte 

investering van €500 mln. (± 30%). Deze zal operationeel zijn per 1 oktober 2022.  
• Door TNO zijn in de ronde tafel alternatieve en aanvullende maatregelen 

aangedragen om de vraag naar Groningengas terug te dringen.  

• TNO gaf ten eerste aan dat het Norg opslagveld op een alternatieve manier kan 
worden ingezet, bijvoorbeeld door deze te vullen met pseudo L-gas in plaats van 

het gas uit Groningen. Deze optie hadden wij zelf ook in beeld. De huidige 
mogelijkheden om UGS Norg te vullen met pseudo L-gas zijn echter beperkt. GTS 

heeft berekend dat dit in theorie maximaal 0,5 miljard Nm3 is. In deze 
berekeningen zijn de transport- en technische beperkingen nog niet meegenomen.  

• Op het moment dat de stikstofinstallatie in Zuidbroek is gerealiseerd (planning: 

oktober 2022) zou deze installatie in de zomer kunnen worden gebruikt om UGS 
Norg met pseudo L-gas te vullen. Op dit moment wordt door GTS en NAM 

onderzocht welke investeringen daar voor nodig zijn en wat de besparing op de 
Groningenproductie zou kunnen zijn.    

• TNO stelde ook dat als de bestaande stikstofinstallaties Ommen en Wieringenmeer 

beter benut zouden worden de nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek minder 
economisch zou zijn. TNO blijkt te zijn uitgegaan van oude cijfers. De 

stikstofinstallaties hebben de afgelopen jaren niet volledig gedraaid om een andere 
systematiek van winnen te gebruiken (de eis van vlak produceren). GTS gaat in 
haar berekeningen die ten grondslag liggen aan de brief van 29 maart er wel vanuit 

dat de stikstofinstallaties maximaal worden ingezet. Ondanks deze maximale inzet 
zou het bouwen van een nieuwe stikstofinstallatie toch een noodzakelijke 

investering zijn.  
• Sterker nog, de stikstofinstallatie en een alternatieve inzet van Norg zijn 

complementair aan elkaar, en geen substituten. Op de manier van het combineren 

van een stikstofinstallatie met een alternatieve inzet van Norg zou eventueel een 
versnelling kunnen worden ingepast, maar pas na 2022.  

• Een andere optie die TNO voorstelde was het maximaal benutten van de 
beschikbare en contracteerbare capaciteit in het buitenland, met name de opslag in 
Duitsland voor gasopslag en stikstofconversie. Deze buitenlandse bergingen zijn 

meegenomen bij de marktinschatting van de buitenlandse netbeheerders (TSO’s, in 
Nederland: GTS). Deze bergingen zijn in kaart gebracht en zijn als bijlage bij de 

brief van maart gevoegd. In onze gesprekken met de buurlanden benadrukken wij 
het belang van opslagen en vragen wij ook of de buurlanden zelf mogelijkheden 
zien om bestaande installaties beter te benutten. Deze gesprekken verlopen 

constructief.  
• TNO gaf verder aan dat men een nieuwe vraagcurve voor gas vanuit het regionale 

net (RNB) zou kunnen bepalen op basis van de voorgestelde maatregelen sinds het 
verschijnen van de Nationale Energie Verkenning (NEV) 2017. Voor de gasvraag in 

het komend gasjaar baseert GTS zich op de realisaties van het voorgaande jaar (en 
de jaren daarvoor). Dit is de meest accurate inschatting van de gasvraag op de 
korte termijn. Op de langere termijn klopt het dat er een verschil is tussen hetgeen 

in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 is meegenomen en de ambities van 
het kabinet uit het Regeerakkoord. Ieder jaar zal GTS haar raming voor het komend 

gasjaar actualiseren naar de dan geldende inzichten.  



 

• TNO noemde verder als optie om nieuwe kleine offshore velden in de Noordzee 
versneld te ontwikkelen die de importafhankelijkheid van Nederlands gas kan 

beperken. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de omvang en kwaliteit 
van de kleine velden op de Noordzee. Het is nog niet bekend of, wanneer en met 

welke capaciteit deze worden geproduceerd.  
• Tenslotte noemde TNO nog als optie om stikstof additioneel in te kopen. Deze 

maatregel stond al in de brief van 29 maart opgenomen als aanvullende maatregel 

om de Groningenproductie te reduceren. De eerste oriënterende gesprekken tussen 
GTS en de stikstofleverancier hebben inmiddels plaatsgevonden. De insteek is dat in 

de loop van 2020 de extra stikstof inclusief de benodigde aanpassingen aan het GTS 
netwerk gereed zijn en de uitbreiding op station Wieringermeer operationeel is. 
 

 

  



 

3. Herziening gasgebouw en openbaarmaking OvS 

3.1 OvS 1963 niet openbaar: redeneerlijn 

• De Overeenkomst van Samenwerking is in 1963 gesloten en deze 

overeenkomst werd destijds geëist door de overheid voor het verlenen 

van de Groningen vergunning aan NAM. 

• Deze overeenkomst regelt de structuur van het Gasgebouw. 

• Op 30 mei is ook de MOR-Overeenkomst, die van toepassing was in de 

jaren 1972, 1973 en 1974 gelekt. Deze overeenkomst regelt de 

verdeling van de winsten van het Groningengas voor die jaren. 

• In 1974 is de MOR-Overeenkomst aangepast, die tot op de dag van 

vandaag nog van toepassing is. Al in 1974 is deze overeenkomst 

toegelicht in een brief aan de Kamer. 

• Al deze overeenkomsten zijn met private partijen en 

bedrijfsvertrouwelijk en ik respecteer dat. 

• Ik ben nu in onderhandeling met Shell en ExxonMobil over de 

aanpassingen in het Gasgebouw en daar hoort ook bij een aanpassing 

in de winstverdeling. 

• Ik hoop dit overleg binnenkort af te ronden. 

• Mijn streven hierbij is dat zoveel mogelijk openbaar wordt.  



 

3.2 Onderhandelingen Shell en ExxonMobil: redeneerlijn  
 

• Ik ben in onderhandeling met Shell en ExxonMobil en de afgelopen tijd 

is grote voortgang geboekt. 

• Ik verwacht dit overleg op zeer korte termijn af te ronden. 

• Het kader hierbij is de uitgangspunten die ik heb weergegeven in mijn 

brief van 29 maart, dat wil zeggen dat winning van het Groningengas 

zo snel als mogelijk beëindigd wordt. 

• Het gevolg is dat er economisch winbaar gas achterblijft in de grond. 

Gas dat nooit meer gewonnen zal kunnen worden. 

• NAM is eigenaar van het Groningengas. 

• Mijn inzet is dat: 

o Shell en ExxonMobil geen claim gaan indienen voor Groningengas 

dat definitief niet meer gewonnen gaat worden. 

o Daarnaast moet NAM haar verplichtingen nakomen wat betreft de 

kosten voor schade en versterken. 

▪ Hierbij is van belang dat NAM financieel robuust blijft, maar 

daarnaast wil ik ook garanties van Shell en ExxonMobil om 

zeker te stellen NAM ten allen tijde haar verplichtingen zal 

nakomen. 

• Zodra een overeenkomst is bereikt met Shell en ExxonMobil zal ik de 

resultaten met de Kamer bespreken. 

 

  



 

4. Schade 

4.1 Afhandeling oude gevallen (redeneerlijn+ factsheet + Q&A's) 
 

• Op 1 juni 2018 hebt u de tweede voortgangsrapportage van NAM 

ontvangen over de afhandeling van de ruim 6000 oude 

schademeldingen ontvangen.  

• Inmiddels heeft 91% van de schademelders een aanbod ontvangen. 

Meer dan 50% van alle schademeldingen zijn opgelost en eigenaren 

die tot nu toe op het aanbod hebben gereageerd hebben in 88% van 

de gevallen gekozen het te accepteren. NAM is op de goede weg. 

 

• De Commissaris van de Koning in Groningen en ik volgen de 

verrichtingen van NAM nauwlettend.  

• Er is ook een onafhankelijk bejegeningsonderzoek uitgevoerd.  

o Uit het onderzoek komt naar voren dat veel mensen erg 

gefrustreerd zijn geraakt door het proces van de afgelopen jaren. 

Tegelijk maakt het onderzoek ook duidelijk dat een ordentelijk 

proces is opgezet waar een groot deel van de mensen tevreden 

over is. 

• Zowel de voortgangsrapportage als het bejegeningsrapport leiden de 

Commissaris van de Koning in Groningen en mijzelf tot de conclusie 

dat NAM goede stappen voorwaarts zet.  

 

• Niet iedereen accepteert het aanbod van NAM. Deze groep kan de 

schademelding voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. 

• Ik heb NAM gevraagd lering te trekken uit de negatieve ervaringen die 

er zijn. Tegelijk zal de komende periode worden verkend hoe het 

proces rondom de Arbiter Bodembeweging kan worden georganiseerd, 

zodat eigenaren die hier een beroep op doen zo snel mogelijk 

duidelijkheid krijgen. 



 

 

• Er is veel kritiek geuit over de termijn van drie weken waarbinnen 

bewoners gevraagd is te reageren op het aanbod van NAM. 

• De Commissaris van de Koning en ik zijn hierover het gesprek 

aangegaan. Dat heeft ertoe geleid dat NAM: 

o Schademelders tot 9 juli 2018 in de gelegenheid stelt om het 

aanbod te accepteren, NAM zal mensen daarnaast ook actief 

benaderen als ze nog niet op het aanbod hebben gereageerd. 

o Ook de termijn waarbinnen een schademelding voor arbitrage 

kan worden aangemeld wordt versoepeld. Schademelders worden 

tot 1 september 2018 in de gelegenheid gesteld om de zaak voor 

te leggen aan de Arbiter Bodembeweging.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

4.1 Factsheet afhandeling oude gevallen 

 

• NAM heeft op 31 mei 2018 de tweede voorgangsrapportage over de afhandeling van 

oude schademeldingen opgeleverd. 

• NAM heeft inmiddels 5.645 aanbiedingen verstuurd ten opzichte van 2.035 eind 

april (nog 553 te gaan). 3.306 aanbiedingen zijn geaccepteerd en 392 geweigerd. 

Van 1.948 aanbiedingen is geen of nog geen reactie ontvangen. 

• U bent eerder deze week geïnformeerd over het bejegeningsonderzoek. De uitkomst 

is redelijk neutraal. Er is oud zeer, maar een meerderheid lijkt zich te kunnen 

verenigen met het proces.  Van de 378 bewoners die zijn ondervraagd geeft 60% 

aan het aanbod te zullen accepteren, heeft 23% nog geen keuze gemaakt en zegt 

17% te hebben gekozen voor arbitrage.  

 

Kamerbrief 

• In de brief waarmee u de rapportage aanbiedt aan de Tweede Kamer wordt 

geconstateerd dat: 

o NAM onverminderd werkt aan een oplossing voor de oude schademeldingen, 

dat met de gekozen aanpak inmiddels meer dan de helft van de 

schademeldingen is opgelost, dat als eigenaren reageren het aanbod 

vooralsnog in 88% van de gevallen wordt geaccepteerd en dat NAM goed 

gevolg geeft aan de gemaakte afspraken.  

o Het bejegeningsonderzoek uitwijst dat een ordentelijk proces wordt gevolgd 

dat voor een groot deel van de bewoners als redelijk wordt ervaren. In het 

verleden opgebouwde emotie en frustratie lijkt een belangrijke verklaring 

voor het beeld van bewoners.  

• In de brief staat dat u en de Commissaris van de Koning in Groningen op basis van 

de voortgangsrapportage en het bejegeningsrapport concluderen dat stappen 

voorwaarts worden gezet bij de afhandeling van de oude schademeldingen. Tegelijk 

wordt ook geconstateerd dat een groep eigenaren het aanbod afwijst en de schade 

voorlegt aan de Arbiter Bodembeweging. 

• De komende periode zal worden verkend hoe het proces rondom de Arbiter 

Bodembeweging kan worden georganiseerd, zodat eigenaren die hier een beroep op 

doen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.  

 

Reactietermijnen 

• NAM heeft een aanvullend voorstel gedaan voor het verlengen van de 

reactietermijnen. u kunt tijdens het debat op 7 juni 2018 kunt toezeggen dat: 

o Alle schademelders vier in plaats van drie weken de gelegenheid krijgen om 

op het aanbod te reageren; 

o Alle schademelders sowieso het aanbod tot 9 juli 2018 kunnen accepteren, 

NAM zal mensen die nog niet hebben gereageerd bovendien actief gaan 

benaderen; 

o Schademelders tot 1 september 2018 de gelegenheid krijgen om de zaak 

voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging.  

 



 

Q&A’s afhandeling oude gevallen 

 
Q 

 

Gaat u ervoor zorgen dat bewoners met oude schademeldingen 

langer dan drie weken krijgen om te reageren op het aanbod van 

NAM? Kunt u NAM hierop aanspreken?  

 

A 

• Op dit moment krijgen eigenaren drie weken de gelegenheid om te 

reageren. Deze termijn wordt verlengd als zich buitengewone 

omstandigheden hebben voorgedaan, denk aan ziekte, verblijf in 

buitenland etc.  

• Er zijn diverse signalen dat drie weken te kort is voor een goede 

afweging. Ik en de Commissaris van de Koning hebben NAM daarom 

verzocht om alle eigenaren die een aanbod hebben gekregen alsnog 

in de gelegenheid te stellen om het aanbod te accepteren. 

• Dat heeft ertoe geleid dat NAM: 

o Alle schademelders vier weken gelegenheid zal geven om op 

het aanbod te reageren; 

o Schademelders tot 9 juli 2018 in de gelegenheid stelt om het 

aanbod te accepteren, NAM zal mensen daarnaast ook actief 

benaderen als ze nog niet op het aanbod hebben gereageerd. 

 

  



 

Q 

Vindt u dat NAM voldoende ruimhartig is ten aanzien van de oude 

schademeldingen? 

 

A 

• De methode die NAM hanteert om de aanbiedingen te doen is door 

de Commissaris van de Koning in Groningen en door mij als 

ruimhartig gekenschetst.  

• Of NAM uiteindelijk voldoende ruimhartig is, blijkt natuurlijk vooral 

uit het aantal schademeldingen dat wordt opgelost.  

• De cijfers laten zien dat inmiddels in 88% procent van de gevallen 

waarin een aanbod is gedaan, dit aanbod wordt geaccepteerd. 

Daarmee is meer dan de helft van alle schademeldingen inmiddels 

opgelost.  

• Daaruit leid ik af dat NAM op de goede weg is.  

 

  



 

Q 

Wat gebeurt er met oude schademeldingen die op 1 juli nog niet 

zijn afgehandeld? Gaat u die alsnog onderbrengen bij de TCMG? 

 

A 

• Naar verwachting zullen alle oude schademeldingen voor 1 juli 2018 

een aanbod van NAM hebben ontvangen.  

• Eigenaren kunnen kiezen het aanbod te aanvaarden of de zaak voor 

te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. De Arbiter 

Bodembeweging zal vervolgens een oordeel vellen.  

• Er is vooralsnog geen aanleiding om zaken op 1 juli 2018 over te 

hevelen naar de TCMG. 

 
 

  



 

Q 

Kunt u meldingen van bewoners met een oude en nieuwe schade 

niet gewoon beter allemaal door de TCMG laten afhandelen?  

 

A 

• Zowel NAM als de TCMG gaan hier pragmatisch mee om. Dat 

betekent dat relatief kleine eerdere of latere schade op verzoek 

wordt meegenomen als een bewoner hier de voorkeur aan geeft. 

  



 

4.2 TCMG (factsheet + Q&A's) 
 

• De TCMG is van start gegaan op 19 maart 2018 
• Op 17 april heeft de TCMG haar werkwijze gepubliceerd voor eenvoudige schade 

afhandeling. Hiermee verwacht zij 80% van de schade gevallen af te kunnen 
doen. 

• Voor de maand juni is een opschaling voorzien. Dit betekent dat vanaf half juni 
de TCMG circa 200 schadebesluiten per week neemt. Dit is het omslagpunt 
waarop meer dossiers in behandeling zijn dan er nieuwe meldingen 

binnenkomen.  
• Uiteindelijk wil de TCMG naar enkele honderden besluiten per week. 

 
Cijfers schademeldingen  

Aantal schademeldingen voor 19-3-2018 13.472 

Aantal schademeldingen na 19-3-2018 2.342 

Totaal aantal schademeldingen 15.796 

Waarvan AOS, of reeds ingetrokken 711 

Totaal aantal te verwerken schademeldingen 15.085 

  

Reeds in behandeling 6.517 

Afgehandeld 10 

  

 
Hoeveel mensen werken er nu bij de TCMG en op welke afdelingen (cijfers d.d. d.d. 31 

mei 2018)?  

Onderdeel Aantal medewerkers  Vacatures 

Serviceloket 35 10 

Werkvoorbereiding 14  6 

Zaakbegeleiding 59 15 

Klantcommunicatie 17 - 

Nivre-deskundigen 15 Opbouw  

Totaal  140 31 

  

  



 

Q&A TCMG - termijnen 
 

Q 

Hoe kan het zijn dat de TCMG 10 tot 15 maanden nodig heeft om 

een eenvoudige schademelding af te handelen? Wat gaat u doen 

om dit te versnellen? 

A 

• De TCMG heeft aan de bewoners aangegeven de besluittermijn te 

verlengen, naar maximaal 10 tot 15 maanden.  

• Dit heeft te maken met de termijn van de Algemene Wet 

Bestuursrecht, waar de TCMG als publiek orgaan aan is gebonden. 

Deze termijn is in principe 8 weken en ging in per 19 maart 2018, 

de dag waarop het schadeloket open ging en de eerste 

schademeldingen werden aangenomen. 

• Het is niet mogelijk om ruim 13.000 schademeldingen in 8 weken te 

behandelen.  

• Dit TCMG gaat er niet vanuit deze hele periode nodig te hebben: de 

verwachting is dat het merendeel van de schademeldingen rond de 

zomer wordt afgehandeld.   

 
  



 

Q&A TCMG – stand van zaken 
 
Q 

Hoeveel besluiten heeft de TCMG nu verstuurd? Vindt u dit 

voldoende?  

 

A 

• Ik denk dat wij allen pas echt tevreden kunnen zijn als alle 

openstaande schademeldingen zijn afgehandeld, en zover zijn we 

voorlopig nog niet.  

• Maar ik zie wel dat de TCMG er alles aan doet om de 

schadeafhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

• De eerste meldingen zijn inmiddels afgehandeld door de TCMG. Voor 

een organisatie in oprichting vind ik dat de TCMG voortvarend te 

werk is gegaan.  

• De komende tijd wordt de capaciteit verder uitgebreid en zal de 

organisatie zich op basis van opgedane kennis en ervaring verder 

ontwikkelen.  

• Ik verwacht dan ook progressie te zien in de uitvoering van de 

afhandeling van schademeldingen door de TCMG.  

 
  



 

Q&A TCMG - brieven 
 
Q 

Hoe kan het dat de TCMG zes dezelfde brieven naar een adres 

stuurt? Is de TCMG wel goed toegerust op haar taak? 

 

A 

• De TCMG verstuurt de brieven op basis van haar 

administratiesysteem. In dit systeem wordt elke schademelding 

apart genoteerd.  

• Ditzelfde systeem wordt gebruikt om de brieven vervolgens te 

verzenden, ook wanneer meerdere meldingen op één adres zijn 

gedaan. Zo kan het zijn dat één adres meerdere brieven ontvangt.  

• De aanpak van de meldingen gebeurt vervolgens wel integraal: alle 

meldingen op het adres worden tegelijkertijd behandeld.  

 

  



 

4.3 Wetsvoorstel en Schadefonds (factsheet + Q&A) 
 
• Aanleiding: De wijze waarop de NAM invulling gaf aan de verplichting tot afhandeling 

van verzoeken tot schadevergoeding en herstel heeft tot grote onvrede geleid. Dit had 

twee hoofdoorzaken. In de eerste plaats werd de afhandeling van schadeverzoeken 

door NAM, als schadeveroorzakende partij, niet als onafhankelijk ervaren. In de tweede 

plaats werd bij de afhandeling van schade de verhouding tussen NAM en de 

gedupeerden als ongelijkwaardig ervaren, omdat NAM over een grotere hoeveelheid 

middelen en deskundigheid beschikt.  

• Tijdelijke constructie: Met ingang van 19 maart 2018 handelt de Rijksoverheid 

verzoeken om vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en werken als gevolg van 

bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld af. Met het Besluit van 19 

maart werd zo snel als mogelijk een tijdelijke invulling gegeven aan de in het 

Regeerakkoord aangekondigde ambitie om de schadeafhandeling in publieke handen te 

leggen en NAM op afstand te plaatsen. Met de oprichting van een onafhankelijk 

schadefonds komt de Staat definitief tussen NAM en bewoners te staan. Op 9 maart 

2018 heeft u de kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de oprichting van 

een schadefonds.   

• Definitieve constructie: de uitvoering van de schadeafhandeling wordt gedaan door een 

daartoe in te richten zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Aanvullend zal ook de 

financiering worden geregeld. De NAM zal voor zowel de schade-uitkeringen als de 

bijbehorende uitvoeringskosten van het zbo, betalen.  De bezoldiging van de leden van 

het bestuur van de zbo zal met het oog op hun onafhankelijkeheid door het Rijk 

worden betaald. Dit geldt op dit moment ook voor de leden van de TCMG. 

• Voor het oprichten van een zbo is een wetsvoorstel nodig en daar wordt nu aan 

gewerkt. In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat schadeafhandeling voor schade als 

gevolg van bodembeweging veroorzaakt door gaswinning uit het Groningenveld en de 

gasopslag bij Norg voor alle doelgroepen en alle schadesoorten publiek wordt 

afgehandeld. Dat gaat dus onder andere om fysieke schade, immateriële schade en 

vermogensschade (incl. waardedaling) voor alle doelgroepen.  

• Planning van het wetsvoorstel is al volgt: 

▪ 18 juni – 18 juli: start openbare consultatie (4 weken), 

▪ Zomer: verwerken resultaten consultatie  

▪ Oktober: besluitvorming MR (via voorportaal/onderraad CFEZIL/RFEIZL)  

▪ December/januari: advies Raad van State 

▪ Eind januari/begin februari 2019: aanbieding aan Tweede Kamer  

 



 

Q&A’s schadefonds en wetsvoorstel 
 

Q 

Wat is de stand van zaken van het schadefonds?  

 

A 

• Met ingang van 19 maart 2018 handelt de Rijksoverheid verzoeken 

om vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en werken als 

gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld af.  

• Met het Besluit van 19 maart werd zo snel als mogelijk een tijdelijke 

invulling gegeven aan de in het Regeerakkoord aangekondigde ambitie 

om de schadeafhandeling in publieke handen te leggen en NAM op 

afstand te plaatsen.  

• Met de TCMG is vooruitgelopen op een wettelijke regeling waarmee 

een publiekrechtelijke bevoegdheid wordt gecreëerd voor afhandeling 

van verzoeken om vergoeding van schade.  

• Het Wetsvoorstel Mijnbouwschade Groningen zal hierin voorzien. Ik 

richt hiermee een onafhankelijk zbo op dat de schadeafhandeling gaat 

doen. 

• In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat schadeafhandeling voor 

schade als gevolg van bodembeweging veroorzaakt door gaswinning 

uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg voor alle doelgroepen 

en alle schadesoorten publiek wordt afgehandeld.  

• Dat gaat dus onder andere om fysieke schade, immateriële schade en 

vermogensschade (incl. waardedaling) voor alle doelgroepen.  

  



 

Q 
Wanneer is dit schadefonds er?  
 

A 

• Er wordt op dit moment druk geschreven aan een wetsvoorstel om het 

Instituut Mijnbouwschade Groningen op te richten.  

• Ik verwacht ruim voor de zomer het wetsvoorstel ter consultatie open 

te kunnen stellen zodat alle geïnteresseerde partijen nog voor het 

zomerreces hun reactie kunnen insturen.  

• Afhankelijk van het proces met de Raad van State verwacht ik het 

definitieve voorstel in het eerste kwartaal van 2019 naar de Tweede 

Kamer te kunnen sturen. 

 

  



 

Q 
Blijft NAM de vergoeding van alle schade bekostigen? 
 

A 

• De NAM blijft de gemaakte kosten voor schadeafhandeling betalen.  

• De NAM betaalt voor zowel de schade-uitkeringen als de bijbehorende 

uitvoeringskosten van het zbo, met uitzondering van de bezoldiging 

van de leden van het bestuur en secretariaat van het zbo, die door het 

Rijk worden betaald.  

• Het bestuur wordt hiermee extra op afstand van de NAM geplaatst. 

  



 

4.4 Waardedaling woningen in Groningen (factsheet) 
 

Commissie van Wijzen 
• Naast fysieke schade zorgt de aardbevingsproblematiek in Groningen ook voor 

waardedaling van woningen in Groningen.  

• Over de waardedaling hebt u in het TK-debat van 7 februari 2018 gemeld dat 

het de ambitie is om zoveel mogelijk te komen tot 1 loket voor de afhandeling 

van schade, maar dat eerst een commissie van wijzen ingesteld zal worden die 

adviseert over hoe een dergelijke regeling uitgevoerd kan worden.  

• De stand van zaken van het instellen van de commissie is als volgt: 

o Momenteel worden gesprekken met beoogde leden gevoerd. Doel is om 

uiterlijk in juni duidelijkheid te hebben over de bezetting van de 

commissie.  

o Voorzien wordt om de leden per instellingsbesluit als adviescommissie in 

te stellen. Het bijbehorende proces instellingsbesluit is ook voorzien voor 

juni. dan ook   

• De commissie adviseert uiterlijk in oktober over de methode. Op basis van het 

advies vindt besluitvorming plaats over het onder publieke regie brengen van 

deze schadevorm. 

• NAM blijft verantwoordelijk behandeling van schadeverzoeken van waardedaling 

totdat het wetsvoorstel Mijnbouwschade Groningen in werking getreden is,  

Achtergrond 

• De waardedaling wordt periodiek onderzocht, o.a. door atlas voor gemeenten. 

Uit het in november gepubliceerde rapport “vijf jaar na Huizinge” blijkt dat de 

waardedaling verschilt: in de stad Groningen wordt deze op 0,9% geschat. In 

Loppersum op 7,4%.  

• NAM heeft een regeling voor waardedaling waarbij een vergoeding voor schade 

als gevolg van waardedaling wordt uitgekeerd op het moment van verkoop van 

een woning.  

• Particuliere woningeigenaren en woningbouwcorporaties (Stichting WAG) hebben 

echter bij de rechter geëist dat de schade door waardedaling ook zonder verkoop 

van de woning wordt vergoed.  

• Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft stichting WAG in het gelijk gesteld: 

vergoeding van schade door waardedaling kan niet alleen kan worden opgeëist 

bij verkoop van de woning, maar ook zonder dat de woning wordt verkocht1. Het 

Hof ziet ruimte voor het vaststellen van een model met behulp waarvan de 

schade door waardedaling los van verkoop van de woning kan worden begroot 

ten behoeve van de afwikkeling van deze schadeverzoeken. NAM heeft geen 

cassatie ingesteld tegen deze uitspraak.  

• Totdat een besluit over een publieke regeling is genomen blijft NAM 

verantwoordelijk voor de schadeafhandeling. Op 27 mei heeft stichting WAG 

gecommuniceerd dat zij een publieke regeling niet afwachten, maar een 

schadestaat-procedure tegen NAM zullen starten. 

  

 
1 Arrest van 23 januari 2018, ECLI:NL: GHARL:2018:618 



 

5. Versterking 

5.1 Algemene redeneerlijn versterking 
 

Redeneerlijn versterken 

• Uw Kamer heeft gevraagd om een apart debat over de 

schadeafhandeling en versterking, tijdens dat debat op 3 juli kunnen 

we het daar uitgebreid over hebben. Maar gezien de recente 

ontwikkelingen snap ik uiteraard dat u dit vandaag niet onbesproken 

wilt laten.  

• Laat ik vooropstellen dat we alle versterking die nodig is, ook gaan 

uitvoeren. Ik voorzie hoe dan ook een volwaardige 

versterkingsoperatie, gericht op wat nodig is voor de veiligheid 

gebaseerd op de meest actuele veiligheidsinzichten van experts.  

• Feit is dat het kabinet op 29 maart heeft besloten de gaswinning uit 

het Groningenveld op een zo kort mogelijke termijn volledig te 

beëindigen.  

• Dit besluit markeert een nieuwe werkelijkheid: in plaats van een 

voortdurende gaswinning, geflankeerd door een massale 

schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is er nu reëel 

uitzicht op een afnemend aardbevingsrisico.  

• Dat vraagt om herbezinning op de huidige versterkingsaanpak. 

Destijds is uitgegaan van een omvangrijke versterkingsoperatie en 

lag een wijkgerichte aanpak, gekoppeld aan dorps- en 

stadsvernieuwingsplannen voor de hand.  

• Maar het is goed mogelijk dat we nu te maken hebben met een 

opgave van een wezenlijk andere aard en omvang dan tot nu toe 

voorzien.  

• Herbezinning is ook echt noodzakelijk, want de huidige weg is in 

geen geval de snelste of meest effectieve route naar een verbeterde 

veiligheidssituatie. Ondanks de enorme inzet van de Nationaal 



 

Coördinator Groningen en de bestuurders in de regio, worden de 

beoogde aantallen op dit moment bij lange na niet gehaald.  

• De pijplijn zit verstopt, met duizenden woningen waarvoor op basis 

van inmiddels verouderde inzichten een advies tot sloop en herbouw 

klaarligt. Ik wil daar nu niet nog meer woningen aan toevoegen, laat 

staan besluiten tot de sloop ervan, als vervolgens binnenkort kan 

blijken dat dit niet nodig is.  

• Ik heb daarom de afgifte van nieuwe versterkingsadviezen 

gepauzeerd, totdat we meer inzicht hebben in het nieuwe 

veiligheidsperspectief. Ik wil graag benadrukken dat deze pauze in 

de afgifte van versterkingsadviezen op geen enkele manier van 

invloed is op het tempo waarin huizen daadwerkelijk versterkt 

worden, mocht dat nodig blijken.  

• Ik ben ervan overtuigd dat we met een herijkte versterkingsaanpak 

op basis van de laatste inzichten van experts, de veiligheid in 

Groningen sneller kunnen borgen dan als we onverkort op de 

huidige voet door zouden gaan.     

• Dat betekent niet dat in de tussentijd alles stil ligt, dat zou niemand 

verder helpen. 

• Ook daar waar versterkingsadviezen al gedeeld zijn met de 

bewoners, of de uitvoering van de werkzaamheden zelfs al in gang 

is gezet, kan de versterking doorgaan volgens de oorspronkelijke 

planning. Daarmee heeft men voorlopig de handen ook meer dan 

vol. 

• Ik begrijp dat elke vorm van pauzeren, hoe kortstondig ook, een 

hele onwelkome boodschap is voor bewoners die al lang, soms zelfs 

jaren in onzekerheid zitten over de toekomst van hun woning. Maar 

het scenario waarin nu we nu besluiten over de sloop van een groot 



 

aantal woningen, terwijl vervolgens blijkt dat dit niet nodig is, acht 

ik uiterst onwenselijk.  

• Met het advies van de Mijnraad dat binnenkort wordt opgeleverd, 

ontstaat een logisch herijkingsmoment voor de versterkingsaanpak. 

Die aanpak is gericht op het zo snel mogelijk garanderen van de 

veiligheid in het gebied, waarbij het uitgangspunt blijft dat de 

bewoner centraal staat in het hele proces en dat NAM er tussenuit 

gaat. Hierover wil ik graag zo snel mogelijk weer in gesprek met de 

regio. De deur staat open. 

  



 

5.2 Advies Mijnraad (factsheet + Q&A’s) 
 

• Het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen de komende jaren af te 

bouwen heeft consequenties voor de veiligheidsrisico’s. Inzicht in deze 

consequenties is van belang voor een bestuurlijk besluit over de lopende 

versterkingsoperatie.  

• Dit vergt uiteenlopende kennis over de grondbewegingen in Groningen, de 

daarmee samenhangende risico’s en de gevolgen daarvan voor de gebouwde 

omgeving. 

• Op 20 april is de Mijnraad gevraagd om toe te zien op de voortgang rond de 

totstandkoming van de adviezen van KNMI, SodM, TNO(-AGE) en NEN en op 

basis van deze rapportages een integrerend advies uit te brengen over de 

gevolgen van de afbouw van de gaswinning op de veiligheidsrisico’s en de 

versterkingsoperatie. 

• De Mijnraad is verzocht het integrerend advies gelijktijdig met de onderliggende 

adviezen, uiterlijk op 1 juli 2018, aan te bieden. Op basis daarvan is er rond de 

zomer overleg met de regio over de betekenis voor de lopende 

versterkingsoperatie en maatregelen die nodig zijn om de veiligheid in de 

komende periode te borgen. 

• Binnen het traject met de Mijnraad: 

o Is het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om inzicht in het 

verwachte effect van de afnemende gaswinning op de seismische dreiging 

en is het SodM gevraagd om een beoordeling van de manier waarop NAM 

de veranderingen in seismische dreiging verwerkt in haar hazard en 

riskanalyse. 

o Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gevraagd om 

een nadere duiding te geven van te verwachte veranderingen in 

geografische spreiding van seismiciteit. Ook is het KNMI gevraagd 

hazardmaps op te leveren voor verschillende jaren, die nodig zijn voor de 

vraagstelling aan NEN. 

o Is TNO(-AGE) gevraagd naar het effect van veranderende seismische 

dreiging op de omvang van de versterkingsoperatie in aantallen gebouwen 

als ook de orde grootte van de versterkingsmaatregelen. Beoogd middel 

hiervoor zijn risicoanalyses, aangevuld met de vraag hoe deze uitkomst 



 

zich verhoudt tot de praktijk waarin op basis van de Nederlandse Praktijk 

Richtlijn (NPR) wordt versterkt. 

o Is NEN gevraagd naar wat het effect van veranderende seismische 

dreiging bij aanpassing van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) - 

betekent voor de uitkomst van berekeningen die met de NPR gemaakt 

worden, aangevuld met de vraag hoe deze uitkomst zich verhoudt tot de 

risicoanalyses. 

o Parallel zijn er beleidsvragen die voortkomen uit de uitspraak van de Raad 

van State over het vorige instemmingsbesluit. Een aantal van die vragen 

is ook zeer relevant voor dit traject, en betreft de uiteenlopende 

interpretaties van de veiligheidsnorm die in de praktijk zijn ontstaan sinds 

het Kabinet dit beleid eind 2015 heeft vastgesteld. Deze vragen, die 

samenhangen met het oordeel van de Raad van State, worden voorgelegd 

aan een panel van hoogleraren, onder auspiciën van de Mijnraad. 

• Alle partijen hebben aan aangegeven dat zij hun uiterste best zullen doen om op 

tijd en zo nauwkeurig mogelijk te adviseren. Waar tijd een beperkende factor is 

zal worden uitgegaan van bandbreedtes. Mogelijk vragen bepaalde onderdelen 

nog om verdere uitwerking naderhand. 

• Het KNMI heeft op 17 mei 2018 aangeven dat verder onderzoek nodig is omdat 

het nu moeilijk te zeggen is hoe de seismiciteit zich ontwikkelt onder verlaging 

van de gasproductie. Het KNMI zal hieraan bijdragen door de geografische 

spreiding van seismiciteit in kaart te brengen ten gevolge van de verminderde 

winning, rekening houdend met verschillende productiescenario’s.  Daarbij kijkt 

het KNMI ook hoe veranderingen in seismiciteit de bodemwegeging beïnvloeden. 

Deze kennis kan input vormen voor het advies dat het KNMI geeft binnen het 

traject met de Mijnraad. 

• Het SodM heeft op 26 april 2018 aangeven dat het belangrijk is de seismiciteit 

nauwgezet te blijven volgen, omdat niet uitgesloten kan worden dat de 

seismiciteit de komende jaren verder escaleert. Ook heeft het SodM wel de 

verwachting uitgesproken dat door de afbouw in winning op een gegeven 

moment in de toekomst de huizen in Groningen, ook zonder versterking, aan de 

veiligheidsnorm zouden kunnen voldoen. Momenteel toetst SodM  of deze 

verwachting terecht is. Deze kennis kan input vormen voor het advies dat het 

SodM geeft binnen het traject met de Mijnraad. 

  



 

Q 

Hoeveel helderheid verwacht u dat het advies van de Mijnraad 1 

juli gaat geven? Wat gebeurt er als dit advies er niet op tijd ligt of 

niet de verwachte duidelijkheid geeft? 

 

A 

• De Mijnraad is gevraagd om samen met SodM, TNO, NEN en KNMI 

te adviseren over de impact van een versnelde afbouw van de 

gaswinning.  

• Ik verwacht dat deze partijen in hun advies de aan hen gestelde 

vragen beantwoorden en daarmee inzicht geven in hoe het 

seismisch risico zich ontwikkelt, afgezet tegen noodzakelijke 

versterkingsmaatregelen en de snelheid waarmee deze uitgevoerd 

kunnen worden.  

• Dit is een omvangrijke opdracht, maar alle partijen hebben aan mij 

aangegeven dat zij hun uiterste best zullen doen om op tijd en zo 

nauwkeurig mogelijk te adviseren.  

• Waar tijd een beperkende factor is zal worden uitgegaan van 

bandbreedtes.  

  



 

Q 

KNMI en SodM hebben al aangegeven dat het risico op 

aardbevingen voorlopig nog blijft bestaan, hoe verhoudt dit zich 

tot het advies van de Mijnraad? 

A 

• Ik heb de Mijnraad gevraagd om de voortgang te bewaken rond de 

totstandkoming van de adviezen van KNMI, SodM, TNO(-AGE) en 

NEN, en op basis van deze rapporten een integrerend advies uit te 

brengen over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning op de 

veiligheidsrisico’s en de versterkingsoperatie. 

• Het KNMI heeft aangeven dat verder onderzoek nodig is omdat het 

nu moeilijk te zeggen is hoe de seismiciteit zich ontwikkelt bij 

verlaging van de gasproductie.  

o Het KNMI zal hieraan bijdragen door de geografische spreiding 

van seismiciteit in kaart te brengen ten gevolge van de 

verminderde winning, rekening houdend met verschillende 

productiescenario’s. Deze kennis kan input vormen voor het 

advies dat het KNMI geeft binnen het traject met de Mijnraad. 

• Het SodM heeft aangeven dat het belangrijk is de seismiciteit 

nauwgezet te blijven volgen, omdat niet uitgesloten kan worden dat 

de seismiciteit de komende jaren verder escaleert. Ook heeft het 

SodM wel de verwachting uitgesproken dat door de afbouw in 

winning op een gegeven moment in de toekomst de huizen in 

Groningen, ook zonder versterking, aan de veiligheidsnorm zouden 

kunnen voldoen.  

o Momenteel toetst SodM  of deze verwachting terecht is. Deze 

kennis kan input vormen voor het advies dat het SodM geeft 

binnen het traject met de Mijnraad. 

 

 



 

Q 

Hoeveel waarde hecht u aan de veiligheid van de Groningers 

gegeven het advies van de Commissie Meijdam?  

 

A 

• Het kabinet is van oordeel dat in het Groningse aardbevingsgebied 

sprake moet zijn van hetzelfde veiligheidsniveau als elders in 

Nederland, daarom is de veiligheidsnorm voor geïnduceerde 

aardbevingen vastgesteld op het niveau van een individueel risico 

van 10-5 per jaar.  

• Dit houdt in dat de kans dat iemand komt om te overlijden ten 

gevolge van het bezwijken van (delen van) een gebouw niet groter 

mag zijn dan 1 op de 100.000 per jaar.  

• De veiligheid wordt verbeterd door het aanpakken van de oorzaak 

van de risico’s, namelijk de aardbevingen als gevolg van de 

gaswinning. Het beëindigen van de gaswinning kan niet onmiddellijk 

maar door te sturen op een snelle afbouw zal de kans op 

aardbevingen afnemen. 

• Ook zet ik mij in om zo snel mogelijk de meest risicovolle gebouwen 

op te sporen en deze met voorrang aan te pakken, ook waar deze 

buiten de gebiedsgerichte aanpak van de NCG vallen. 

  



 

Q 

In hoeverre kan het advies van de Mijnraad en de eronder 

liggende adviezen van de diverse adviseurs, gezien worden als 

onafhankelijk, gegeven het feit dat het NAM model als 

uitgangspunt wordt gebruikt? 

 

A 

• De Mijnraad, SodM, NEN, TNO en KNMI zijn gevraagd om een 

onafhankelijk oordeel, waarbij het hen vrij staat alle beschikbare 

informatie te evalueren en van een waardeoordeel voorzien.  

• Het is aan Mijnraad, SodM, NEN, TNO en KNMI om te beoordelen 

welke informatie zij benutten. Dit geldt dus ook voor het NAM 

model. De onafhankelijke internationale review die op dit model 

heeft plaatsgevonden. 

  



 

5.3 Factsheet Overschild + Q&A 
 

• Overschild is een dorp in de kern van het aardbevingsgebied met in totaal 237 

adressen. 

• In 2016 is gestart met het I&E-programma voor een deel van de gebouwen. Het 

betreft 38 gebouwen. Ook de pilot voor agrarische gebouwen en de pilot voor 

erfgoed bevinden zich in deze kern. Deze gebouwen zijn onderdeel van de 

1.467. 

• In de eerste helft van 2017 is de rest van de kern toegevoegd aan het I&E-

programma. Dat betreft 89 panden. Deze gebouwen zijn onderdeel van de 

1.588. 

• In de tweede helft van 2017 is het buitengebied aan het I&E-programma 

toegevoegd. Dit gaat om 110 panden. 

 

• Omdat de omvang van de versterkingsopgave onbekend is, is in het 

Meerjarenprogramma een risicoprioritering opgenomen. Gestart is met de 

gebouwen waar het risico het hoogst is. De uitvoering is gebiedsgericht om 

maximaal te kunnen koppelen conform de uitgangspunten van veilig en kansrijk 

Groningen. 

• Per half jaar worden nieuwe inzichten verwerkt. Alles wat binnen het halfjaar 

aan nieuwe kennis tot beschikking komt wordt gewogen en kan leiden tot het 

aanpassen van de aanpak. Aan de start van een I&E-programma wordt het 

geldende beleid vastgeklikt en gecommuniceerd met de bewoners. 

• Als veiligheidsnorm is 10-5 vastgelegd. Als aangetoond wordt dat een gebouw 

niet voldoet aan de norm moet deze binnen 5 jaar worden versterkt. Als een 

gebouw niet voldoet aan 10-4 moet deze binnen een jaar worden versterkt. 

• Voor alle gebouwen binnen de kern van Overschild (onderdeel van 1467 en 

1588) geldt dat de NPR:9998 2015 als beoordelingsnorm is vastgesteld. 

Hierover is vanaf de start van de programma’s op deze wijze met de bewoners 

over gecommuniceerd. 

• Voor de gebouwen buiten de kern geldt dat is gecommuniceerd dat de 

NPR9998:2017 geldt als beoordelingsnorm. 

 

• Van alle woningen binnen de kern (onderdeel van 1.467 en 1.588) is beoordeeld 

dat deze niet voldoen aan de norm 10-5 

• Alle bewoners zijn geïnformeerd over het feit dat hun woning niet voldoet aan 

deze norm en dat hun woning moet worden versterkt 

• Gesprekken over de toekomst van het dorp zijn derhalve met het hele dorp 

gevoerd en voorbereid. 

• Met de bewoners die onderdeel zijn van de 1.467 zijn de versterkingsadviezen 

gedeeld. 

• Met de bewoners die onderdeel zijn van de 1.588 zijn de versterkingsadviezen 

niet gedeeld. 

  

 



 

 

 

Lichtblauw = 1.467 
Paars = 1.588 

Buitengebied is niet op de kaart weergegeven. 
 

 

 
  



 

Q&A Overschild 
 

Hoe kan het zijn dat bewoners aan de ene kant van de straat wel 

versterkt worden, en aan de andere kant van dezelfde straat niet? 

Bent u bereid de versterking van deze woningen alsnog door te 

zetten? 

 

• De versterkingsoperatie is een veiligheidsmaatregel - de veiligheid 

behoort dan ook voorop te staan bij het besluit om een woning al 

dan niet te versterken.  

• Het kabinet wil geen onomkeerbare stappen nemen in de lopende 

versterkingsoperatie voordat er op basis van het advies van de 

Mijnraad inzicht is in de nieuwe veiligheidssituatie naar aanleiding 

van het gaswinningsbesluit. Dit geldt voor woningen die nog niet in 

de uitvoeringsfase zitten.  

• Er is volstrekt niet besloten dat deze woningen niet meer versterkt 

zouden hoeven worden, maar mogelijk volstaan minder of minder 

ingrijpende maatregelen om de veiligheid te garanderen. 

• Overigens is de situatie dat er in een straat bepaalde woningen wel, 

en andere woningen niet hoeven te worden versterkt, niet zonder 

meer een gevolg van dit uitstel tot de zomer. 

• Ook als de versterking ongewijzigd zou worden voortgezet, zouden 

zich dergelijke situaties kunnen voordoen. Na inspectie en 

engineering van een woning kan tenslotte blijken dat versterking 

nodig is, terwijl dat voor een woning een straat verderop niet geldt. 

  



 

5.4 1.588 en uitvoering versterking algemeen (factsheet + 
Q&A's) 
 

Batch 1.588 

• Voor de inspectie en engineering van batch 1588 is NPR 9998:2015 gebruikt. 

• De bewoners en eigenaren (ongeveer tweederde is corporatiebezit) zijn in de 

eerste helft van 2017 geïnspecteerd. Dat betekent dat bewoners op een 

introductieavond zijn geïnformeerd over het inspectie- en engineeringsproces 

inclusief de bovenstaande uitgangspunten.  

• Vervolgens zijn alle woningen geïnspecteerd. Dit kan een validatie inspectie zijn 

van een dag en een uitgebreide inspectie van meerdere dagen waarbij de 

funderingen en verbindingen van een huis worden blootgelegd en weer hersteld. 

• Vervolgens zijn ze tussentijds meerdere keren op de hoogte gesteld van de 

voortgang in contacten met de versterkingspunten van de NCG in hun gebieden, 

nieuwsbrieven en brieven.  

• In januari zijn bewoners geïnformeerd per brief dat hun huis niet voldoet aan de 

norm en dat er in april opnieuw communicatie plaatsvindt.  

• Naar aanleiding van de bestuurlijke tafel van 23 april is aangegeven dat dit nog 3 

weken duurt in een nieuwe brief en in de vierde week van mei zijn de 

eigenaren/bewoners geïnformeerd dat dit tot de zomer gaat duren. 

 

Uitvoering versterking algemeen (excl. 1.588) 

 

Batch 1.467 

• Aan de hand van deze lijnen zijn in de eerste ronde van het inspectie en 

versterkingsproces vijf prioritaire gebieden aangewezen; Loppersum, ’t Zandt, Ten 

Post (inclusief Winneweer en Lellens), Overschild en Opwierde-Zuid (in 

Appingedam). In elk van deze gebieden is een versterkingspunt opgericht en 

bemenst.  

• Ronde 1 bestaat uit 1.467 gebouwen, voornamelijk (rij)woningen. De inspecties en 

berekeningen zijn uitgevoerd met als referentiekader de NPR 9998 van december 

2015 met toepassing van de KNMI-kaart van oktober 2015. 

• Halverwege 2017 heeft NCG de eerste 1.467 versterkingsadviezen ontvangen van 

CVW. In het eerste kwartaal is met alle bewoners gesproken over de mogelijkheid 

van versterking dan wel een alternatief. Een deel van Opwierde Zuid is in 

uitvoering genomen. Daarnaast zijn de eerste woningen in Opwierde Zuid 

opgeleverd. In de overige gemeenten zijn bewoners nog in samenwerking met NCG 

bezig hun versterkingsadvies uit te werken naar een definitief ontwerp. 

 

Vervolg batches (deze worden gepauzeerd tot advies Mijnraad) 

1.581 (NPR 2015) 

• Inspecties zijn afgerond, voor een deel van de adressen zijn de beoordeling 

‘gebouw niet op norm’ en versterkingsadviezen opgeleverd (januari 2018 t/m 

heden)  

 



 

Q3, Q4 2017 (NPR 2017) 

• Inspecties zijn afgerond, voor enkele adressen zijn beoordeling ‘gebouw niet op 

norm’ en versterkingsadviezen opgeleverd (januari 2018 t/m heden).  

• Een deel van de versterkingsadviezen wordt verwacht rond de zomer 2018  

 

Q1, Q2 2018 (NPR 2017)  

• Inspecties Q1 zijn afgerond, inspecties Q2 zijn in uitvoering.  

 

Overzicht uitvoering versterking 

• In de onderstaande tabel staan de cijfers van de inspecties van de gebiedsgerichte 

aanpak uit de laatste kwartaalrapportage van de NCG weergegeven (1e kwartaal 

2018). Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW van 9 april 2018. 

 

 
 

Overzicht gerealiseerde versterking 

• In onderstaande tabel staat de versterking gerealiseerd in aantal adressen (aantal 

gebouwen kan dus lager liggen), zowel binnen als buiten prioritaire gebiedsaanpak 

per jaar. Deze tabel is gebaseerd op gegevens van CVW van 9 april 2018. 
 

 

      

• Destijds is uitgegaan van een omvangrijke versterkingsoperatie, waarbij het 

woningbestand vanwege de grote aantallen niet primair risicogericht, maar 



 

wijkgericht en in tranches van binnen naar buiten in het bevingsgebied werd 

aangepakt. Daarbij is het merendeel van de woningen in de huidige werkvoorraad 

geïnspecteerd en deels geëngineerd op basis van inmiddels verouderde 

normaliseringsinzichten (vastgelegd in de NPR 2015).  

 

Vertraging uitvoering 

De afgelopen jaren is ten aanzien van doelstellingen voor versterking het volgende 

bepaald: 

• Januari 2016: belofte van 9.000 tot 10.000 woningen in 5 jaar (o.a. vermeld in 

schriftelijke vragen n.a.v. Kamerbrief 18 december 2016, met aanbieding van het 

Meerjarenprogramma) 

• December 2016: in het Meerjarenprogramma 2017-2021 is de ambitie 22.000 

huizen + 1.500 overige gebouwen in 5 jaar neergelegd, oftewel 5.000 + 300 per 

jaar. Daarbij is geconstateerd dat het huidige tempo nog onvoldoende is, namelijk 

1.450 inspecties in 2016, maar ook de belofte gedaan dat zou worden ingelopen 

door middel van maatregelen om tot versnelling te komen. 

• NB: van de in 2016 geïnspecteerde huizen (1.450/1.467) is uiteindelijk pas eind 

2017 de eerste daadwerkelijke uitvoering gestart. 

• Dat er sprake is van vertraging begon echt duidelijk te worden bij 

kwartaalrapportage Q3 2017 – de eerste die Minister Wiebes aan de Tweede Kamer 

aanbood: 

 

Uitgevoerde inspecties 

In het meerjarenprogramma 2017-2021 is vastgelegd dat CVW de opdracht heeft 

om in 2017 5.000 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen te 

inspecteren. Begin juli 2017 rapporteerde CVW onverwachts dat zij deze afspraak 

niet na kon komen. CVW meldde dat er een forse achterstand was ontstaan in de 

inspecties en dat er in 2017 slechts capaciteit beschikbaar was voor de inspecties 

van 3.700 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen. Inmiddels is 

duidelijk dat deze achterstand niet meer kan worden ingehaald in 2017 en dus in 

2018 alsnog moet worden uitgevoerd en daarmee ten koste gaat van de 

beschikbare capaciteit voor 2018. 

 

2.2 Inhaalactie in het derde kwartaal 2017 

Gezien het bovenstaande achtte de NCG het noodzakelijk om een inhaalactie te 

starten. Er zijn door NCG een aantal sessies georganiseerd met CVW en 

inspectiebureaus om zoveel mogelijk inspecties te realiseren. Vooralsnog lijken de 

3.700 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen ook daadwerkelijk te 

worden geïnspecteerd. De inspecties die wel gepland maar nog niet zijn 

gerealiseerd in het eerste en tweede kwartaal 2017, worden alsnog ingehaald in het 

derde en vierde kwartaal van 2017. 

  



 

Q 

Waarom worden de versterkingsadviezen die al klaar liggen niet 

gedeeld met bewoners? 

A 

• Het kabinet wil geen onomkeerbare stappen nemen in de 

versterkingsoperatie totdat er meer inzicht is in de gevolgen van het 

beëindigen van de gaswinning voor het veiligheidsrisico.  

• Daarbij zijn de betreffende versterkingsadviezen gebaseerd op een 

niet langer actueel gaswinningsscenario en naar alle 

waarschijnlijkheid verouderde normeringsinzichten.  

• Met het delen van deze versterkingsadviezen zou bij bewoners de 

verwachting van ingrijpende versterking of zelfs sloop en herbouw 

van hun woning worden gewekt, terwijl binnenkort kan blijken dat 

dit niet noodzakelijk is.  

• Ik wil graag benadrukken dat met het niet afgeven van de 

versterkingsadviezen geen vertraging wordt opgelopen bij een 

eventuele versterking van deze huizen, mocht deze na het advies 

van de Mijnraad nodig blijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Q 

Waarom stopt u nu met de versterkingsoperatie, terwijl we weten 

dat het op dit moment nog niet veilig is in Groningen? 

A 

• Er is geenszins besloten te stoppen met de versterking van 

woningen. Alle versterking die nodig is, moet gewoon gebeuren.  

• Bij nieuwe besluiten over de versterking van woningen wil ik het 

advies van de Mijnraad kunnen betrekken over de gevolgen van het 

beëindigen van de gaswinning voor het veiligheidsrisico. Dat advies 

is er voor de zomer.  

• Vervolgens kan bepaald worden of versterking van deze woningen 

nog nodig is gegeven een nieuwe situatie, en zo ja, of dat volgens 

het eerder voorbereide versterkingsadvies zou moeten gebeuren, of 

dat minder ingrijpende maatregelen volstaan. 

  



 

5.5 Heft in Eigen Hand/Eigen initiatief (factsheet + Q&A) 
 
Heft in Eigen Hand (HiEH) 

• Heft in Eigen Hand is een pilot van NCG-NAM-CVW die loopt vanaf maart 2016, 

waarbinnen aan 50 particulieren de gelegenheid is geboden om zelf de regie en 

opdrachtgeverschap te voeren over de versterking van de eigen woning.  

• Inherent aan dit proces is daarmee het ontbreken van vastlegging volgens het proces 

zoals door NCG wordt gevolgd in de reguliere programma’s.  

• De deelnemers stellen (samen met de bouwbegeleider die hen vanuit NCG wordt 

toegewezen) een versterkingsplan op, waarin de benodigde versterking wordt 

gecombineerd met eigen extra wensen en verduurzamingsmaatregelen.  

• De daadwerkelijke aanneemovereenkomst wordt ondertekend nadat het 

versterkingsbudget voor het plan is toegekend door NAM en er een 

bouwdepotovereenkomst met NAM is getekend.  

• Deelnemers aan Heft in Eigen Hand (HiEH) hebben zich tussen november 2015 en maart 

2016 aangemeld. Er was ruimte voor 50 deelnemers, de overige aanmelders (op dat 

moment zo’n 30 ) zijn op de wachtlijst geplaatst. 

• De 50 deelnemers hebben allemaal een kennismakingsgesprek gevoerd met hun 

bouwbegeleider in april en mei 2016. In de periode tussen april en augustus 2016 heeft 

een constructeur van één van de drie betrokken ingenieursbureaus de woning 

geïnspecteerd. Vervolgens zijn tussen juni 2016 en februari 2017 ‘briefrapporten’ 

opgeleverd, waarin vermeld staat of de woning versterkt moet worden.  

• Voor alle  deelnemers is het proces daarom de volgende fase ingaan van het opstellen 

van een versterkingsadvies (VA) door de constructeur. Het eerste VA is in september 

2016 opgeleverd, het laatste rond september 2017.  

• Na oplevering van het VA heeft de bouwbegeleider alle input gecombineerd tot een 

versterkingsplan waarin de aannemer het voorstel heeft begroot en waarin de 

bouwbegeleider alle kosten voor versterken, uitverhuizen, wisselwoning, 

inkomstenderving etc. heeft samengevoegd tot een budgetvoorstel.  

• Dit budgetvoorstel wordt eerst aan de Nationaal Coordinator Groningen voorgelegd, 

zodat deze het budget kan toetsen. Na instemming van de NCG wordt het 

budgetvoorstel ingediend bij CVW, die het voor NAM controleert op correcte scheiding 

van kosten voor rekening NAM en kosten voor rekening bewoner (voor de eigen wensen) 

en op het correct toepassen van de gevalideerde rekenmethodiek door de constructeur.  

• Alle woningen maken onderdeel uit van de 1.467 plus die momenteel worden uitgevoerd. 

 
Eigen Initiatief (E.I.) 

• Het project Eigen Initiatief is de opvolger van de pilot Heft in Eigen Hand (HiEH). 

• Deze pilot is begin 2016 gestart en hoewel de pilot nog niet is afgerond, bleek de animo 

ervoor zo groot en de tevredenheid onder de deelnemers van Heft ook, dat in juli 2017 

de aanmelding voor deelname aan E.I. is gestart. 

• Binnen een week was de deelnemerslijst van 200 personen vol en is er een kleine 

wachtlijst van zo’n 40 personen ontstaan alvorens de inschrijflijst om te zetten in een 

geïnteresseerden lijst voor de volgende ronde in september 2018. Deze lijst bevat in 

april 2018 zo’n 210 aanmeldingen. 

• E.I. is – net als de voorganger HiEH -  een project waar deelnemers op vrijwillige basis 

aan meedoen en waarbij hun opdrachtgeverschap en regie voorop staat. Deelnemers 

aan E.I. hebben zich tussen juli  en augustus 2017 aangemeld. Eind augustus zijn zij op 

de hoogte gesteld van toelating tot het project dan wel hun plek op de wachtlijst.  



 

• In september 2017 is er met alle 200 deelnemers een kennismakingsgesprek gevoerd 

door één van de tien toegewezen bouwbegeleiders. Vanaf oktober zijn de 

bouwbegeleiders een tweede maal bij de deelnemers geweest, nu samen met een 

constructeur, om een eerste inspectie en opname van de woning te doen. Deze opnames 

staan gepland tot en met juni 2018.  

• De eerste 34 versterkingsadviezen zijn reeds door de constructeurs opgeleverd. Deze 

eerste maken onderdeel uit van de 1.467 die momenteel wordt uitgevoerd. Voor de 

overige 166 eigenaren geldt dat deze in mei en juni worden opgeleverd.   

  



 

Q 

Het Gasberaad pleitte ervoor bewoners meer inspraak te geven in 

de versterking van hun woning. Welke mogelijkheden ziet u voor 

verbetering? Hoe staat u tegenover de mogelijkheid van een 

bouwdepot, dat bewoners zelf kunnen aanwenden voor 

maatregelen aan hun woning? 

 

A 

• De wens om meer zeggenschap voor bewoners begrijp ik heel goed 

en kan ik ook alleen maar onderschrijven.  

• Het programma ‘Eigen initiatief’ is een mooi voorbeeld van hoe daar 

invulling aan kan worden gegeven.  

• Samen met de regio wil ik tot een verbeterde versterkingsaanpak 

komen, waarin we ook dit aspect meenemen. Welke mogelijkheden 

er zijn voor verbetering wordt in dat kader onderzocht.  

• De suggestie van een bouwdepot per adres vind ik interessant, 

maar ik heb nog onvoldoende inzicht in de praktische 

uitvoerbaarheid ervan om daar nu een oordeel over te vellen.  

  



 

5.6 Versterking + NPR (factsheet) 
 
In 2016 is er gestart met de versterkingsopgave door de NCG langs de volgende lijnen 

(no regret-aanpak): 

 

1. van binnen naar buiten 

2. te starten met de meest kwetsbare gebouwen 

3. gebouwen waar veel mensen bijeenkomen 

4. continuïteit van lopende projecten. 

 

Het proces van inspectie en engineering ziet er als volgt uit: 

o Bij inspectie wordt een gebouw bouwkundig in kaart gebracht, inclusief 

bodemonderzoek naar de grondsamenstelling. 

o Vervolgens toetst een ingenieursbureau hoe het gebouw zich gedraagt bij een 

beving en daarmee of het aan de norm voldoet. De norm is een individueel risico 

van 10-5, conform de commissie Meijdam heeft geadviseerd.  

o Dit levert een sterkteberekening op van de bestaande woning. 

o Als een woning overeenkomstig is met een eerder gemodelleerde woning, wordt 

onderzocht of deze echt overeenkomt en niet op onderdelen afwijkt. 

o Als de woning niet voldoet aan de norm worden in het rekenmodel mogelijke 

versterkingsmaatregelen toegevoegd (en wederom doorgerekend) tot het wel 

voldoet aan de norm. 

o Dit levert een bouwkundig versterkingsadvies op (met een voorlopig ontwerp van 

de benodigde versterkingsmaatregelen). 

o In gesprekken met de bewoners wordt het versterkingsadvies voor hun huis 

besproken.  

o Als de bewoners akkoord zijn, wordt een versterkingsplan (definitief ontwerp) 

opgesteld. Dit bevat de concrete maatregelen, eventuele vervangende huisvesting, 

aanvraag van de noodzakelijke vergunningen en additionele zaken als 

verduurzaming of ingrepen in de omgeving, allocatie van de kosten e.d.  

o Tot op heden worden door de NCG alle plannen samen worden gebundeld in een 

gebiedsversterkingsplan (per gebied/dorp). 

 

NPR algemeen 

o Met de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) kan bepaald worden of en zo ja hoe, 

gebouwen in het aardbevingsgebied dienen te worden versterkt om aardbevingen in 

Groningen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm van een individueel 

risico van 10-5.  

o De tot op heden is de engineering van gebouwen gebruik gemaakt van de witte 

versie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen stamt uit december 2015.  

o Op 22 juni 2017 heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) een 

geactualiseerde versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor 

aardbevingsbestendig bouwen gepubliceerd. Dit betreft een zogenaamde groene 

versie. Dit betekent dat de NPR ter consultatie is voorgelegd aan gebruikers waarbij 

gebruikers commentaar kunnen leveren op de inhoud. 



 

o NEN verwacht op 1 september 2018 de zogenoemde witte versie van de NPR (2018) 

te publiceren waarin de commentaar met de laatste stand van kennis is verwerkt.  

 

Vergelijking NPR 9998:2015 met NPR 9998:2017 

o In 2017 heeft NCG heeft CVW gevraagd om een vergelijking te maken tussen de 

resultaten die worden verkregen met de NPR 2015 en de NPR 2017, aan de hand 

van: 

1. Een beperkt aantal analyses uit de eerste ronde uit het MJP, zoals 

geselecteerd door NCG. 

2. Analyses uitgevoerd op 37 adreslocaties uit de volgende rondes (2017-2018) 

o Het toepassen van de NPR 9998:2017 leidt tot een aanzienlijke reductie van de bij 

de maximale aardbevingsbelasting en leidt daardoor waarschijnlijk tot minder 

versterkingen en minder zware versterkingsmaatregelen. 

o Met name vrijstaande woningen komen in de vergelijking tussen de oude en nieuwe 

NPR 9998 gunstiger uit de eerste analyses. Voor de overige woningen wordt een 

verschil geconstateerd in de richting waarin de woningen worden belast. De 

voorlopige conclusie is dat met name het type versterkingsmaatregelen bij 

rijtjeswoningen en 2 onder 1 kapwoningen eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. 

Kortom minder ingrijpend en wellicht niet meer nodig. 

o ‘Uit het vlak gedrag’ van metselwerk (= belasting loodrecht op het vlak van de 

muur) blijft een aandachtspunt. Hiervoor zijn echter minder ingrijpende 

versterkingsmaatregelen nodig. Bovendien kunnen een groot aantal van deze 

maatregelen vanaf de buitenkant worden aangebracht (met behulp van 

spouwankers en spouwdonuts).  

o Door gebruik making van de nieuwe NPR wordt de werkelijkheid beter gemodelleerd 

en wordt als gevolg daarvan in het algemeen de impact kleiner.  

 

Rol NPR bij versterken 

o Doorrekening vindt tot op heden plaats conform de vigerende NPR op het moment 

dat gestart wordt met inspecteren. Voor de lopende programma is dit de NPR uit 

2015. 

o Als nieuwe inzichten aanleiding zijn voor aanpassingen van de NPR, dan worden 

deze doorgevoerd middels een opdracht aan de NEN-commissie. Dit leidt tot een 

geactualiseerde versie van de NPR (huidige laatste versie is NPR 2017). 

o Tot op heden werd het beleidsmatig van toepassing verklaren van een 

geactualiseerde versie van de NPR vastgeklikt op vaste momenten, 1 juli en 1 

januari. 

o Als inzichten aanleiding zijn voor een verbeterde toepassing van de NPR (zoals een 

uniforme toepassing van algemene uitgangspunten door constructeurs), dan 

worden deze voortdurend doorgevoerd in de operatie. 

  



 

5.6 Overige Q&A's 
 
Q 

Vindt u niet dat ook als het aantal te versterken woningen lager 

uitvalt, dit nog steeds op een gebiedsgerichte wijze zou moeten 

gebeuren, met oog voor andere opgaven en de sociale cohesie in 

de dorpen? 

 

A 

• Ik vind dat de veiligheid van de bewoners voorop staat. Dit betekent 

dat de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van inspecties, 

engineering en uitvoering zo optimaal mogelijk moet worden benut.  

• Een gebiedsgerichte aanpak kan helpen om koppelkansen te 

benutten. Tegelijkertijd mag dit er niet toe leiden dat de panden die 

het grootste veiligheidsrisico kennen niet worden aangepakt. 

• Of een gebiedsgerichte aanpak zinvol is, hangt af de omvang en 

aard van de resterende versterkingsopgave. Hier moet het advies 

van de Mijnraad meer inzicht in geven, daar wil ik niet vooruitlopen. 

 

 

  



 

Q 

Hoeveel waarde hecht u aan de veiligheid van de Groningers 

gegeven het advies van de Commissie Meijdam?  

 

A 

• Het kabinet is van oordeel dat in het Groningse aardbevingsgebied 

sprake moet zijn van hetzelfde veiligheidsniveau als elders in 

Nederland, daarom is de veiligheidsnorm voor geïnduceerde 

aardbevingen vastgesteld op het niveau van een individueel risico 

van 10-5 per jaar.  

• Dit houdt in dat de kans dat iemand komt om te overlijden ten 

gevolge van het bezwijken van (delen van) een gebouw niet groter 

mag zijn dan 1 op de 100.000 per jaar.  

• De veiligheid wordt verbeterd door het aanpakken van de oorzaak 

van de risico’s, namelijk de aardbevingen als gevolg van de 

gaswinning. Het beëindigen van de gaswinning kan niet onmiddellijk 

maar door te sturen op een snelle afbouw zal de kans op 

aardbevingen afnemen. 

• Ook zet ik mij in om zo snel mogelijk de meest risicovolle gebouwen 

op te sporen en deze met voorrang aan te pakken, ook waar deze 

buiten de gebiedsgerichte aanpak van de NCG vallen. 

  



 

5.7 Overleg regio (redeneerlijn) 
 
 

• Ik heb de afgelopen maanden regelmatig en zeer constructief 

overleg gevoerd met de bestuurders van provincie en gemeenten, 

over de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en een 

toekomstperspectief voor de regio.  

• Dat heeft tot belangrijke en onmiskenbaar positieve resultaten 

geleid: er is een nieuw schadeprotocol en de afhandeling van 

schademeldingen is hervat. Ook heb ik gehoor gegeven aan de 

hartgrondige wens van de regio om de beëindiging van de 

gaswinning.  

• Met dat besluit breekt echter ook een nieuwe werkelijkheid aan: in 

plaats van een voortdurende gaswinning, geflankeerd door een 

massale schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is er 

nu reëel zicht op een afnemend bevingsrisico.  

• Daarom is herbezinning op de huidige versterkingsoperatie nodig, 

met een maximale inzet op het daadwerkelijk bieden van veiligheid.   

• Het kabinet is van mening dat we nieuwe besluiten over het al dan 

niet versterken van woningen moeten baseren op de laatste 

veiligheidsinzichten van experts.  

• De regio wil onverkort doorgaan met de oorspronkelijke 

versterkingsoperatie.  

• Dat zou erop neerkomen dat op basis van inmiddels verouderde 

normeringsinzichten, een grote hoeveelheid huizen gesloopt wordt. 

Een ingrijpende operatie die nog jaren in beslag zou nemen, terwijl 

vervolgens kan blijken dat dit niet noodzakelijk is.  

• Ik acht dit dus geenszins de snelste, noch de meest effectieve weg 

naar een veiliger Groningen. 



 

• Op basis van het advies van de Mijnraad dat voor de zomer wordt 

opgeleverd, wil ik met de regio verder in gesprek over een herijkte, 

verbeterde versterkingsaanpak.   

• Dat laat onverlet dat ik begrip heb voor de zorgen van de regio, 

bijvoorbeeld over de uitvoering van gemaakte plannen voor stads- 

en dorpsvernieuwing. Ik heb er vertrouwen in dat wij hiervoor, met 

het advies van de Mijnraad bij de hand, in gezamenlijkheid een 

passende oplossing kunnen vinden. 

• Daarnaast blijven wij in gesprek over de structurele inrichting van 

de schadeafhandeling en een toekomstperspectief voor Groningen. 

Daarbij werken we samen toe naar een ambitieuze meerjarige 

aanpak, gericht op de transities waar Groningen voor staat, met 

bijpassende investeringen.  

  



 

5.8 vertrek Nationaal Coördinator Groningen (redeneerlijne + 
Q&A’s + Factsheet) 

 

• Op woensdag 30 mei heeft de Nationaal Coördinator Groningen 

Hans Alders mij laten weten dat hij zijn functie beschikbaar stelt.  

• De NCG heeft zich de afgelopen jaren met enorme toewijding 

ingespannen voor de Groningers, en voor de samenwerking tussen 

Rijk en regio in het aanpakken van de aardbevingsproblematiek. Ik 

heb grote waardering voor zijn inzet.  

• Met de beëindiging van de gaswinning en de nieuwe publieke 

afhandeling van schade en versterking, is de aanpak van de 

aardbevingsproblematiek in Groningen een nieuwe fase ingegaan.  

• De NCG heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op de massale 

versterking en herinrichting van Groningen, een project dat nog vele 

jaren in beslag neemt. Het is echter goed mogelijk dat dit met 

uitzicht op een afnemend bevingsrisico niet meer in deze omvang 

aan de orde is.    

• Daarom is herbezinning op de versterkingsoperatie nodig, met een 

maximale inzet op het daadwerkelijk en zo snel mogelijk bieden van 

veiligheid. 

• Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe verhoudingen. Ik heb er dan 

ook begrip voor dat de heer Alders in deze nieuwe fase heeft 

besloten zijn werkzaamheden neer te leggen.  

• Dat doet niet af aan de grote betekenis van zijn inspanningen voor 

Groningen, waarvoor ik de heer Alders zeer erkentelijk ben.  

• Voor het kabinet, de regio en de NCG staan de veiligheid en 

vertrouwen van Groningers volstrekt bovenaan. Het kabinet zal er 

dan ook alles aan doen om ervoor zorg te dragen dat de voor de 

veiligheid noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk worden 

uitgevoerd. 



 

Q  

Volgens de NCG zit NAM weer aan tafel, terwijl toch duidelijk 

afgesproken is dat NAM er tussenuit gaat? Hoe zit dit nu? 

 

A 

• Dat de NAM er tussenuit gaat, is en blijft het uitgangspunt.  

• De NCG stelt dat hij het opvallend vindt dat aan de NAM gevraagd 

wordt een inventarisatie te maken van risicovolle panden.  

• Het is staande praktijk dat NAM een risicobeeld maakt op basis van 

haar Hazard- en Risk Analysis, dat input is voor het 

Meerjarenprogramma van de NCG.  

• Dit model koppelt seismische dreiging aan de staat van gebouwen en 

wordt ook gebruikt in het winningsplan, dat door SodM wordt 

beoordeeld. Dit model is onafhankelijk gevalideerd door internationaal 

gerenommeerde experts.  

• Om de versterkingsopgave op termijn onafhankelijk te kunnen staven, 

wordt dit model nagebouwd door TNO.  

• Geconstateerd is dat een aantal gebouwen dat volgens het NAM-

risicobeeld risicovol is, niet in het programma van de NCG zit of pas 

laat aan de beurt is. Daarom is NAM gevraagd om basis van haar 

risicobeeld een inventarisatie te maken van de meest risicovolle 

gebouwen, zodat bepaald kan worden waar op dit moment aanvullende 

actie nodig is.  

• Dit is een kwestie van de tijd en de capaciteit zo goed mogelijk 

benutten, totdat het advies van de Mijnraad beschikbaar is en ik 

samen met de regio tot een nieuwe aanpak kan komen. 

• Dit laat onverlet, dat NAM wel degelijk op afstand wordt gezet. Er 

wordt hard gewerkt aan een publieke inrichting van de 



 

schadeafhandeling en versterking, met zichtbaar resultaat in het 

besluit over de nieuwe schadeafhandeling.    

• Nog voor de zomer zal ik een wetsvoorstel in consultatie brengen dat 

publieke besluitvorming ten aanzien van de schadeafhandeling 

definitief borgt.  

• Parallel wordt gewerkt het wetsvoorstel om NAM ook in de versterking 

op afstand te zetten. Tot dat dit geregeld is, geldt de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, de NCG en NAM.  

 

Indien door wordt gevraagd naar escalatie-overleg met o.a. NAM (ook 

benoemd in brief NCG): 

• Zolang de versterking nog niet wettelijk publiek geregeld is, gelden de 

samenwerkingsafspraken tussen de Staat, de NCG en NAM, 

overeengekomen in maart 2016 om uitvoering te kunnen geven aan de 

versterking zoals neergelegd in het Meerjarenprogramma van de NCG.  

• Deze afspraken bieden de ruimte aan de betrokken partijen om met 

elkaar in overleg te gaan als hier, bijvoorbeeld door veranderde 

omstandigheden, aanleiding voor is.  

• Met het kabinetsbesluit dat de gaswinning wordt beëindigd, en een 

daarbij passende herbezinning op de huidige versterkingsoperatie, 

kunnen wij wel stellen dat er sprake is van veranderde 

omstandigheden.  

• Dat een dergelijk overleg in het kader van de bestaande afspraken 

plaatsvindt, lijkt me dan ook niet onredelijk. Sterker nog, noodzakelijk 

om in de uitvoering van de versterking op een goede manier om te 

kunnen gaan met consequenties van de genomen besluiten.  

 

 

  



 

Q Hoe reageert u op de beschuldiging van de NCG dat u 

onbehoorlijk bestuur pleegt? 

 

• Door de NCG is veel moeite gedaan om tot door het Rijk, provincie en 

gemeenten gedragen voorstellen en besluiten te komen. Zeker de 

afgelopen tijd, kan ik mij voorstellen dat dat niet makkelijk is 

geweest.   

• Ook ik heb mijn uiterste best gedaan om in de bestuurlijke overleggen 

overeenstemming te bereiken, maar ik moet constateren dat wij op 

een belangrijk punt van inzicht verschillen.  

• Op basis van de laatste informatie, kan ik het standpunt dat de huidige 

versterkingsoperatie onverkort door moet gaan niet ondersteunen.   

• Natuurlijk zijn afspraken afspraken. Bewoners met wie afspraken 

gemaakt zijn over de versterking van hun woning of die, daarop 

vooruitlopend, al een versterkingsadvies hebben ontvangen, kunnen 

rekenen op de versterking van hun woning conform die afspraken.  

• De rest is niet van de baan – ik druk hier slechts op de pauzeknop om 

de laatste inzichten bij de versterking te kunnen betrekken en 

daarmee wellicht onnodige sloop van duizenden woningen te 

voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Onbehoorlijk bestuur in relatie tot MJP 

• Hoewel het Meerjarenprogramma samen met de regio tot stand is 

gekomen, is het door de mij vastgesteld (Rijks)beleid. Ik ben dan ook 

bevoegd dat beleid te wijzigen of in te trekken.  

• De omstandigheid dat het in samenwerking met andere 

overheidspartijen is voorbereid doet geen afbreuk aan mijn 

bevoegdheid, of liever nog verantwoordelijkheid, het beleid aan te 

passen als daar zwaarwegende aanleiding voor is.  

• Met het opschorten van het MJP wordt het vertrouwensbeginsel niet 

geschonden: het MJP laat de geldigheid van bestaande contracten en 

tussen burgers en het CVW ongemoeid. In het geschetste beeld dat er 

sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur, herken ik mij dan ook niet.  

 

   



 

Q 

Heeft u de versterkingsaanpak ‘vermaledijd’ genoemd?  

De NCG stelt (p. 5, derde alinea):  

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal gevallen met 

dedain over de NCG wordt gesproken en dat de NCG wordt neergezet als 

de belichaming van de huidige “vermaledijde” versterkingsaanpak 

 

A 

• Ik spreek absoluut niet met dedain over de persoon van de NCG, zijn 

organisatie of de medewerkers.  

• De NCG heeft de afgelopen jaren een enorme inzet gepleegd voor de 

aanpak van de bovengrondse gevolgen van de aardbevingen door de 

gaswinning, in het bijzonder voor de versterking van woningen. 

 

 

  



 

Q 
Hoe reageert u op de beschuldiging van de NCG dat u onbehoorlijk 

bestuur pleegt? 

 
 

A 

• Door de NCG is veel moeite gedaan om tot door het Rijk, provincie en 

gemeenten gedragen voorstellen en besluiten te komen. Zeker de 

afgelopen tijd, kan ik mij voorstellen dat dat niet makkelijk is geweest.   

• Ook ik heb mijn uiterste best gedaan om in de bestuurlijke overleggen 

overeenstemming te bereiken, maar ik moet constateren dat wij op 

een belangrijk punt van inzicht verschillen.  

• Op basis van de laatste informatie, kan ik het standpunt dat de huidige 

versterkingsoperatie onverkort door moet gaan niet ondersteunen.   

• Natuurlijk zijn afspraken afspraken. Bewoners met wie afspraken 

gemaakt zijn over de versterking van hun woning of die, daarop 

vooruitlopend, al een versterkingsadvies hebben ontvangen, kunnen 

rekenen op de versterking van hun woning conform die afspraken.  

• De rest is niet van de baan – ik druk hier slechts op de pauzeknop om 

de laatste inzichten bij de versterking te kunnen betrekken en 

daarmee wellicht onnodige sloop van duizenden woningen te 

voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onbehoorlijk bestuur in relatie tot MJP 

• Hoewel het Meerjarenprogramma samen met de regio tot stand is 

gekomen, is het door de mij vastgesteld (Rijks)beleid. Ik ben dan ook 

bevoegd dat beleid te wijzigen of in te trekken.  

• De omstandigheid dat het in samenwerking met andere 

overheidspartijen is voorbereid doet geen afbreuk aan mijn 

bevoegdheid, of liever nog verantwoordelijkheid, het beleid aan te 

passen als daar zwaarwegende aanleiding voor is.  

• Met het opschorten van het MJP wordt het vertrouwensbeginsel niet 

geschonden: het MJP laat de geldigheid van bestaande contracten en 

tussen burgers en het CVW ongemoeid. In het geschetste beeld dat er 

sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur, herken ik mij dan ook niet.   



 

Factsheet vertrek NCG 
 
De NCG heeft in de brief waarin hij zijn vertrek bekend maakt een aantal zaken 
aangekaart die mogelijk ook aan de orde worden gesteld in het debat in de Kamer. 

Deze punten worden (voor zover niet opgenomen in redeneerlijn en Q&A’s) hieronder 
benoemd en voorzien van een reactie.  

 
1. De NCG stelt (p. 2, bovenste alinea):  

 

“onomwonden hebt u uitgesproken dat hierbij – gegeven de brief van 29 maart 2018 
waarin de beëindiging op korte termijn van de gaswinning uit het Groningen veld wordt 

aangekondigd – op dit moment van aansprakelijkheid geen sprake kan zijn.” 
 

Reactie  
• Dit is een onjuiste voorstelling van zaken 
• Ik heb er voor gekozen de sloop of versterking van huizen van bewoners die nog 

geen versterkingsadvies hebben ontvangen (waaronder de tweede batch van 1.588) 
te pauzeren in afwachting van het advies van de Mijnraad.  

• Afhankelijk van dit advies kan zeker sprake zijn van aansprakelijkheid van NAM 
voor de kosten van sloop en nieuwbouw of versterking van woningen, binnen of 
buiten batches die al in de pijplijn zitten.  

 
 

2. De NCG stelt (p. 3, tweede alinea):  
 

“Vanzelfsprekend zal het beëindigen van de winning uit het Groningenveld gevolgen 

hebben. Maar de risico’s van vandaag zijn daarmee niet weg genomen.” 
 

Reactie  
• Dat klopt. Dit besluit van het kabinet heeft niet van de ene op de andere dag effect 

op de veiligheid. 

• Het besluit om de gaswinning te beëindigen markeert wel een nieuwe werkelijkheid, 
met reëel uitzicht op afnemende bevingsrisico’s. 

• Ik heb slechts de verwachting uitgesproken dat dit besluit een positief effect zal 
hebben op de veiligheidsrisico’s voor de bewoners in de komende jaren. 

• Over de ontwikkeling van deze risico’s in de tijd brengt de Mijnraad binnenkort 

advies uit. 
• Ik wil op basis van dit advies in overleg met de regio vaststellen welke maatregelen 

nodig zijn om de veiligheid ook in de komende jaren te garanderen. 
• De omvangrijke en complexe versterkingsoperatie, die onder regie van de NCG is 

opgezet, was nog gebaseerd op langdurige gaswinning op een relatief hoog niveau.  

 
 

3. De NCG stelt (p. 4,bovenste alinea):  
 

“Sluipenderwijs vindt een aanscherping van de normering plaats en een verschuiving 
van gebiedsgericht naar objectgericht, waarvan nu juist de gezamenlijke constatering 
was dat het gebied recht heeft op een gebiedsgewijze integrale aanpak van versterken 

en herstructureren.” 
 

 
 



 

Reactie 
• De veiligheidsnorm van 10-5 is en blijft het uitgangspunt van de versterking. Daar 

wordt niet aan gemorreld. 
• Uit het advies van de Mijnraad zal moeten blijken wat de omvang en het karakter 

van de versterkingsopgave is. Op basis daarvan wil in overleg met de regio bezien 
welke aanpak daar het beste bij past. 

 

4. De NCG stelt (p. 5, tweede alinea):  
“Ik heb geconstateerd dat gaande het proces u steeds minder vertrouwen heeft in de 

adviezen van de NCG. Feiten moesten vooral gecontroleerd worden bij de 
aansprakelijke  
partij NAM - die geacht wordt op afstand te staan -, een extern bureau en anderen.” 

 
Reactie 

• Dit beeld herken ik niet. 
• In het bestuurlijke proces zijn experttafels actief geweest op schade, versterking, 

toekomstvisie en governance; 

• De NCG heeft deelgenomen aan de experttafels, maar ook andere experts zijn 
betrokken geweest bij het voorbereiden van adviezen voor de bestuurlijke tafel; 

• NCG heeft veel feitenmateriaal aangeleverd, net als de andere experts; 
• Andere experts zijn bijvoorbeeld bureau De Zwarte Hond, KAW-architecten, Draaijer 

en Partners, en bureau PAU voor de toekomstvisie; 
• Ook zijn waar relevant – bijvoorbeeld bij de opdracht de meest risicovolle woningen 

te identificeren – data en het HRA-model van NAM betrokken. 

• Belangrijk hier te melden is dat de NCG altijd als vaste adviseur aan de Bestuurlijke 
Tafel is uitgenodigd.  

 
 

5. De NCG stelt (p. 5, tweede alinea):  

 
“Cijfers en beelden worden selectief als bewijs gehanteerd voor de te lange duur van 

de aanpak, onder het voorbij gaan dat de inzet van de afgelopen jaren met zich mee 
brengt dat we over de helft van alle geplande inspecties zijn en dat nu 1.500 
versterkingsadviezen (1.467 plus) zijn gedeeld en de uitvoering een aanvang heeft 

genomen, terwijl de volgende 1.500 versterkingsadviezen (1.588) kunnen worden 
besproken met de bewoners en de volgende 1.500 (1.581) aanstaande zijn. De aanpak 

begint zijn vruchten af te werpen.” 
 
Reactie 

• Ontegenzeggelijk is na een moeizame start het proces van inspectie en engineering 
van woningen onder regie van de NCG op gang gekomen. 

• De oorspronkelijke ambitie om op termijn 5.000 huizen per jaar te versterken is 
toch echt onhaalbaar gebleken.  

• Weliswaar zijn inmiddels enkele duizenden versterkingsadviezen afgerond, maar het 

zal nog jaren zal duren voordat daadwerkelijk maatregelen aan – of sloop en 
nieuwbouw van – deze huizen kan worden afgerond. 

 
 
 

 
 



 

6. De NCG stelt dat SGEZK opdracht heeft gegeven de engineering van de 1581 
onmiddellijk stop te zetten (p. 2, vijfde alinea).  

 
Reactie 

• PM afhankelijk van beslissing over engineering 1581 
 
 

7. NCG: “De minister voert geen behoorlijk bestuur want hij zet eenzijdig een 
streep door het MJP terwijl daarmee door alle bestuurlijke niveau’s is ingestemd. 

Daardoor zijn verwachtingen zijn gewekt waaraan bewoners rechten mogen 
ontlenen op grond van het vertrouwensbeginsel (behoorlijk bestuur).”   

 

Reactie 
• Het MJP is door de minister vastgesteld (Rijks)beleid en hij is bevoegd dat beleid te 

wijzigen of in te trekken. De omstandigheid dat het in samenwerking met andere 
overheidspartijen is voorbereid doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
minister om het beleid aan te passen als daar een aanleiding voor is.  

• Met het opschorten van het MJP wordt het vertrouwensbeginsel niet geschonden. 
Het MJP laat de geldigheid van  bestaande contracten en tussen burgers en het 

CVW ongemoeid. Aan het MJP als zodanig zijn geen individuele rechten te 
ontlenen.    

 
8. De NCG stelt dat het Rijk niet handelt conform wat aan bewoners is 

gecommuniceerd (p. 2, vijfde alinea):  

 
“Waar de betrokken bewoners op 26 april zijn geïnformeerd dat de 

versterkingsadviezen in juli gespiegeld zullen worden aan het advies van de Mijnraad, 
wordt nu besloten om de engineering te stoppen.” 
 

Reactie  
• Aan bewoners van deze 1581 woningen is gemeld dat Rijk, provincie en gemeenten 

met eventuele versterking willen wachten op de resultaten van het onderzoek van 
de Mijnraad. Het opschorten van de engineering is hier niet strijdig mee.  

• In de brief aan bewoners stond:  

“Minister Wiebes, de tien Groninger gemeenten en de provincie Groningen willen 
wachten op de resultaten van de onderzoeken om te bepalen of het 

versterkingsprogramma kan doorgaan. Met deze resultaten wordt de aanpak voor 
het versterkingsprogramma mogelijk verbeterd. 
Het versterkingsprogramma voor uw (huur)woning of gebouw wordt daarom 

uitgesteld tot de zomer. Daarna wordt een besluit genomen over het 
versterkingsprogramma. Mochten de resultaten voor de zomer nog niet beschikbaar 

zijn, dan bespreken de partijen wat te doen. Uiterlijk in september informeer ik u 
opnieuw.” 

 

 
9. NCG stelt dat minister een streep zet door afspraken met de bestuurders door 

de engineering te stoppen.  
 
Reactie 

• Sinds december ben ik in nauw overleg met de regio. Op schade en toekomst loopt 
dat heel goed, op versterking hebben we flinke discussie gevoerd en heb ik op basis 

van mijn verantwoordelijkheid besluiten genomen.  



 

• De regio had dat liever anders gezien en daar heb ik begrip voor.  
• Wij voeren deze gesprekken met open vizier. Daar waar we er niet uit komen, zijn 

geen afspraken gemaakt en het is dus ook niet het geval dat ik ben teruggekomen 
op gemaakte afspraken.  

 
 
  



 

5.9 Advies Mijnraad, wanneer + verhouding KNMI, SodM: 
redeneerlijn 
 

• Op 1 juli 2018 zal de Mijnraad een – integrerend – advies opleveren, 

over het besluit om de gaswinning in Groningen de komende jaren af 

te bouwen, en de consequenties hiervan voor de veiligheid (Kamerstuk 

33 529, nr. 465). 

• Het – integrerend - advies van de Mijnraad is gebaseerd op separate 

adviezen van SodM, KNMI, TNO (-AGE), NEN en een panel van 

hoogleraren. 

o Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verzocht om inzicht in 

het verwachte effect van de afnemende gaswinning op de 

seismische dreiging te leveren. Tevens is SodM gevraagd om een 

beoordeling te leveren van de manier waarop NAM de 

veranderingen in seismische dreiging verwerkt in haar risk en 

hazard analyse en haar Operationele Strategie voor het komend 

gasjaar.  

o SodM is ook gevraagd aan te geven in hoeverre de aanvulling op 

het NAM Winningsplan 2016 een zodanige verbetering van de 

situatie laat zien, dat de veiligheid voor omwonenden voldoet aan 

de vigerende veiligheidsnorm en het bijbehorende risicobeleid (en 

mogelijke aanvullingen daarop), zoals vastgesteld door het 

kabinet.  

o Het KNMI is gevraagd om een nadere duiding te geven van te 

verwachte veranderingen in geografische spreiding van 

seismiciteit. Ook is het KNMI gevraagd hazardmaps op te leveren 

voor verschillende jaren. 

o Het KNMI is dus in tegenstelling tot SodM gevraagd naar de 

veranderende geografische spreiding van de seismiciteit te kijken 

en niet zozeer naar de veranderende dreiging (de SodM vraag). 



 

Ook – in tegenstelling tot SodM – is het KNMI gevraagd om aan 

te geven in hoeverre deze seismische veranderingen de 

bodembeweging beïnvloeden, en de hieruit voortvloeiende kans 

op (zware) geïnduceerde aardbevingen (hazard maps). 

o TNO(-AGE) is gevraagd naar het effect van veranderende 

seismische dreiging op de omvang van de versterkingsoperatie in 

aantallen gebouwen als ook de orde grootte van de 

versterkingsmaatregelen. 

o NEN is gevraagd naar wat het effect van veranderende 

seismische dreiging – bij aanpassing van de Nederlandse Praktijk 

Richtlijn (NPR) - betekent voor de uitkomst van berekeningen die 

met de NPR gemaakt worden, aangevuld met de vraag hoe deze 

uitkomst zich verhoudt tot de risicoanalyses, bijvoorbeeld die van 

de NAM. 

• Parallel aan de vragen gericht aan SodM, KNMI en NEN zijn er 

beleidsvragen die voortkomen uit de uitspraak van de Raad van State 

over het vorige instemmingsbesluit. Eén van die vragen is ook zeer 

relevant voor dit traject, en betreft de uiteenlopende interpretaties van 

de veiligheidsnorm die in de praktijk zijn ontstaan sinds het kabinet dit 

beleid eind 2015 heeft vastgesteld. Deze vraag die samenhangt met 

het oordeel van de Raad van State is voorgelegd aan een panel van 

hoogleraren, onder auspiciën van de Mijnraad. 

• De hierboven genoemde adviezen in combinatie met het – 

integrerende – advies van de Mijnraad geeft inzicht in de 

consequenties van het besluit van het kabinet om de gaswinning in 

Groningen de komende jaren af te bouwen. Dit is van belang voor een 

herbeoordeling van de lopende versterkingsoperatie.  

 

  



 

6. Wetsvoorstel ‘Nooit meer dan nodig’ en instemmingsbesluit 
 

6.1 Doel Wetsvoorstel nooit meer dan nodig: redeneerlijn + 

factsheet 
• Doel van de wetswijziging is de gaswinning uit het Groningenveld te 

minimaliseren.  

• Het gas uit het Groningenveld moet het sluitstuk zijn voor de inzet van 

laagcalorisch gas.  

• Winning uit het Groningenveld wordt daarbij volgend op de 

mogelijkheden voor bijvoorbeeld conversie of verrijking.  

• Er mag niet meer maar ook niet minder gewonnen worden dan 

noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.  

• In de huidige wetgevingsystematiek schetst NAM in een winningsplan een 

aantal scenario’s voor de winning inclusief de bijbehorende seismische 

risico’s. De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt vervolgens 

in met dit winningsplan. De laatste jaren is aan deze instemming een 

maximum niveau van winning als voorwaarde verbonden. Dit betekent 

dat de vergunninghouder thans in een warm jaar meer mag winnen dan 

noodzakelijk voor de levering.  

• Met dit wetsvoorstel wordt deze systematiek losgelaten door voor 

besluiten over de winning uit het Groningenveld andere, specifiek op de 

functie van dit veld voor de leveringszekerheid toegesneden, bepalingen 

voor te stellen.  

• De vergunninghouder wordt opgedragen te winnen wat noodzakelijk is 

voor de leveringszekerheid, niet meer en ook niet minder.  

• Wat noodzakelijk is zal de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet, Gasunie Transport Service (GTS), mij adviseren.  

• Hierbij houdt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet wel 

rekening met wat noodzakelijk is om het systeem operationeel te houden.  

• Ik vraag Sodm, TNO en de Mijnraad om advies en betrek overheden en 

burgers voordat ik de operationele strategie vaststel. 



 

 

6.2 Leveringszekerheid en veiligheid nav RvS-advies (redeneerlijn 

+ Q&A) 

 

Raad van State  

• De Raad van State (RvS) acht het aangewezen om mijn bevoegdheid 

om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen te begrenzen 

door de veiligheid voor de omwonenden voorrang te geven boven het 

maatschappelijk belang van leveringszekerheid. De RvS adviseert 

daarbij het voorgestelde artikel 52d aan te passen. 

 

Bestuurlijke afweging en de belangen veiligheid en leveringszekerheid 

• Het advies van de RvS om de veiligheid van Groningers boven het 

maatschappelijk belang van leveringszekerheid plaatsen is echter niet 

operationaliseerbaar: 

o veiligheid voor omwonenden en het maatschappelijk belang van 

leveringszekerheid zijn beide risico’s en zijn vanuit dat perspectief 

beiden onbegrensd: het kan altijd veiliger en leveringszekerheid kan 

altijd hoger. 

o beide belangen zijn ook heel verschillend van aard en hebben geen 

gelijke weegfactor: de belangen passen niet in dezelfde weegschaal. 

• Bij het vaststellen van de operationele strategie betrek ik in mijn 

afweging de belangen van veiligheid en leveringszekerheid. 

• Veiligheid is een breed begrip, waarbij het zowel gaat om de veiligheid 

van de Groningers - waar ik een zwaarwegende betekenis aan toeken - 

als om de veiligheid van heel Nederland.  

• De veiligheid van Groningers neem ik serieus, daarom wordt de 

gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk is beëindigd. 

• Maar de veiligheid voor alle Nederlanders moet ook geborgd zijn door 

de levering van voldoende gas.  



 

• Tot slot is ontwrichting van onze maatschappij of een bepaalde regio 

als gevolg van het afsluiten van gas bij bedrijven een belang waar ik 

rekening mee moet houden.  

• Omdat deze belangen verschillend van aard zijn kunnen zij niet ‘in 

dezelfde weegschaal’ worden gelegd en evenmin is er een 

‘vanzelfsprekende uitkomst’. 

• Mijn afweging is een bestuurlijke afweging waarvan de uitkomst 

maatschappelijk aanvaardbaar dient te zijn. 

 

• Naar aanleiding van het advies van de RvS heb in artikel 52d van het 

wetsvoorstel criteria opgenomen voor de weging van het 

veiligheidsbelang en het maatschappelijk belang. 

• Hierbij is onder meer opgenomen dat ik bij mijn weging betrek of 

wordt voldaan aan de veiligheidsnormen van 10-5; nadere regels over 

deze veiligheidsnorm zullen bij ministeriële regels worden gesteld. 

• Met deze criteria wordt kan ik de bestuurlijke afweging duidelijke 

motiveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q 

Waarom gaat u voorbij aan het advies van de Raad van State om 

de veiligheid van Groningers boven leveringszekerheid te stellen? 

 

 

A 

• Helder dat ik aan de veiligheid van Groningers een zwaarwegende 

betekenis toeken.  

• Veiligheid is een breed begrip, waarbij het zowel gaat om de veiligheid 

van de Groningers als om de veiligheid van heel Nederland. 

• Ik merk hierbij op dat de belangen die moeten worden afgewogen 

verschillend van aard zijn en belangen niet “in dezelfde weegschaal” 

kunnen worden gelegd en er een “vanzelfsprekende” uitkomst is. De 

afweging is een bestuurlijke afweging waarvan de uitkomst 

maatschappelijk aanvaardbaar dient te zijn. 

• Ik moet ook rekening houden met een ontwrichting van onze 

maatschappij of een bepaalde regio als gevolg van het afsluiten van 

gas bij bedrijven. 

• De weging van belangen is geen mathematische maar bestuurlijke 

afweging, waarbij ik een zwaarwegende betekenis hecht aan veiligheid.   



 

Q 

Waarom neemt de minister de veiligheid van Groningers nog 

steeds niet serieus? 

 

A 

• De zorgen over de veiligheid van Groningers neem ik zeer serieus. 

• Juist daarom wordt de gaswinning uit het Groningenveld zo snel 

mogelijk beëindigd. 

• In tegenstelling tot vorige kabinetten – wordt nu actief gewerkt aan 

het omlaag brengen van de vraag naar laagcalorisch gas. 

• We moeten wel realistisch zijn, het volledig stop zetten van de 

gaswinning zonder dat de maatregelen om de vraag naar laagcalorisch 

gas is teruggebracht, leidt tot een ontwrichting van de samenleving. 

• Zelfs als de kwetsbare afnemers zoals burgers, ziekenhuizen, scholen 

en bejaardentehuizen wel van gas worden voorzien zal dit 

ontwrichtende gevolgen hebben. 

• Tot 2022 betekent het plaatsen van de veiligheid van omwonenden 

boven het maatschappelijk belang van leveringszekerheid dat 

Nederland stil wordt gelegd. Niet alleen alle grootverbruikers maar ook 

andere bedrijven (kleine industrie en MKB) worden afgesloten. 

• De directe gevolgen hiervan zijn dat een deel van de bedrijven failliet 

zal gaan en personeel ontslagen zal worden.  

• De indirecte gevolgen zijn nog veel groter om dat ook toeleveranciers 

worden getroffen. 

 

• Voorbeeld afkoppeling bedrijven 

• Een voorbeeld is Friesland Campina. Dit bedrijf verwerkt zuivel van 

ruim 12.000 melkveehouders. Deze bedrijven kunnen hun melk niet 

laten verwerken in de periode tussen het afsluiten van de fabrieken 



 

van Friesland Campina en het aansluiten daarvan op het hoogcalorisch 

net of een andere energiebron.  

• Als melkveehouders gedurende langere periode hun melk niet kunnen 

laten verwerken, zullen zij het melkvee moeten verkopen (aan 

buitenlandse melkveehouders) of laten slachten.  

• Nagenoeg de gehele Nederlandse zuivelindustrie, die een economische 

waarde ruim 6 miljard euro per jaar heeft, zal hierdoor in grote 

problemen komen. 

 

 

  



 

6.3 Aansprakelijkheid (redeneerlijn + Q&A) 
 

• Op de exploitant van een mijnbouwwerk rust een 

risicoaansprakelijkheid voor schade door bodembeweging (artikel 

6:177 Burgerlijk Wetboek). 

• Voor schade als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld is 

NAM dus aansprakelijk. 

• Het wetsvoorstel nooit meer dan nodig verandert de besluitvorming 

over de gaswinning uit het Groningenveld: de minister van EZK stelt 

de operationele strategie vast en NAM is verplicht om deze uit te 

voeren (de winningsplicht).  

• NAM mag niet meer, maar ook niet minder winnen dan nodig is om 

aan de leveringszekerheid te voldoen. 

• Het wetsvoorstel brengt geen verandering aan in de aansprakelijkheid 

van NAM voor schade. 

• Artikel 6:178, onderdeel c, Burgerlijk Wetboek sluit aansprakelijkheid 

uit als de schade uitsluitend is veroorzaakt door voldoening aan een 

bevel of een dwingend voorschrift van de overheid. In het wetsvoorstel 

is bepaald dat dit artikel niet van toepassing is.  

• De winningsplicht geldt dus niet als bevel of dwingend voorschrift en 

NAM blijft risicoaansprakelijk.  

• De overheid heeft met het Besluit mijnbouwschade Groningen de 

schadeafhandeling naar zich toe getrokken.  

• Bij de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen kan om 

vergoeding van de schade worden verzocht. Ook kan men zich nog tot 

NAM wenden.  

• Het wetsvoorstel over de publieke afhandeling van de schade door 

gaswinning en de oprichting van een schadefonds is in voorbereiding. 

Bedoeling is dit wetsvoorstel voor de zomer te consulteren. Hierbij zal 

ik bezien welke regels voor de aansprakelijkheid in deze nieuwe 

situatie gaan gelden.  



 

 
 

Q 

Wie is aansprakelijk voor schade als gevolg van de gaswinning uit 

het Groningenveld ? 

 

A 

• NAM is en blijft aansprakelijk voor schade door bodembeweging als 

gevolg van de gaswinning.  

• De winningsplicht verandert hier niets aan. 

  



 

6.4 Proces instemmingsbesluit: redeneerlijn  
 

• Op 15 november 2017 is het Instemmingsbesluit Gaswinning 

Groningen van 30 september 2016, als ook het wijzigingsbesluit van 

24 mei 2017 vernietigd door de Raad van State.  

• Op uiterlijk 14 november 2018 dient er een nieuw 

instemmingsbesluit te liggen. 

• Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 29 maart heb ik NAM 

verzocht een aanvulling op het winningsplan in te dienen, tezamen 

met een zogeheten Hazard and Risk Assessment (HRA). Hierbij 

heeft NAM het basispad van het Kabinet als uitgangspunt genomen.  

• Deze HRA wordt halverwege juni opgeleverd samen met de 

aanvulling op het winningsplan voor het komende gasjaar. Deze 

aanvulling op het winningsplan is nodig zodat er in beginsel niet 

meer gas dan nodig uit de grond wordt gehaald.  

• Het aanvullend winningsplan zal ik vervolgens ter beoordeling en 

advisering voorleggen aan het SodM. Naar verwachting komt SodM 

begin juli met een advies.  

• Op basis van deze rapportages informeer ik de bestuurlijke 

vertegenwoordigers in Groningen en verwacht van hen medio juli 

een (geïntegreerd) advies te ontvangen.  

• Parallel vraag ik ook de Mijnraad en de Technische Commissie 

Bodem Beweging mij uiterlijk eind juli van advies te voorzien over 

de voorgestelde aanvulling op het winningsplan van NAM en de 

hieruit volgende reacties van SodM en de decentrale overheden.  

• Om de uitkomsten van alle adviezen mee te kunnen nemen, 

verwacht ik de Kamer medio augustus, bij aanvang van deze 

terinzagelegging, te kunnen informeren over het ontwerp-

instemmingsbesluit.  



 

• Op basis van de reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit tijdens 

de terinzagelegging, zal voor 15 november 2018 een nieuw 

instemmingsbesluit worden genomen.  

• Daarbij benadruk ik dat het besluit een beperkte geldigheidsduur 

krijgt. Voor het daaropvolgende gasjaar wordt in het wetsvoorstel 

nooit meer dan nodig een andere besluitvormingsprocedure 

voorgesteld. 

 

 

 

 
  



 

7. Kleine velden 
 

7.1 Redeneerlijn Kern brief Gaswinning kleine velden  
 

• Zolang dat nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) 

Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet echter het aardgas uit de 

kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan.  

• Daarnaast werkt het kabinet aan een nadere invulling van de 

maatschappelijke randvoorwaarden, zoals een landelijke 

onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschades. 

• Alhoewel voor de gaswinning uit de kleine velden omwonenden en 

decentrale overheden vaak aangeven te vrezen voor “Groningse 

taferelen”, zijn deze hier niet te verwachten.  

• Zolang aardgas nog nodig is, is gaswinning in eigen land beter dan 

importeren. Het is beter voor: 

- het klimaat,  

- de werkgelegenheid,  

- het behoud van de aanwezige kennis van de diepe onder- 

 grond en van de aanwezige gasinfrastructuur,  

- het voor energie minder afhankelijk zijn van het buitenland. 

• Om te voorkomen dat de gaswinning op de Noordzee door het 

slechte investeringsklimaat snel verdwijnt, zet het kabinet de 

investeringsaftrek van '25% conditioneel' om in '40% generiek'.  

• Gelijktijdig met de 'kleine velden'-brief heb ik uw kamer bij separate 

brief het Tcbb-advies inzake een landelijke onafhankelijke 

afhandeling van mijnbouwschades doen toekomen. De nadere 

uitwerking daarvan volgt na de zomer. 

 

 
  



 

7.2 Redeneerlijn ‘Fracken doen we niet’ 

 

• De term fracking is in Nederland bekend geworden door de 

toepassing van deze techniek in de schaliegaswinning in de 

Verenigde Staten. 

• Voor schaliegaswinning is in de diepe ondergrond voort-durende 

hydraulische stimulatie (fracking) nodig, met grote volumes 

frackvloeistof, om het aanwezige gas te kunnen winnen. 

• Ik heb aanvullend in het Algemeen Overleg mijnbouw van 15 

februari 2018 aangegeven dat schaliegaswinning in Nederland niet 

meer aan de orde zal zijn.  

• De voortdurende hydraulische stimulatie, die bij schaliegaswinning 

nodig is, is van een geheel andere orde dan de incidentele 

hydraulische stimulatie die nodig kan zijn bij conventionele 

gaswinning om de toestroom van het aardgas naar de put te 

verbeteren. 

• Deze incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele 

gaswinning – soms ook aangeduid als fracking – is nog wel 

toegestaan, maar uiteraard alleen waar dit veilig en verantwoord 

mogelijk is.  

• Deze incidentele hydraulische stimulatie is sinds de jaren ’50 al 

honderden keren toegepast en is qua risico en gevolgen voor de 

ondergrond onvergelijkbaar met de praktijk voor schaliegaswinning. 

 

  



 

7.3 Factsheet Fracking 

  
• In 2016 heeft Staatstoezicht op de Mijnen alle frackactiviteiten in Nederland 

geïnventariseerd. Voor deze inventarisatie heeft SodM vijf risicogebieden voor 

mens en milieu onderzocht: 

1. Seismische risico’s (risico op aardbevingen); 

2. Integriteit van de afsluitende lagen; 

3. Geochemische interacties; 

4. Integriteit van de put; 

5. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

• In de evaluatie beschrijft SodM ook het uitgebreide wettelijke regime, het toezicht 

daarop en de gehanteerde beheersmaatregelen. De algehele conclusie is dat 

hydraulische putstimulatie (fracken) zoals die wordt uitgevoerd in conventionele 

gasvelden een solide en voldoende juridisch kader en toezicht hebben en dat er 

geen nadelige gevolgen voor mens en milieu bekend zijn. 

• Met de wijziging van de Mijnbouwwet die 1 januari 2017 zijn ingegaan, dient het 

voornemen om een gasveld hydraulisch te stimuleren (fracken) beschreven te zijn 

in het winningsplan. Op die manier is het voor eenieder op voorhand duidelijk dat 

gedurende de levensduur van het gasveld deze activiteit nodig kan zijn.  

• Momenteel zijn er zeven winningsplannen in behandeling waarin een dergelijke 

voornemen is opgenomen (o.a. winningsplan Waalwijk-noord, Loon op Zand, Gaag-

Monster en Pieterzijl-Oost). 

• Na de instemming op het winningsplan mag de stimulatie nog niet uitgevoerd 

worden.  

• Voordat de stimulatie (frack) uitgevoerd mag worden, dient eerst nog een 

werkprogramma ter beoordeling ingediend te worden bij SodM.  

• Het werkprogramma moet o.a. een beschrijving bevatten van de stoffen en de te 

gebruiken hoeveelheden. De precieze inhoud van het werkprogramma is 

voorgeschreven in paragraaf 8.2.3a van de Mijnbouwregeling: “Werkprogramma 

voor het stimuleren van een voorkomen via een put”. 

• Deze meer gedetailleerde informatie over het ontwerp van de hydraulische 

stimulatie is vaak nog niet beschikbaar als een winningsplan wordt ingediend.  

 

• Bij hydraulische putstimulatie wordt vloeistof onder druk via de put in het gasveld 

gebracht. De hoeveelheid vloeistof hangt af van veel factoren, maar ligt typisch 

tussen de 100 tot 1.000 m3.  

• Door de druk ontstaan op gecontroleerde wijze plaatselijk kleine scheuren (5-10 

millimeter in doorsnede) in het gashoudende gesteente op circa 1,5 tot 3 km diepte.  

• De vloeistof bestaat grofweg uit zout water (90%), kleine keramiek korrels (8%) en 

chemicaliën (2%).  

• De chemicaliën zijn nodig om wrijving te verminderen, de keramiek korrels beter 

door het water te laten meenemen en roestvorming in buizen tegen te gaan.  

• De exacte samenstelling van de vloeistof verschilt per locatie. De korrels blijven als 

opvulmiddel in het gesteente achter. Zij houden de gecreëerde scheuren open zodat 

het gas gemakkelijker naar de boorput kan stromen.  



 

• Meer dan de helft van de vloeistof wordt weer teruggewonnen, de rest blijft achter 

in het gashoudende gesteente en kan daaruit niet vrijkomen. De achtergebleven 

resten breken grotendeels of geheel af tot elementen die ook van nature 

voorkomen in de diepe ondergrond.  
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Summary 
In the Hazard, Building Damage and Risk Assessment of November 2017 (Ref. 1), the seismic risk for a 24 Bcm/year 

production scenario was presented.  In a letter to Parliament (Ref. 2) the Minister of Economic Affairs and Climate 

Policy presented a new production scenario, “Basispad Kabinet”, which shows a reduction in production from the 

Groningen field, ultimately leading to cessation of production by 2030.   

In this document, using the same workflow and models as used in Ref. 1, a seismic hazard and risk assessment for 

the production scenario “Basispad Kabinet” is presented.  The required deliverables from the Hazard and Risk 

Assessment were specified in the Expectation Letter (Verwachtingenbrief) (Ref. 3) which the Minister of Economic 

Affairs and Climate Policy sent to NAM on 2nd May 2018. In this Expectation Letter, in addition to the Hazard and 

Risk Assessment report also an Operational Strategy for gas-year 2018/2019 was requested which contains the 

operational implementation of the production strategy for the Groningen System (Ref. 7).  Together with this Hazard 

and Risk Assessment, a document “Bouwstenen voor Operationele Strategie Groningenveld 2018/2019” will be 

submitted.   

Taking into account the Wijzigingsbesluit (Ref. 4), the insights obtained in the Optimisation Study (Ref. 5) and the 

Advice to the Minister by SodM (Ref. 6) production forecasts were made for scenario “Basispad Kabinet” based on 

average temperature years, cold temperature years and warm temperature years.  As a result of the declining 

production from the Groningen field, the seismic event rate and the hazard will reduce over time. For instance, the 

chance of an earthquake with a magnitude larger than ML=3.6 (the magnitude of the Huizinge earthquake) is 

expected to reduce to some 7% per year by 2023.  For reference, in the Risk Assessment of November 2017, which 

was based on a production scenario of 24 Bcm/year, this was expected to be more than 20% per year by 2023.  The 

same reduction is also reflected in the hazard maps.  The largest PGA in the hazard map (based on a 475 return-

period) is expected to decline from the current 0.18 g to 0.11 g (the largest PGA measured to date) by 2031.  However, 

the hazard will not reduce equally over the field.  In the later years, the hazard is primarily located in the area North-

East of Loppersum.  This is consistent with the equilibration of reservoir pressures during these later years.  The gas 

from the higher-pressure area to the North-West of Loppersum will continue to flow to the lower pressure South-

Eastern area, causing a continued decrease of pressure in this area.   

The Local Personal Risk (LPR) was assessed for each building in the Groningen area for each year of the period 2018- 

2027.  During 2019, there is not a single building that does not meet the 10-4/year temporary Safety Norm level, but 

some 1,500 buildings do not conform to the 10-5/year Safety Norm level for earthquake risk set by the Minister of 

Economic Affairs and Climate Policy on advice of the Committee Meijdam (Ref. 8 to 10).  However, this number 

declines with time to below 100 buildings by 2024.  For reference, in the Hazard, Building Damage and Risk 

Assessment of November 2017 (Ref. 1), which was based on a 24 Bcm/year production scenario, this number of 

buildings increased from 2,545 in 2019 to 3,228 in 2023.  Maps show that by 2024, buildings exceeding the 10-5/year 

Meijdam Norm are all located North-West of Loppersum.   

The Hazard and Risk Assessment is a probabilistic assessment of the risk of individual buildings located in the 

Groningen field area.  The probabilistic estimate of the number of buildings where the Meijdam-Norm is exceeded, 

does not directly translate into an estimate of the structural strengthening scope.  The Hazard and Risk Assessment 

provides a useful tool for prioritisation of building inspections. Ultimately the structural upgrading scope will be 

based on the assessment of individual buildings based on the NEN-NPR building code.   

On 6/6/2018 the Minister of Economic Affairs sent a letter to Parliament informing on the progress of the measures 

to end production from the Groningen field (Ref.12). In this letter, a number of additional measures are referenced 

that were not yet incorporated in the ‘Basispad Kabinet as presented on 29th March 2018.  The risk impact of a 
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scenario based on the maturation of these additional measures to reduce Groningen gas demand is not assessed, 

but would directionally reduce the risk further as compared to the estimates provided in this report.  
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1 Introduction 
Winningsplan 2016 

In April 2016, NAM submitted the Groningen Winningsplan 2016 (Ref. 1) to the Minister of Economic Affairs and 

Climate Policy.  This Winningsplan was accompanied by a Technical Addendum (Ref. 2) providing further background 

to the hazard and risk assessments used in the Winningsplan.  The Mining Law requires that winningsplannen are 

approved by the Minister of Economic Affairs and Climate Policy. The approval was granted in the 

Instemmingsbesluit Winningsplan Groningenveld, issued on the 30th of September 2016 (Ref. 3).  

Hazard and Risk Assessment November 2017 

In response to the specific obligation in the Instemmingsbesluit, NAM prepared the report “Induced Seismicity in 

Groningen, Assessment of Hazard, Building Damage and Risk – November 2017” (Ref. 5), which was submitted to 

the Minister of Minister of Economic Affairs and Climate Policy and to SodM on 1st November 2017.  This describes 

the full hazard and risk assessment for induced seismicity in Groningen, starting from the production of gas (the 

cause) to the effects on people and buildings.   

The Wijzigingsbesluit of 24th May 2017 (Ref. 4), limited the production in an average temperature year to 21.6 

Bcm/year.  However, in the Wijzigingsbesluit special circumstances were identified that could require an increase in 

the production from the field: (1) a year with lower than average ambient temperatures or (2) upsets in the gas 

production and distribution system.  The Hazard and Risk Assessment of November 2017 (Ref. 5) was therefore 

prudently based on an average annual production level of 24 Bcm/year gas production, which covered these 

eventualities.   

Complementary production scenarios 

To assess the effect of different production scenarios on seismic risk, a complementary set of production scenarios 

covering a wide range of production levels was presented in the addendum to the November 2017 Hazard and Risk 

Assessment, in Reference 6, issued March 2018. The set of production scenarios analysed included the production 

aspirations as outlined in the Regeerakkoord (10/10/2017) and several production scenarios as included in reports 

by GTS, which were based on different utilisation of the existing nitrogen blending plant and the construction of an 

additional nitrogen blending plant.  The same workflow and model suite was utilized as used in “Induced Seismicity 

in Groningen, Assessment of Hazard, Building Damage and Risk – November 2017” issued March 2018 (Ref. 5).   

Basispad Kabinet (29/3/2018) 

The letter sent by the Minister of Economic Affairs and Climate Policy to Parliament (Kamerbrief) on 29th March 2018 

(Ref. 7) announced the ambition of the cabinet to reduce the production from the Groningen field as soon as possible, 

leading to cessation of production around 2030.  It contained annual production volumes for the period 2018-2031, 

which was labelled “Basispad Kabinet” (Fig. 1.1 and 1.2).   
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Figure 1.1 Production scenario prepared by GTS (including construction of a nitrogen blending plant) in orange and 

production scenario “Basispad Kabinet” in blue from reference 7.  Both these production scenarios are for a 

sequence of cold ambient temperature years.   

 

Figure 1.2 Production scenario “Basispad Kabinet” for a sequence of cold temperature years (in blue), average 

temperature years (in green) and of warm temperature years (in orange) from refence 7.   
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Expectation Letter (2/5/2018) 

An Expectation Letter (Verwachtingenbrief) was sent to NAM on 2nd May 2018 (Ref. 8 and Appendix B) by the 

Minister of Economic Affairs and Climate Policy. It details the expectations for further NAM technical studies in 

preparation of a new Winningsplan decision (due by 15th November 2018 latest). NAM was requested to perform a 

hazard and risk assessment for the “Basispad Kabinet” scenario, to indicate the impact of the strong reduction of 

production on safety risk and the scope of the structural upgrading needed to comply with the Meijdam-Norm (Ref. 

9 to 11). With the Expectation Letter the Minister of Economic Affairs and Climate Policy has provided the Groningen 

quality demand dataset to NAM which served as basis for the HRA. 

In an addendum to the Expectation Letter, the request was further described. NAM was requested to provide 

(translated from Expectation Letter) (Ref. 8): 

1. A Hazard & Risk Assessment based on the “basispad” of the cabinet for a cold, average and warm year, such 

that for the assessment of the warm and cold year the principle is used that the years preceding and following 

the warm or cold temperature year are average temperature years.  This  is based on a 85% utilisation of the 

combined use of Ommen and Wieringermeer.  The detailed production (per month) is documented in an excel 

sheet shared digitally with NAM.   

2. For the distribution of the production over the different production clusters and regions NAM will use the results 

of the Optimisation Study of December 2017, taking into account the volume restrictions imposed by SodM 

based on the Zeerijp-advice (1 February 2018).   

3. NAM will as a reference perform a risk assessment for the 24 Bcm/year scenario of the Hazard and Risk 

Assessment of 1st November 2017.    

4. For each production scenario the number of people and buildings at risk will be assessed in line with the advice 

of the Committee Meijdam.  Both a mean value and the uncertainty band will be provided.   

5. The results for both scenarios will be provided as: 

a) Annual assessment of risk (hazard maps and LPR-Curves) for each to the first 10 years. 

b) 5-yearly assessment of risk for the next 15 years. 

c) NAM will provide for each scenario de following graphs:  

i. Buildings mean and uncertainty band LPR>10-4/year against time;  

ii. Buildings mean and uncertainty band LPR>10-5/year against time;  

d) Map of the locations of the buildings with a chance that these are member of a building typology with a 

chance of a fatality > 10-4/year; 

e) Map of the locations of the buildings with a chance that these are member of a building typology with a 

chance of a fatality > 10-5/year; 

f) NAM will also provide these data in a table. 

g) Table with all building typologies with a risk >10-4/year and >10-5/year. 

The current report provides the requested Hazard and Risk Assessment based on the requested optimisation 

strategy and present the associated maps and graphs.   

It should be noted, the provided demand profiles sent 2nd May 2018 includes some small deviations from the 

“Basispad Kabinet” scenario as presented by the minister in his March 28th Letter to Parliament, because of different 

underlaying assumptions (Figure 1.3). Further on in this report, when “Basispad Kabinet” is mentioned, it will refer 

to these 2nd of May production profiles.   
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Figure 1.3 “Basispad Kabinet” for the annual production from the Groningen field, Kamerbrief (29/3/2018) versus 

Expectation Letter (2/5/2018). Note small differences in the first two gas-years.   

Kamerbrief - Voortgang maatregelen gaswinningsbrief (6/6/2018) 

On 6/6/2018 the Minister of Economic Affairs sent a letter to Parliament informing on the progress of the measures 

to end production from the Groningen field (Ref.12). In this letter, a number of additional measures are referenced 

that were not yet incorporated in the ‘Basispad Kabinet as presented on 29th March 2018.  The risk impact of a 

scenario based on the maturation of these additional measures to reduce Groningen gas demand is not assessed, 

but would directionally reduce the risk further as compared to the estimates provided in this report. 
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2 Production scenarios definition 

2.1 “Basispad Kabinet” for a Cold/Average/Warm temperature profile 

(Expectation Letter). 

Total Groningen-quality gas demand in excess of the pseudo-Groningen gas 

Detailed demand profiles (on a daily basis) were provided by the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (by 

means of an Expectation Letter) for the total Groningen-quality gas production in excess to the other L-gas supply 

sources, based on GTS studies, up to 30/9/2030 during either a cold, average or warm (gas)year1, Figure 2-1.  

These demand profiles assume an average of 85% utilisation of the GTS nitrogen blending plant, and do not 

distinguish between gas produced from Groningen field, UGS Norg or PGI Alkmaar nor the volumes required for 

injection in UGS Norg and PGI Alkmaar.  These demand profiles were constructed by projecting historic temperature 

profiles for a cold (1985/1986), average (2011/2012) and a warm (2006/2007) gas-year on a L-gas market demand 

model including anticipated future demand reduction. 

The “Basispad Kabinet” cold and warm production profiles give the extreme temperature end members from the 

past 31 years. Consecutive occurrence of 10 warm, average or cold years is highly unlikely.   

 

 

Figure 2-1 Groningen quality market demand in excess to the other L-gas supply sources for a sequence of cold, average 

and warm temperatures years. Top graph represents daily volume and bottom graph reflects monthly demand 

volume. 

Groningen production 

Both the Hazard and Risk Assessment as described in this document and the accompanying operational strategy 

have to be considered together.   The Groningen gas field is part of the Groningen Production System. Here GasTerra2 

plays an important role, as they have knowledge on the L-gas market demand throughout the year and determine 

                                                                 

1 Gas-year runs from 1 October to 30 September 

2 The role of Gasterra in the operation of the Groningen System is addressed in the “Bouwstenen voor Operationele strategie 

Groningenveld 2018/2019”, (Ref. 7).   
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the use of the L-gas resources in its portfolio and the deployment of the Groningen field to allow the L-gas market 

to function.  

The dataset provided in the Expectation Letter has been worked by GasTerra to establish the utilisation of the 

Groningen System, and determine volumes produced from UGS Norg, PGI Alkmaar and Groningen field. It assumes 

the underground gas storages UGS Norg and PGI Alkmaar to be volume neutral over the gas-year, because it is filled 

with gas from the Groningen field in summer which gets produced during cold periods in winter. Furthermore it is 

assumed that the Alkmaar facility is filled with pseudo-G-gas, and can compensate for 0.5 N.Bcm/year of gas 

production from the Groningen field.  

The applied methodology to determine the utilisation of Groningen system assets is based on perfect insight on 

future temperature profile (e.g. weather conditions are upfront known for every single day in future). This perfect 

insight assumption is a deterministically approach and is similar to the methodology applied by GTS. This Groningen 

system assets utilisation outcome is therefore to a degree theoretical, and does not cater for certain market 

uncertainties.   

 

 

Figure 2-2 Groningen field production profiles for cold, average and warm temperatures as outcome of GasTerra 

analysis.  Top monthly production volumes, bottom annual production volumes.   

The requirement to fill Norg UGS in the summer has a flattening effect on the Groningen production profile, and 

actually leads to a seasonal production profile with higher production in summer than in winter for the average and 

warm production profiles, Figure 2-3. 
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Figure 2-3 Monthly production fluctuation by gas-year for cold (left), average (middle) and warm (right) temperatures.  
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2.2 Spatial distribution of production 
The Expectation Letter (Ref. 5) requires the distribution of production from the Groningen field to be reflecting the 

insights from NAM’s 2017 optimisation study (Ref. 4), whilst honouring the volume restrictions as advised by SodM 

in their report (Ref. 3) following the Zeerijp earthquake (8/1/2018).  

Excerpt from the Expectation Letter  (Verwachtingenbrief aanvulling winningsplan Groningenveld 2016, 

2/5/2018) 

The results from NAM’s 2017 production optimisation study for seismicity are a function of the objective for which 

is optimised (e.g. event count, maxPGA, etc). However, all objective functions suggest prioritising production from 

the South-East of the field (Figure 2-4).  

A further observation from the 2017 optimisation study is that production from the South-Western part of the field 

(clusters Kooipolder, Slochteren, Froombosch) seems to have a relatively strong non-linear effect on the analysed 

seismicity metrics. Consequently, production from this area should be minimized.  
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Figure 2-4: Areal production optimization for various objective functions, based on partial dependence analysis on all objective functions. Increasing production from green 

coloured controls improves the response with respect to the objective function, red colours indicate deterioration, white colours indicate a neutral effect. After 

Figure 6-9 from Reference (Geurtsen & Valvatne, 1/12/2017)



 

 

2.3 Production fluctuations 
It was stated in the Expectation Letter that in addition to optimising production across the clusters and regions, the 

production should also reflect SodM’s “Zeerijp-advies” to avoid production fluctuations. 

 
Excerpt from Expectation Letter (Verwachtingenbrief aanvulling winningsplan Groningenveld 2016, 

2/5/2018) 

The reduction of production fluctuations is addressed in the Building Block of the Operational Strategy (Ref. 7).  In 

this document a probabilistic approach was used to analyse the utilisation of the Groningen system assets (Groningen 

field, UGS Norg and Alkmaar) for the gas-year 2018/2019, based on the 31 provided temperature profiles and the 

market demand model. The production fluctuations are related to temperature profile, yearly Groningen field 

volume offtake, spatial volume distribution over the field, UGS utilization and UGS work volume.  
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It should be noted that, based on historic performance, the achieved load factor range is between 70% and 80%. A 

pre-set maximum load factor of 70% was found to be a good compromise between optimising production distribution 

while minimizing regional fluctuations. A maximum load factor of 90% was also tested and found to only give marginal 

improvements in seismic hazard and risk metrics. 
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3 Production scenario results 
The production scenarios defined in Chapter 2 were simulated with the Groningen dynamic reservoir model (Ref. 1, 

2 and 4). As described in Chapter 2, a proportional distribution of production per region is not a pre-described model 

constraint, but rather a result of the demand for Groningen gas that is a function of time and temperature profile.  

For every monthly timestep the model meets the demand through the use of the cluster start-up list (Table 2-2).  

3.1 “Basispad Kabinet” – Average Temperature 

Gas Production 

The resulting production profile “Basispad Kabinet” for the average temperature outlook is given in Figure 3.1, split 

by production region3. Eemskanaal serves as a capacity provider, represented by continuous offtake of 2 mln m3/d 

from 1 October till 31 March, and subsequently shut-in from October 2022. Bierum is assumed the be on continuous 

production of 6 mln m3/d for gas-years 2018/19 and 2019/20, subsequently reduced to 4 mln m3/d for 2020/21 and 

2021/22, and shut-in from October 2022). 

Between the various groups on the start-up list, South-East contributes the highest production share, some 30-40% 

prior to October 2022, and subsequently increasing to almost fully covering field production. The larger part of 

production demand is provided by the first four start-up groups (SE, CE1-2, SW1). The clusters close to Appingedam 

(CE2) are mainly required for the first 2 years only, and the clusters close to the city of Groningen (SW2-3) are required 

for capacity only.   

                                                                 
3 Production regions as defined in the Verwachtingenbrief, see Figure 2-5 of this report 
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Figure 3-1: Production by region and start-up group (“Basispad Kabinet” – Average Temperature) 

Reservoir pressure 

The associated change in reservoir pressure in the direct vicinity of the production clusters is given in Figure 3.2 4. It 

can be observed that in the first few years the South-East clusters are most heavily utilized (steepest pressure decline 

and lowest overall reservoir pressure are observed in this area). Beyond 2021, the South-East production rates have 

decreased such that the effect of pressure equilibration across the entire reservoir becomes larger than the local 

depletion due to production. In other words, the gas flow from the higher pressure North-West of the field 

(Loppersum area) towards the more depleted South-East, becomes larger than the production from the South-East 

and the net effect is a stabilization and eventual increase of reservoir pressure in the entire South. The associated 

depletion in the Loppersum area is some 10 bar, following a relatively steady-state decline with no notable pressure 

fluctuations. The pressure fluctuations visible in the pressure response around the producing areas, due to 

production ramp-ups and cluster maintenance downtime, are fully dampened in the Loppersum area due to the 

distance from the producing clusters and the high compressibility of the gas. 

Figure 3-3 shows a reservoir pressure map at 1/1/2018. The forecasted pressure decline over the next 5 years 

(1/1/2018 to 1/1/2023) is given in Figure 3.4. A consequence of the production distribution is that pressure decline 

is predominantly located in the South-East corner of the field. In the South-West corner of the field (clusters 

                                                                 
4 Reservoir pressure is calculated by averaging the values in grid cells around the respective wells. The radius of this region is a function of permeability, but is typically in the order of a few hundred meters. 
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Kooipolder, Slochteren, Froombosch) a net increase in reservoir pressure of some 2-3 bar is observed. This is because 

the combined net influx from the North of the field and from the Eemskanaal block (both at higher pressures) is 

larger than the combined production (start-up group SW3 in Table 2-2) and outflux towards the South-East. Within 

the Eemskanaal block itself there is also a net pressure increase. This is the area of the Eemskanaal-13 well, which 

seized production in 2014.  This area is now recharged by adjacent higher pressured blocks to the North and by the 

aquifer to the West of the field. 

 
Figure 3-2: Reservoir pressure for “Basispad Kabinet” Average Temperature. Lines by production cluster, colours by 

production region. 
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Figure 3-3: Reservoir pressure at 1/1/2018. Both figures show the same data. On the left is the output from the reservoir 

simulator constrained to the Groningen field, while on the right is pressure used as input to the hazard and risk 

assessment.  

 

 

Figure 3-4 Reservoir pressure decline from 1/1/2018 to 1/1/2023 for “Basispad Kabinet” – Average Temperature. 
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Production capacity 
Figure 3-5 compares the production to the available capacity in each region (under the unlikely assumption that all 

clusters remain available). The downward spikes in the region capacities are related to planned shutdowns of 

production clusters for maintenance and inspections, while the seasonal fluctuation in capacity is a reflection of the 

fact that the ambient temperature influences the efficiencies of the coolers and hence the total compressor efficiency. 

Another observation that can be made is that the production capacity is relatively constant through time for most 

regions. The South-East region shows a notable decline in capacity until 2022, after which the decline is halted and 

eventually capacity starts to increase again. This behaviour is a function of the reservoir pressure in the direct vicinity 

of the production clusters within each region. A declining reservoir pressure yields a declining production capacity, 

whereas an increasing reservoir pressure yields an increase in production capacity. 

The associated load factors (fraction of total available capacity that is being produced) are given in Figure 3-6, 

reflecting the model implementation as outlined in section 2.4, with different start-up groups being ramped-up until 

overall field demand is met.  

 
Figure 3-5: Forecasted production (green lines) and capacity (blue lines) per region for average temperature 
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Figure 3-6: Load Factor per region 
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3.2 “Basispad Kabinet” – Cold Temperature 

The “Basispad Kabinet” cold and warm production profiles give the extreme temperature end members from the 

past 31 years. Consecutive occurrence of 10 warm, average or cold years is highly unlikely.  However, analysing these 

end member profiles is useful to ensure that the operational philosophy is suitable to meet the demand, while 

minimizing seismic hazard and risk in periods of cold and warm temperature.   

Gas Production 

For the cold-temperature scenario, production volumes from the Bierum and Eemskanaal clusters were not increased 

compared to the average temperature base case. Figure 3.7 gives the regional break-down of the production profile, 

which now allocates more to the East-Central and South-West areas compared to the average temperature case. 

Due to being capacity constrained, the proportional share of the South-East clusters drops to about 20% in the years 

prior to the introduction of the nitrogen blending plant. 

 

Figure 3-7 Production by region and start-up group (“Basispad Kabinet” – Cold Temperature) by calendar year 

Reservoir pressure 

Figure 3.8 gives the associated reservoir pressure in the direct vicinity of the production clusters, showing the impact 

of increased utilization of the South-West and East-Central regions.  
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Figure 3.9 highlights the incremental depletion relative to the Average temperature scenario over the next 5 years. 

The additional depletion in the South-West and East-Central regions is apparent, but does not exceed 10 bar. There 

is no large difference in the South-East, where clusters were already running on maximum Load-Factor in the Average 

temperature scenario. In the Loppersum region, the impact of the higher production within this five-year period is 

limited. 

In a cold year a notable increase in pressure can be observed at the Eastern margin of the field, where the Borgsweer 

water disposal well is located. Given the higher production volumes associated with the lower average temperatures, 

compared to the average temperature case, more associated condensed water is produced from the Groningen 

clusters, and subsequently reinjected at Borgsweer. 

 

Figure 3-8: Reservoir pressure for “Basispad Kabinet” Cold Temperature. Lines by production cluster, colours by production 

region. 
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Figure 3-9: Incremental reservoir pressure decline for Cold scenario as compared to the Average temperature scenario, 

between 1/1/2018 and 1/1/2023. 

Production capacity 

The higher utilization of South-West and East-Central is also evident from Figure 3-10 and 3.11. The East-Central 

clusters initially produce at full capacity (within the Load Factor restriction). Note that the maximum Load Factor was 

increased from 0.7 to 0.75 in order to meet periods of peak gas demand during the first few years. Some spare 

capacity remains available towards the South-West (EKL, SW2-3).  
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Figure 3-10: Forecasted production (green lines) and capacity (blue lines) per region for cold temperature 
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Figure 3-11: Load Factor per region and start-up group. 
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3.3 “Basispad Kabinet” – Warm Temperature 

The “Basispad Kabinet” cold and warm production profiles give the extreme temperature end members from the 

past 31 years. Consecutive occurrence of 10 warm, average or cold years is highly unlikely.  However, analysing these 

end member profiles is useful to ensure that the operational philosophy is suitable to meet demand, while minimizing 

seismic hazard and risk in periods of cold and warm temperature.   

Gas Production 

Figure 3.12 gives the regional break-down of the production profile for the warm temperature scenario. Bierum and 

Eemkskanaal are again operated as per the average temperature case. The South-East region can now carry a larger 

proportional share (some 35-55% prior to the nitrogen blending plant), and from 2023 onwards it can provide the 

required production volumes on its own. Only a modest volume is required from the South-West. 

The larger part of the production demand can be met by the first three start-up groups (SE, CE1, SW1). 

 

Figure 3-12: Production by region and start-up group (“Basispad Kabinet” – Warm Temperature) 

Reservoir pressure 

Figure 3.13 and Figure 3.14 show the impact of the reduced production volumes in the Warm scenario on reservoir 

pressure. The depletion in the South and East of the field is up to about 10 bar less than in the average temperature 
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case. Again, there is only limited impact on the Loppersum region for the five-year period shown in Figure 3.14. For 

this production case there is a slight reduction in pressure in the Borgsweer area due to less water injected. 

 

Figure 3-13: Reservoir pressure for “Basispad Kabinet” Average Temperature. Lines by production cluster, colours by 

production region. 

  

Figure 3-14: Incremental reservoir pressure decline for Warm scenario as compared to the Average temperature scenario, 

between 1/1/2018 and 1/1/2023. 
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Production and capacity 

The production and capacity curves are shown in Figure 3.15, and the resulting Load Factors shown in Figure 3-16. 

The effect of the additional nitrogen blending plant (onstream as per gas-year 2022/2023) is clearly evident from the 

Load Factor graph, with the Load Factor in the South-East showing a big drop as the total gas demand becomes less 

than the available capacity in the South-East alone. 

 

 

Figure 3-15: Forecasted production (green lines) and capacity (blue lines) per region for warm temperature 
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Figure 3-16: Load Factor per region and start-up group 
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3.4 Comparing scenarios 
Some further comparisons between the various scenarios are given in Figure 3-17 to Figure 3-19. Figure 3-17 

compares the production by region, Figure 3-18 the reservoir pressure (in the vicinity of a selected production cluster 

within each region), and Figure 3-19 the Load Factor by region. The compared properties are averaged over the year 

for clarity.  

 

Figure 3-17: Comparison between production scenarios of the Gas Production by region. Cold temperature scenario given 

in blue, Average in magenta, Warm in red. 
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Figure 3-18: Comparison between production scenarios of the reservoir pressure in the vicinity of a selected production 

cluster for each region. 

 

Figure 3-19: Comparison between production scenarios of the Load Factor by region. Cold temperature scenario given in 

blue, Average in magenta, Warm in red. 
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4 Event Rate and Hazard Assessment 

4.1 Event Rate Forecasting 
Based on the production scenarios “Basispad Kabinet”, the number of earthquakes with a magnitude larger than or 

equal to M=1.5 have been forecasted. Figure 4-1 shows the annual number of earthquakes forecasted until 2032 for 

Groningen field volume offtake for the “Basispad Kabinet” average temperature profile.  After an initial plateau of 

about 16 – 19 earthquakes per year until 2021, the seismic activity rate starts to decline.  This is a consequence of 

the decreasing gas production after the new nitrogen blending plant comes on stream.   

 

Figure 4-1  Seismic Activity Rate of earthquakes for the period 2012 to 2032 (“Basispad Kabinet – Average 

Temperature”).  The dark grey line indicates the expected number of earthquakes in each year and the grey 

area the uncertainty band.   

The seismic activity rate declines to an expected 3 earthquakes per year in 2032, with an uncertainty range of 0 to 8 

earthquakes per year.  The seismic activity rate beyond 2025 is primarily driven by the pressure equilibration in the 

field, between the high-pressure area North-West of Loppersum and the lower-pressure area South-East of the field 

(Ref. 1).   

The expected impact of temperature uncertainty is within the uncertainty band for event rate of the average 

temperature scenario.  In Figure 4-2 the seismic activity rate for three scenarios is shown; the average temperature 

scenario, an average temperature scenario with gas-year 2018-2019 a cold year and an average temperature scenario 

with gas-year 2018-2019 a warm year.  Especially in calendar year 2019 the activity rate is higher for the cold year 

scenario (20 earthquakes) than for the average temperature scenario (18 earthquakes) and lower for the warm year 

scenario (15 earthquakes).   
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4.2 Hazard Assessment 
Hazard maps have been prepared for each year of the next ten calendar years and for the next three 5-year periods.  

Separate hazard maps are available for the “Basispad Kabinet” at average temperature profile, cold temperature 

profile and warm temperature profile.   

The hazard map for the average temperature weather scenario for each year of the period 2018 to 2027 is shown in 

figure 4.3 a, b, c.  The hazard is, as expected based on the declining gas production profile, also decreasing over this 

period.  The trend in the largest PGA in these annual hazard maps is shown in figure 4.4.  However, this reduction is 

not evenly spread over all areas of the field.  In the later years, the hazard is primarily located in the area North-East 

of Loppersum.  This is consistent with the equilibration of reservoir pressures during these later years.  The gas from 

the higher-pressure area to the North-West of Loppersum will continue to flow to the lower pressure South-Eastern 

area, causing a continued decrease of pressure in the former area.  This effect of gas flow within the reservoir due to 

equilibration of pressure differences is referred to as the “remweg” effect.  In theoretical remweg production 

scenarios this effect (Ref. 1) has also been demonstrated.   

The effect can also be seen in Figure 4-5, showing in the upper row the hazard maps of the “Basispad Kabinet” 

production scenario for the next three 5-year periods.  The lower row shows the hazard maps for the 24 Bcm/year 

scenario of November 2017 for the next two 5-year periods for comparison.  In Figure 4-6 the Hazard map for the 5-

year period 2018 to 2022 is shown in larger format.   
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2018 2019 

  
2020 2021 

Figure 4.3a Hazard Maps for the average temperature weather scenario for the years 2018 (top – left), 2019 (top – right), 

2020, (bottom – left) and 2021 (bottom – right).  
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2022 2023 

  

2024 2025 

Figure 4.3b Hazard Maps for the average temperature weather scenario for the years 2022 (top – left), 2023 (top – right), 

2024, (bottom – left) and 2025 (bottom – right).  





 

 

 

2018 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 

 

  

 

2018 - 2022 2023 - 2027  

Figure 4.5 The three 5-year hazard maps for the average weather “Basispad Kabinet” scenario (top) and the two 5-year hazard maps for the average weather 24 Bcm/year 

scenario (bottom).   

 



 

 

 

Figure 4.6 The 5-year hazard map (period 2018 – 2023) for the average weather “Basispad Kabinet” scenario.   

Figure 4-7 compares the annual (calendar year) hazard maps of the average temperature profile to the sensitivity 

runs for cold temperature. As in the cold and warm weather scenarios the cold (or warm year) is preceded and 

followed by years with an average temperature. For this reason, preparing the hazard maps for the cold and warm 

weather scenario, required a dedicated assessment for each year in these weather scenarios.   
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Figure 4-7 Hazard maps for the average winter weather scenario (top) followed by the different cold weather cases 

making up de cold weather scenario.  Gas-year 2018/2019 as a cold year followed by average temperature 

years (second line).  Gas-year 2019/2020 as a cold year followed by average temperature years (third line). 

Following lines start with cold year followed by average temperature years.   

Figures 4-8 and 4-9 show, respectively, the annual hazard maps for the cold- and warm-temperature scenarios 

together with the difference w.r.t. the corresponding hazard for the average-temperature scenario. As can be 

observed, these differences are within the range of ±0.03g at peak (corresponding to a relative difference of 15% to 

30%).   

 Average winter:

 Cold winter in 18/19:

 Cold winter 19/20:

 Cold winter 20/21:

 Cold winter in 21/22:

 Cold winter in 22/23:
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2018 

  

2020 

  

Figure 4-8a Cold-temperature scenario -- annual hazard plots (left) and difference w.r.t. corresponding average-temperature 

scenario hazard (right) 
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2022 

  

2024 

  

Figure 4-8b Cold-temperature scenario -- annual hazard plots (left) and difference w.r.t. corresponding average-temperature 

scenario hazard (right) 
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2026 

  

Figure 4-8c Cold-temperature scenario -- annual hazard plots (left) and difference w.r.t. corresponding average-temperature 

scenario hazard (right) 
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2018 

  

2020 

  

Figure 4-9a Warm-temperature scenario -- annual hazard plots (left) and difference w.r.t. corresponding average-temperature 

scenario hazard (right) 
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2022 

  

2024 

  

Figure 4-9b Warm-temperature scenario -- annual hazard plots (left) and difference w.r.t. corresponding average-temperature 

scenario hazard (right) 
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2026 

  

Figure 4-9c Warm-temperature scenario -- annual hazard plots (left) and difference w.r.t. corresponding average-temperature 

scenario hazard (right) 
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1. Seismic risk assessment for a selection of seismic risk production scenarios for the Groningen field - Addendum 

to: Induced Seismicity in Groningen Assessment of Hazard, Building Damage and Risk (November 2017), Jan 
van Elk, Assaf Mar-Or, Leendert Geurtsen, Per Valvatne, Eddy Kuperus and Dirk Doornhof, March 2018.  

2. Induced Seismicity in Groningen, Assessment of Hazard, Building Damage and Risk – November 2017, NAM 
(Jan van Elk and Dirk Doornhof), November 2017.   
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5 Risk Assessment 

5.1 Local Personal Risk 
The Minister of Economic Affairs and Climate Policy has confirmed that he has adopted the Meijdam Norm for 

Groningen gas production related risks, this norm states that buildings should meet the same 10-5/year level as is 

generally used in the Netherlands, but that for a transition period a level of 10-4/year should apply.  This report shows 

the number of houses where the risk exceeds one of these two levels, without addressing which of the two levels 

applies for an individual house, as such is the domain of the NCG who currently directs the strengthening effort. 

Figures 5.1a and 5.1b show the number of buildings exceeding a mean annual Local Personal Risk (LPR) for each year 

of the 10-year period 2018 to 2027.  The grey bands in these LPR-graphs indicate the uncertainty range.  Figure 5-2 

shows the LPR-graphs for the three five-year periods 2018 to 2022, 2023 to 2027 and 2028 to 2032.  The impact of 

the buildings already strengthened to date has not been incorporated in this assessment.   

The development of the mean LPR for the Groningen building stock over the period 2018 to 2027 is shown in figure 

5.3.  The number of buildings exceeding the Meijdam norm of mean LPR 10-5/year shows a declining trend from 2021 

onwards.  This is particularly evident for the years 2021 to 2024 the number of buildings exceeding this norm declines 

noticeably, as a result of the decline in gas production when the nitrogen blending plant comes on stream.  For each 

year in the period 2018 to 2027, tables 5-1a and 5-1b, show the number of buildings for three different probabilistic 

assessments: 

▪ MeanLPR_1e5 is the number of buildings with LPR exceeding the 10-5/year level  

▪ MeanLPR_1e4 is the number of buildings with LPR exceeding the 10-4/year level  

During the period 2021 to 2023, the number of buildings where the 10-5/year norm is not met is assessed to decrease 

from just over 1,100 in 2021 to about 250 in 2023 and less than one hundred in 2024.   

The data captured tables 5-1a and 5-1b is also shown in figures 5-4 and 5-5.  In figure 5-4 shows number of buildings 

where the LPR exceeds the 10-4/year and 10-5/year, for different scenarios.  The average temperature scenario and 

several cold and warm weather scenarios are shown.  For instance, the cold temperature scenario for the gas-year 

2018/2019 is shown with all following years being average temperate years.  Cold and warm temperature scenarios 

for other gas-years are also shown.  For comparison the results for the 24 Bcm/year scenario from November 2017 

are also shown.  

In figure 5-5, the cold and warm temperature scenario as specified in the Expectation Letter are shown.  The cold 

temperature (and the warm temperature) scenarios are based on the individual year being cold (or warm), but all 

preceding years and following years being average temperature years.   

The LPR results can be disaggregated to show the separate contributions of the different building typologies (shown 

in figure 5-6d) as well as their collapse states to the LPR. Collapse State 1 refers for most typologies to partial collapse 

of façade walls, typically out-of-plane and generally to the outside of the building. Collapse State 2 and 3 are typically 

more severe, with collapse State 3 leading to global collapse of a significant part of the building. The measures 

required to strengthen the building will depend on the collapse state that contributes most to the LPR for each 

building typology. 

The numbers of buildings (for each building typology) exceeding a given average annual collapse rate for collapse 

states 1, 2 and 3 are shown in figure 5-6 (a-c). The building typologies with the highest average annual collapse rate 

for global collapse (i.e. collapse state 3) across the field are predominantly terraced buildings with large openings at 

the ground floor (URM4L), precast reinforced concrete buildings (PC4M) and barns (W2L). 
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We note that the second paragraph of the above text is only valid for the 2022, 2024 and 2026 plots if the same 

three building typologies are highest on the y axis. 

 



 

 

 

2018 2019 2020 

 

2021 2022 2023 

Figure 5.1a Local Personal Risk graphs for the years 2018 to 2023.  These show the number of houses that are exposed to a LPR.  The black lines denote the mean and the 

dark grey areas the uncertainty bands.  The two horizontal bands in light grey denote the LPR levels of the Meijdam-Norm.   
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2024 2025 2026 

 

2027   

Figure 5.1b Local Personal Risk graphs for the years 2024 to 2027.  These show the number of houses that are exposed to a LPR.  The black lines denote the mean and the 

dark grey areas the uncertainty bands.  The two horizontal bands in light grey denote the LPR levels of the Meijdam-Norm.   
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2018 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 

Figure 5.2 Local Personal Risk graphs for the three 5-year periods (2018 to 2023, 2024 to 2028 and 2029 to 2033).  These show the number of houses that are exposed to 

a LPR.  The black lines denote the mean and the dark grey areas the uncertainty bands.  The two horizontal bands in light grey denote the LPR levels of the 

Meijdam-Norm.   

 



 

 

 

Figure 5.3 Mean Local Personal Risk graphs for the years 2018 to 2027.  These show the number of buildings that are 

exposed to a LPR.  The uncertainty bands have been left out of this graph, but are shown in figures 5.1a and 

5.1b.  The years are colour coded.   

Note that the number of buildings exceeding the mean LPR norm of 10-5/year decreases over time.   







 

 

B
u

ild
in

gs
 A

b
o

ve
 N

o
rm

 

  

 

Figure 5.4 Graphs show the Local Personal Risk associated with the production scenario “Basispad Kabinet” for average 

(green), cold weather and warm weather years, and the Reference Scenario (24 Bcm/year) (black), and for the 

period 2018 to 2027. Each cold (blue) and warm (red) year is followed by average temperature years.   

Right graph:   number of buildings exceeding the norm mean LPR larger than 10-5/year 

Left graph:  number of buildings exceeding the norm mean LPR larger than 10-4/year 
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Figure 5.5 Graphs show the Local Personal Risk associated with the production scenario “Basispad Kabinet” for average 

(green), cold weather and warm weather years, and the Reference Scenario (24 Bcm/year) (black), and for the 

period 2018 to 2027. The cold and warm weather years have been gathered as the blue and red line 

respectively.  

Right graph:   number of buildings exceeding the norm mean LPR larger than 10-5/year  

Left graph:  number of buildings exceeding the norm mean LPR larger than 10-4/year 

 



 

 

  

2020, CS1 2020, CS2 

  

2020, CS3 2020 

  



Seismic Risk Assessment for Production Scenario “Basispad Kabinet” for the Groningen field - June 2018 

70 

 

  

2022, CS1 2022, CS2 

  

2022, CS3 2022 

  



Seismic Risk Assessment for Production Scenario “Basispad Kabinet” for the Groningen field - June 2018 

71 

 

  

2024, CS1 2024, CS2 

  

2024, CS3 2024 

  



Seismic Risk Assessment for Production Scenario “Basispad Kabinet” for the Groningen field - June 2018 

72 

 

  

2026, CS1 2026, CS2 

  

2026, CS3 2026 

  



Seismic Risk Assessment for Production Scenario “Basispad Kabinet” for the Groningen field - June 2018 

73 

 

Figure 5-6 Graphs showing the number of buildings exceeding a given average annual collapse rate for CS1 (top left), CS2 (top right), and CS3 (bottom left), for the “Basispad 

Kabinet” production scenario for the assessment periods years 2020, 2022, 2024 and 2026. The named structural systems denote the top-five ranked according 

to the number of buildings with a collapse rate of at least 10-5/year.  Breakdown of the structural systems (bottom right) contributing to LPR over the 10-5/year 

threshold for the assessment periods years 2020, 2022, 2024 and 2026 for the “Basispad Kabinet” scenario. 



 

 

5.2 Maps of Buildings compared to the Meijdam-Norm Risk Levels 
The maps of figure 5.7 show all buildings exceeding mean LPR>10-5/year for the years 2020, 2022, 2024 and 2026.  

Different colours represent different dominant building typologies.  For the purpose of this risk assessment, the 

Groningen building stock has not been adjusted for the ongoing strengthening operations.   

 











 

 

  

2020 2022 

  

2024 2025 

Figure 5.7 Map indicating individual building with Local Personal Risk exceeding 10-5/year for the years 2020, 2022, 2024 

and 2026 and production scenario “Basispad Kabinet”.   
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5.3 Structural Upgrading Program  
The probabilistic assessment of the number of buildings that do not meet the Meijdam Norm does not immediately 

translate into an estimate of the structural strengthening scope. There are three main reasons why the scope of the 

structural upgrading plan will in general be larger than the probabilistic assessment of the number of buildings that 

do not meet the Meijdam norm.  

 Efficiency of identifying buildings with LPR >10-5 has not yet been proven.  

The Hazard and Risk Assessment is a probabilistic assessment and does not directly identify each individual 

building that needs to be included in the structural upgrading plan.  Through an inspection program these 

buildings will have to be identified.  A risk-based inspection program will be able to identify these buildings with 

reasonable efficiency.   

 Remaining uncertainty in hazard and risk assessment.  

Significant progress has been made towards assessing the risk from Groningen earthquakes. However, 

uncertainty remains in the estimate of the number of buildings that do not meet the norm based on mean LPR 

> 10-5/year.  Especially building inspections can help reduce this uncertainty.   

 Differences between the hazard and risk assessment and NEN-NPR building code.  

Ultimately the structural upgrading scope will be based on the NEN-NPR building code. Improvement of the 

Hazard and Risk Assessment Updating and calibration of the building code with the latest technical insight from 

laboratory experiments and modelling are likely to reduce the difference.   

The probabilistic estimate of the number of buildings, where the Meijdam-Norm Safety Level is exceeded, does 

therefore not directly translate into an estimate of the structural strengthening scope.  However, the Hazard and Risk 

Assessment provides a useful tool for prioritisation of building inspections.  Ultimately the structural upgrading scope 

will be based on the assessment of individual buildings based on the NEN-NPR building code.  
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5.4 References 
1. Seismic risk assessment for a selection of seismic risk production scenarios for the Groningen field - Addendum 

to: Induced Seismicity in Groningen Assessment of Hazard, Building Damage and Risk (November 2017), Jan 

van Elk, Assaf Mar-Or, Leendert Geurtsen, Per Valvatne, Eddy Kuperus and Dirk Doornhof, March 2018.  
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Appendix A – Abbreviations 
 

EZK Ministry of Economic Affairs and Climate Policy 

GTS Gasunie Transport Services BV 

GY Gas-year (12-months period following 1st October).  This was introduced for practical reasons.  The gas-

year starts with the 6 coldest months of the year avoiding a winter period to be split over two one-year 

time periods, such as a calendar year.   

H-gas High Calorific Gas (Gas from most gas field has a higher calorific content than gas from the Groningen gas 

field) 

HRA Hazard and Risk Assessment 

L-Gas Low Calorific Gas (Groningen gas had due to the nitrogen content a lower calorific content than gas from 

many other gas fields) 

LPR Local Personal Risk 

MC Monte Carlo 

N2 Nitrogen 

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

NFA No Further Activity 

UGS Underground Gas Storage 

A more complete list if abbreviations can be found in “Induced Seismicity in Groningen, Assessment of Hazard, 

Building Damage and Risk – November 2017, NAM (Jan van Elk and Dirk Doornhof), November 2017” available from 

www.nam.nl.   
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Appendix B – Verwachtingenbrief aanvulling 

Winningsplan Groningenveld 2016 
For convenience, the Expectation Letter has been included in the report in this Appendix.   
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Appendix C – Implementation of the discrete Mmax 

Distribution in the Probabilistic Seismic Hazard and 

Risk Analysis 
The sensitivity of the Probabilistic Seismic Hazard and Risk Analysis to epistemic uncertainties identified on the logic 

tree (Fig. C.1) is shown in Figure C.2.  Four key factors have been identified: the seismological model, ground motion 

model (GMM), building fragility model, and the consequence model. The extent of each grey bar denotes the average 

value of the risk metric for the subset of the logic-tree where the given factor is constrained to the lower branch 

(lower limit) and then the upper branch (upper limit). Results are shown for 2018-2022 under the 24 bcm/year 

production scenario for a single mean local personal risk (LPR) metric, computed as the mean over all populated 

buildings and all probability-weighted logic tree branches.  Alternative assessment periods and production scenarios 

yield similar results for the relative sensitivities.   

The Hazard and Risk Assessment of November 2017 (Ref. 1) indicated that the distribution of epistemic uncertainty 

identified for the maximum possible earthquake magnitude, Mmax, is a significant contributor to epistemic 

uncertainty in the Probabilistic Seismic Hazard and Risk Analysis.   

 

 

Figure C.1 Summary of the logic-tree used to characterise epistemic uncertainties within the Probabilistic Seismic Hazard 

and Risk Analysis.  The complete logic tree contains 216 branches which comprises the full factorial 

combination of these 5 factors and their associated 2—4 levels.   Each logic tree branch was analysed by an 

independent Monte Carlo simulation of the unique combination of sub-models. Mean hazard and risk metrics 

are derived as the probability-weighted combination of all Monte Carlo results across the complete logic tree.   
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Figure C.2 Tornado plot to indicate the sensitivity of the Probabilistic Seismic Risk Analysis to the identified epistemic 

uncertainties.  The extent of each bar denotes the values of the risk metric under sequential re-weightings of 

the logic-tree where the each factor in turn is constrained to the lower branch (lower limit) and then the upper 

branch (upper limit). Results are shown for 2018-2022 under the 24 bcm/year production scenario for logic 

tree mean local personal risk for all populated buildings. 

The distribution was established by a panel of experts following a workshop at Schiphol Airport, The Netherlands 

(Ref. 2).  The resulting cumulative distribution function (CDF) for Mmax was represented by eight values (Fig. C.3).  

 

Figure C.3 Table of eight values capturing the cumulative distribution function (CDF) for Mmax taken from “Report on 

Mmax Expert Workshop – 8 – 10 March 2016” (Ref. 2, page 9 of the Report from the Expert Panel on Maximum 

Magnitude Estimates for Probabilistic Seismic Hazard and Risk Modelling in Groningen Gas Field 25 April 2016).   

For practical reasons, this distribution was captured by three branches in the logic tree (Fig. C.4).  Including a seven-

branch representation of the uncertainty in Mmax, would have been impractical from a computer run-time 

perspective.  The Mmax values and associated probabilities on the three branches of the logic tree were chosen to 

exactly match the zero, first, second, third, fourth and fifth moments of the Mmax distribution, as established by the 

Mmaxexpert panel.   
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1. Inleiding 

1.1. Verwachtingenbrief Minister 
In de ”Verwachtingenbrief aanvulling winningsplan Groningenveld 2016 dd. 2 mei 2018 (DGETM-

EO/18085152)” (verder: de Verwachtingenbrief) is NAM door de Minister van Economische Zaken en 

Klimaat (verder: de Minister) gevraagd een aanvulling op het Winningsplan 2016 te maken. Deze 

aanvulling dient als basis voor het Instemmingsbesluit dat de Minister in 2018 zal nemen, waarin hij o.a. 

de “Operationele Strategie“ voor het Groningenveld zal vaststellen voor het gasjaar 2018/2019. Middels 

dit document (verder: het Bouwstenen Document) voldoet NAM aan dit verzoek.  

In de Verwachtingenbrief staat aangegeven welke voorwaarden NAM dient te hanteren bij het opstellen 

van het Bouwstenen Document. Daarnaast heeft NAM als onderdeel van de Verwachtingenbrief een 

Excel bestand ontvangen met de door GTS vastgestelde Groningen systeem (Groningenveld, UGS Norg 

en PGI Almaar) L-gasvraag voor 31 temperatuurscenario’s voor gasjaar 2018/19 (verder: GTS data). Ook 

is de L-gasvraag in een warm (referentiejaar 2007), gemiddeld (referentiejaar 2012) en een koud 

(referentiejaar 1986) jaar gegeven voor de periode 2019 tot en met 2030, welke dienen ten behoeve van 

de update van de Hazard and Risk Assessment (HRA analyse), waar de Minister in dezelfde 

Verwachtingenbrief om heeft verzocht. Deze data en voorwaarden zijn het uitgangspunt geweest voor 

het opstellen van dit Bouwstenen Document en de HRA–update die als apart document door NAM wordt 

aangeleverd. 

1.2. Opbouw document 
Dit document is als volgt opgebouwd. Begonnen wordt met een weergave van de uitgangspunten die 

NAM hanteert bij het opstellen van het Bouwstenen Document (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt 

vervolgens ingegaan op de taken en rollen van GTS, GasTerra en NAM bij het bepalen van de inzet van de 

Groningen systeemmiddelen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relatie tussen de graaddagenformule, 

en de hieruit voortvloeiende volumebeperking en de daaruit volgende regiofluctuaties. De volgende stap 

wordt beschreven in hoofdstuk 5, namelijk het bepalen van de mogelijkheden voor de inzet van de 

diverse gedefinieerde regio’s van het Groningenveld. Hoofdstuk 6 beschrijft het monitoringproces en de 

interventieprocessen indien de door de Minister vastgestelde Operationele Strategie niet langer 

uitvoerbaar blijkt te zijn binnen de aan NAM opgelegde voorwaarden. Het afsluitende hoofdstuk 7 

beschrijft de verschillende keuzes die door de Minister gemaakt dienen te worden over de onderwerpen 

uit de voorgaande hoofdstukken om te komen tot een Operationele Strategie. Het is aan de Minister om 

te bepalen welke Operationele Strategie wordt gekozen.  

2. Uitgangspunten Operationele Strategie 

2.1. Uitgangspunten Verwachtingenbrief 
Voor het opstellen van het Bouwstenen Document heeft NAM de voorwaarden en uitgangspunten uit de 

Verwachtingenbrief gebruikt.  

De uitgangspunten die NAM dient te gebruiken bij het maken van haar berekeningen zijn de volgende: 
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1. NAM maakt bij het opstellen van het Bouwstenen Document gebruik van de 31 door GTS 

vastgestelde temperatuurscenario’s die als onderdeel van de Verwachtingenbrief aan NAM ter 

beschikking zijn gesteld. 

 

2. Voor het werkvolume van de UGS Norg wordt uitgegaan van maximaal 4,8 – 5,0 miljard Nm3, in 

lijn met de drukgrenzen van het vigerende opslagplan. NAM heeft tevens inzichtelijk gemaakt 

welk effect een werkvolume van 6 miljard Nm3 heeft op de Groningenveld inzet. 

 

3. De door GTS vastgestelde graaddagenformule is gebaseerd op een jaargemiddelde stikstofinzet 

van 85%. 

De in de Verwachtingenbrief opgelegde voorwaarden waarbinnen NAM het Groningenveld dient te 

opereren zijn de volgende:   

1. De graaddagenformule die in het gasjaar 2018/2019 van toepassing zal zijn als bovengrens voor 

de Groningenproductie, is de volgende:  

Groningenvolume = 0,3 + 0,00886 * gd1 

Zie hiervoor ook hoofdstuk 4 

2. De regionale productiefluctuaties dienen te worden beperkt zoals onderstaand weergegeven: 

- beperking volumefluctuaties Bierum-cluster tot maximaal 20% per maand (met uitzondering 

van operationele omstandigheden, waaronder onderhoud en uitval); 

- beperking regionale fluctuaties in de productie van de overige clusters tot het huidige niveau 

van +/- 50% per maand (met uitzondering van Eemskanaal waar een beperking tussen 0 – 

150 mln. m3 per maand geldt). Er is geen beperking van de fluctuaties voor het 

Groningenveld als geheel;  

- als referentie voor deze bandbreedtes in fluctuaties wordt de gemiddelde productie over de 

afgelopen 12 maanden gehanteerd. 

 

3. Als er een keuze gemaakt moet worden tussen het reduceren van volumes en het loslaten van 

de fluctuatiebandbreedte, dan prevaleert volumebeperking. 

 

4. Mochten de verwachte overschrijdingen van de limieten op regionale productiefluctuaties in de 

modellering vaker optreden dan incidenteel, dan draagt NAM alternatieve keuzes en strategieën 

aan, zodat de Minister voldoende informatie heeft om de noodzakelijke keuzes te maken ten 

aanzien van het Instemmingsbesluit en/of eventuele aanwijzingen.  

 

 

                                                           
1 Graaddagen definitie: “Een graaddag is het verschil tussen de gemiddelde effectieve temperatuur (dag gemiddelde 
temperatuur gecorrigeerd voor de windsnelheid) en 14°C. Hierbij wordt 14°C beschouwd als de 
stookgrens van de huishoudelijke markt” – Brief GTS L 17.0026 “Groningen volume en leveringszekerheid” mei 2017. Het 

resulterende volume is in miljarden Nm3 Tel Quel (BCM). 
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5. Definitie regio’s: 

▪ Bierum (BIR) 

▪ Centraal-Oost clusters: AMR, TJM, OWG, SCB, SDB 

▪ Zuid-Oost clusters: SZW, EKR, ZPD 

▪ Zuid-West clusters: KPD, SLO, SPI, TUS, ZVN 

▪ Eemskanaal (EKL) 

▪ (Niet meer te gebruiken: Loppersum clusters PAU, POS, ZND, LRM, OVS) 

2.2.  Uitgangspunten Groningen systeem gasvraag GTS 
In de door de Minister aangeleverde GTS-data zijn de door GTS gehanteerde uitgangspunten 

meegegeven voor de minimale flow naar de markt van het Groningenveld: 

▪ Minimale inzet van het Groningenveld in de maanden juni, juli, augustus: 8 mln. m3/d. 

▪ Minimale inzet In de overige maanden 10 mln. m3/d. 

2.3. Reikwijdte Operationele Strategie  
Het opereren van het Groningenveld, het functioneren van het Groningen systeem en meer in het 

algemeen het produceren en leveren van gas ten behoeve van de leveringszekerheid, is een complex 

proces waar diverse partijen bij betrokken zijn. Hoewel het Instemmingsbesluit enkel gericht is tot NAM, 

kan NAM de inzet van het Groningenveld niet in isolatie bepalen. Zij is hiervoor mede afhankelijke van 

GTS en marktpartijen zoals GasTerra. Dit maakt het in acht nemen van de door de Minister gestelde 

uitgangspunten en voorwaarden complex. 

Dit Bouwstenen Document is derhalve tot stand gekomen in overleg met GasTerra. Daarbij wordt wel 

opgemerkt dat indien de Minister eisen wenst te stellen aan de inzet en/of werkwijze van GasTerra en of 

andere marktpartijen, het aan de Minister is dit te bepalen. In het volgende hoofdstuk zal nader worden 

ingaan op de rollen en verantwoordelijkheden van GTS, GasTerra en NAM, zoals NAM deze ziet.   

 

3. Taken en rollen in het bepalen Groningenveld inzet 

3.1. Rol van GTS 
GTS heeft zicht op de totale laagcalorische en hoogcalorische gasvraag waarvoor zij het transport van 

producent naar de eindgebruiker regelt. Het is tevens de rol van GTS om de fysieke vraag en aanbod van 

laag- en hoogcalorisch gas te balanceren met de tot haar beschikking staande middelen zoals de 

stikstofinstallaties, waarmee hoogcalorisch gas naar laagcalorisch gas kan worden geconverteerd. 

Hiermee maakt GTS de kwaliteitsloze gasmarkt mogelijk. De middelen om met stikstof H-gas te 

converteren in L-gas vallen dus onder het beheer van GTS.  

GTS heeft de Minister geadviseerd hoeveel Groningenveldgas op jaarbasis nodig is voor 

leveringszekerheid. Op basis van 31 temperatuurscenario’s en een aantal uitgangspunten heeft GTS de 

graaddagenformule vastgesteld waarmee wordt berekend hoeveel Groningenveldgas op jaarbasis naar 

verwachting nodig is om de vraag naar laagcalorischgas te kunnen afdekken. Hierbij is GTS uitgegaan van 
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een preferentiële inzet van de aan GTS en derden ter beschikking staande L-gas middelen. Dit is vertaald 

in de randvoorwaarden beschreven in de Verwachtingenbrief (zie hoofdstuk 2).  

Op basis van de wettelijke rol kan GTS, conform de Transportcode gas – LNB (artikelen 4.1.44, 4.4.5 en 

4.4.6), op momenten dat er problemen zijn in het gastransportnet of in de mate waarin de markt gebruik 

maakt van de beschikbare conversiemiddelen, aanwijzingen geven aan marktpartijen om meer of minder 

gas in te voeden. Dit kan onder bepaalde omstandigheden ook leiden tot aanwijzingen van GTS aan 

GasTerra die een effect hebben op de inzet van het Groningenveld. 

Indien de gehanteerde uitgangspunten niet blijken aan te sluiten bij de werkelijkheid, hetgeen tot uiting 

kan komen in aanwijzing(en) van GTS, kan dit ertoe leiden dat de door GTS berekende behoefte aan 

Groningenveldgas zoals geadviseerd door GTS niet meer toereikend is om de leveringszekerheid te 

bedienen. Het is de rol van GTS om te monitoren of de uitgangspunten zoals gebruikt in het advies aan 

de Minister gedurende het jaar ook corresponderen met de werkelijkheid en indien nodig de Minister 

hierover te adviseren (zie hoofdstuk 6).  

3.2. Rol van GasTerra 
GasTerra is een commerciële marktpartij die is aangewezen voor de verkoop van het Groningenveldgas 

en die daarnaast de Groningen systeem middelen UGS Norg en PGI Alkmaar heeft gecontracteerd. Op de 

PGI Alkmaar wordt in het Bouwstenen Document verder niet ingegaan. Op basis van deze elementen in 

haar portfolio speelt GasTerra een belangrijke rol in het kunnen afdekken van de leveringszekerheid van 

de L-gasvraag, hoewel dit laatste geen (wettelijke) taak van GasTerra is. Op basis van de door GTS 

bepaalde behoefte aan Groningenveldgas op jaarbasis bepaalt GasTerra met de inzet van haar L-

gasmiddelen (waaronder UGS Norg) in belangrijke mate hoe het Groningenveld wordt ingezet en heeft 

GasTerra dus een sleutelrol om NAM in staat te stellen het Groningenveld binnen de randvoorwaarden 

van de Verwachtingenbrief te kunnen opereren. 

Daarnaast zal de inzetstrategie van GasTerra voor de UGS Norg ook bepalen of er in koude periodes, die 

zich ook aan het einde van de winter kunnen voordoen, nog voldoende capaciteit beschikbaar is op de 

berging om in de L-gasvraag te kunnen voorzien.  

3.3. Rol van NAM 
NAM is vergunninghouder en operator van zowel het Groningenveld als de UGS Norg. Dat betekent dat 

zij dient te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden die voor deze mijnbouwlocaties gelden.  

Recentelijk heeft de Minister nog aangegeven dat als de raming van GTS met betrekking tot het 

maximaal benodigde volume Groningenveldgas, zoals vastgelegd in de graaddagenformule, te hoog blijkt 

te zijn NAM het ‘teveel’ niet mag winnen2. Zoals hierboven reeds beschreven opereert NAM het 

Groningenveld en de UGS Norg, echter NAM bepaalt en overziet de vraag naar Groningenveldgas en de 

inzet van de Norg UGS ten behoeve van een beperking van de regionale productiefluctuaties niet. NAM 

kan derhalve niet meer doen dan toetsen of de genomineerde hoeveelheid gas blijft binnen de eisen van 

de graaddagenformule en binnen de voorwaarden die zijn gesteld aan regionale productiefluctuaties.  

                                                           
2 Beantwoording Kamervragen , kamerstukken 33529, nr. 471. Beantwoording vraag 80.  
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1) Het benodigde Groningenveld basisvolume bij deze inzetstrategie voor een warm tot gemiddeld jaar 

zal proportioneel over de regio’s worden verdeeld wat leidt tot de volgende indicatieve3 regionale 

verdeling: 

a. Bierum continue in productie +/- 15% van het jaarvolume; 

b. Regio Zuid-Oost +/-28%, Centraal-Oost +/- 28%, en Zuid -West op +/-28%; en 

c. Eemskanaal 0%.  

2) Bij een hogere volume- of capaciteitsvraag zullen regio’s proportioneel verder worden opgeregeld 

wat leidt tot onderstaande indicatieve volume verdeling: 

a. Pro rata verhogen inzet van de regio’s Zuid-Oost 33%, Centraal-Oost 33%, en Zuid-West op 

33%;  

b. Bierum naar maximum (binnen +/-20% band); en 

c. Eemskanaal sluitpost voor capaciteitsvraag. 

Resulterende regionale fluctuaties: 

Deze inzetstrategie leidt ertoe dat in 152 van de 1860 regiomaanden (+/- 8%) een grotere 

productiefluctuatie van de regio’s aanwezig zal zijn dan toegestaan, zonder rekening te houden met 

ongeplande uitval.  

Indien voor de UGS Norg wordt uitgegaan van 6 miljard Nm3, dan leidt dit naar verwachting tot 25% 

minder overschrijdingen van de gestelde beperkingen aan de regionale productiefluctuaties, waarmee 

het aantal overschrijdingen rond de 6% uit komt. 

  

                                                           
3 De uiteindelijke regionale volumeverdeling is een uitkomst van het daadwerkelijk gerealiseerde 
temperatuurprofiel, inzet van Norg en de inzetvolgorde van de regio’s zoals vastgesteld in de Operationele 
Strategie, zie ook 5.5. 
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Zoals aangegeven stelt NAM voor dat in het Instemmingsbesluit duidelijk wordt gemaakt dat de voorziene 

overschrijdingen van de beperkingen zoals die zijn opgelegd voor de regionale productiefluctuaties 

passen binnen de voorwaarden van het Instemmingsbesluit.  

 

C. NAM verzoekt de Minister in overweging te nemen om een instemmingsbesluit te nemen op het 

opslagplan dat NAM op 16 juli 2015 heeft ingediend om zodoende het werkvolume van 6 miljard 

Nm3 beschikbaar te maken ter ondersteuning  van het voorkomen fluctuaties en de 

leveringszekerheid.. 

Het verruimen van de opslagcapaciteit van 5 naar 6 miljard Nm3 heeft een positief effect op het 

beperken van het aantal overschrijdingen van de vastgestelde regionale productiefluctuaties afhankelijk 

van gekozen inzetstrategie. Daarnaast levert dit extra werkvolume een betrouwbaar middel om in te 

zetten ter ondersteuning van de leveringszekerheid in geval van onvoorziene uitval van L-gas middelen, 

zie hoofdstuk 4. Hiertoe dient de minister wel een nieuw opslagplan goed te keuren.   

 

D. NAM verzoekt de Minister in het Instemmingsbesluit de mogelijkheid op te nemen om het volume 

dat benodigd is om UGS Norg te vullen uit opeenvolgende gasjaren te betrekken  

Door de inzet mogelijkheden van de UGS Norg uit te breiden (productie in april en injectie in oktober) 

kan het Groningenveld vlakker worden geproduceerd (zie hoofdstuk 4). Dit betekent dat het 

Groningenveld volume van het lopende gasjaar wordt “overgeheveld” naar het volgende gasjaar zonder 

dat dit leidt tot extra Groningenveld productie (het benodigde volume past binnen de graaddagen 

systematiek van dat jaar maar wordt geïnjecteerd in het jaar daarop). Indien de Minister dit ondersteunt 

dient deze ruimte in het instemmingsbesluit opgenomen te worden. Voor het gasjaar 2018/2019 is het 

waarschijnlijk dat deze voorziening noodzakelijk is om de UGS Norg te kunnen vullen voor komende 

winter.  

 

E. NAM verzoekt de Minister in het Instemmingsbesluit op te nemen dat de clusters Leermens, 

Overschild, de Paauwen, Ten Post en ‘t Zand definitief niet meer gebruikt mogen worden voor 

Groningenveld productie. 

NAM heeft op instructie van de Minister deze clusters in afwachting van dit GTS advies in februari 2018 

ingesloten. GTS heeft in haar advies van 27 maart 2018 geschreven “Nadere studie met betrekking tot 

leveringszekerheid heeft opgeleverd dat, in aansluiting op het advies van SodM, er vijf productieclusters 

permanent gesloten kunnen worden en voor de vervolgjaren niet meer noodzakelijk zijn voor de 

leveringszekerheid.” NAM verzoekt de minister te bevestigen dat deze clusters niet langer nodig zijn voor 

leveringszekerheid en derhalve ter discretie van NAM ontmanteld kunnen worden.  

 

F. NAM verzoekt de Minister in het instemmingsbesluit aan te geven welke inzetstrategie voor de 

regio’s NAM dient te hanteren 

In hoofdstuk 5 worden de twee mogelijke inzetstrategieën besproken.  
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Inzetstrategie 1: Preferentiële clusterinzet uit minst seismische gevoelige gebied gecombineerd met 

minste overschrijdingen van de vastgelegde regionale productiefluctuaties van ongeveer 8%. 

Inzetstrategie 2: Homogene productie verdeling over het veld waarbij clusters gelijkmatig over de regio’s 

worden opgeregeld. Het aantal verwachte overschrijdingen van de vastgelegde regionale 

productiefluctuaties komt deze inzetstrategie te liggen op ongeveer 7%. 

G. NAM verzoekt de Minister in het Instemmingsbesluit op te nemen dat indien de volumes onder de 

graaddagenformule niet toereikend zijn, de Minister NAM een nieuwe instructie zal geven.  

Zie voor een toelichting hoofdstuk 6.2.  

 

H. NAM verzoekt de Minister in het Instemmingsbesluit op te nemen of NAM altijd dient te voldoen 

aan een aanwijzing die GTS via GasTerra geeft in het kader van de Transportcode-LNB. 

Zie voor een toelichting hoofdstuk 6.2.  

 

I. NAM verzoekt de Minister in het Instemmingsbesluit op te nemen wat NAM dient te doen bij 

technische problemen in het GTS netwerk zoals langdurig ongeplande uitval van stikstof wat leidt 

tot een volume behoefte groter dan de graaddagen formule toestaat.   

Zie voor een toelichting hoofdstuk 6.2. 

 

J. NAM verzoekt de Minister in het Instemmingsbesluit op te nemen welke rol NAM heeft bij de 

toepassing van het Meet- en Regelprotocol.  

Een andere rol en positie van NAM bij de productie van het Groningenveld vereist ook een andere rol en 

positie van NAM in het Meet- en Regelprotocol. Zie voor een toelichting hoofdstuk 6.3.  
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Bijlage 1: Inzet strategie UGS Norg en relatie met fluctuaties  
Fluctuaties op Groningen veldniveau 

Fluctuaties op regioniveau, waarvoor de beperkingen gelden als beschreven in de Verwachtingenbrief, zijn 

grotendeels een gevolg van fluctuaties die reeds op veldniveau optreden. Deze bijlage beschrijft wat de 

rol van de UGS Norg - die GasTerra in haar portfolio heeft – is op het beperken van fluctuaties op het 

Groningen veldniveau. Vervolgens zal in deze bijlage ook geschetst worden op welke wijze deze 

veldfluctuaties doorwerken in de fluctuaties op regioniveau.  

In hoofdlijnen kan de UGS Norg op twee methoden worden ingezet teneinde fluctuaties op veldniveau te 

beperken. Beide methoden passen binnen de uitgangspunten van de Verwachtingenbrief en zijn wat 

betreft de UGS Norg inzet volumeneutraal op gasjaarbasis. 

A. Het inzetten van de UGS Norg uitgaande van een minimale reservestelling voor 

leveringszekerheid 

Bij deze methode wordt het beschikbare werkvolume van de UGS Norg – ten opzichte van 

onderstaande Methode B - al vroeg in de winter ingezet om fluctuaties op Groningen boven 

een bepaald grensniveau effectief te beheersen.   

Deze inzetmethode leidt tot het verkleinen van het aantal fluctuaties in vergelijking met 

Methode B. Omdat het werkvolume van de UGS Norg gelimiteerd is, treden grotere fluctuaties 

op veldniveau op in koude of extreme jaren, veelal aan het einde van de winter waar de UGS 

Norg nagenoeg leeg geproduceerd is. Uit analyse van 31 temperatuurscenario’s met deze 

inzetmethode blijkt dat in 3% van de maanden de fluctuaties op veldniveau groter dan 50% 

zijn, met een maximale fluctuatie van 80%. Met andere woorden, het aantal fluctuaties groter 

dan +/- 50% op veldniveau kan hiermee kleiner gemaakt worden echter zullen de fluctuaties 

die optreden dan wel groter zijn in vergelijking met fluctuaties die resulteren onder inzet 

methode B. Zie figuur 1a ter illustratie. 

B. Het inzetten van de UGS Norg uitgaande van het koudste/meest extreme jaar van de 31 

temperatuurscenario’s.  

Bij deze methode wordt het werkvolume van UGS Norg spaarzamer ingezet dan bij 

bovenstaande methode. Daardoor is deze methode effectiever in het verkleinen van de 

grootte van de fluctuaties boven in vergelijking met de fluctuaties die resulteren onder inzet 

Methode A. Dat betekent dat het werkvolume van UGS Norg enkel het volledige werkvolume 

zal benutten indien het jaar zich ontwikkelt als een koud jaar. Voor een gemiddeld jaar zal dit 

dan leiden tot een hogere inzet van het Groningenveld gedurende de wintermaanden. Uit 

analyse van 31 temperatuurscenario’s met deze inzetmethode blijkt dat in 19% van de 

maanden de fluctuaties op veldniveau groter dan 50% zullen zijn met een maximale fluctuatie 

van 55%. Gevolg van deze methode is dat ieder geanalyseerd temperatuurscenario in de 

winter zal leiden tot een maandfluctuatie groter dan 55% op veldniveau. Zie figuur 1b ter 

illustratie. 

Daarnaast kunnen fluctuaties verder worden beperkt door een ruimer werkvolume op Norg zoals 

beschreven in hoofdstuk 4.2. Uitgaande van inzetmethode A. in combinatie met een 6 miljard Nm3 





15 juni 2018 

20 
 

 

Figuur 2: resulterende Groningen veld gasvraag na inzet van de UGSen voor een a) koud (1985/86), b) 

gemiddeld (2011/12) en c) warm (2006/07) jaar. De resulterende jaarvolumes staan vermeld in de 

rechterbovenhoek. d) Geeft het effect op een koud jaar (1985) weer wanneer gebruikt gemaakt wordt van 

een 6 miljard Nm3 werkvolume op UGS Norg en injectie optimalisatie. 

Relatie fluctuatie veld- en regioniveau 
Regiofluctuaties zijn tenminste gelijk aan de fluctuaties op veldniveau. Door een +/- 20% fluctuatie 

beperking in Bierum en het preferentieel inzetten van clusters als beschreven in hoofdstuk 5.4 (“Keuze 

voor de Inzetstrategie van de regio’s”) zullen fluctuaties op regioniveau vaker optreden dan op veldniveau. 

Daarnaast zullen de fluctuaties op regioniveau ook groter zijn dan op veldniveau. Bovenstaande analyses 

laten zien dat het niet mogelijk is alle 31 temperatuurscenario’s af te dekken binnen een fluctuatie 

bandbreedte van +/- 50% op veldniveau, waardoor fluctuatie-overschrijdingen op regioniveau ook per 

definitie zullen optreden. 

Voor de in hoofdstuk 5.4 gedefinieerde inzetstrategieën, kunnen de fluctuaties op veldniveau uiteindelijk 

vertaald worden naar fluctuaties op regioniveau.  

Indien wordt uitgegaan van een UGS Norg inzet strategie waarbij incidenteel grotere fluctuaties op 

veldniveau optreden (inzet methode A), kunnen op regio niveau het grootste deel van de 31 

temperatuurscenario’s de fluctuaties binnen de +/- 50% bandbreedte gehouden worden. Deze 

overschrijdingen treden op in 7-8% van de regiomaanden, afhankelijk van het gekozen cluster 

inzetscenario.  

a)

b)

c)

d)
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:  

 

 

  

:  

 

 

 

  

 

 

 

4. Scenario’s advies Mijnraad en afstemming reactie 

 

 heeft op eigen initiatief een rondgang gemaakt langs de 

bestuurlijke actoren. Uit het gesprek met de minister komt een beeld naar voren 

dat de deeladviseurs allemaal nog grote onzekerheden signaleren maar dat zij het 

er over eens zijn dat de verlaging van de gaswinning een significante daling van 

het risicoprofiel veroorzaakt. Inschatting is dat het aantal te slopen en nieuw te 

bouwen woningen van duizenden naar honderden gaat. 

De Mjinraad wil daarbij ook een uitspraak doen over de mogelijke bestuurlijke 

motieven om batch 1588 alsnog te versterken. 

 

 De adviseurs zijn toch gevraagd om een technische beoordeling, 

niet een bestuurlijke? 

 Het zwaartepunt ligt ook op het technische aspect maar gegeven de 

onzekerheden in het advies wil de Mijnraad verder kijken. 

 

Het gevolg is dat er een zeer bruikbaar advies zou liggen die richting geeft aan de 

beslissingen voor de korte en lange termijn. 

Deze uitkomst is nog niet zeker. De deeladviseurs moeten hun adviezen nog 

uitbrengen en het is altijd denkbaar dat zij toch niet volgens verwachting 

adviseren. 

 

 Op basis van deze signalen lijkt het Mijnraad advies goed toepasbaar. 

Afstemming tussen de deeladviseurs blijft spannend. Juist ook omdat een klein 

verschil in terminologie veel uit kan maken. Wanneer maatregelen voor veiligheid 

nodig zijn is de NAM aansprakelijk, anders niet. 

 

Daar komt bij dat de SODM werkt aan een strenger scenario. Het is onduidelijk 

hoe dit er uit gaat zien en hoe het doorwerkt in het Mijnraad advies. 

Daarom wordt de minister breed geadviseerd over de mogelijke scenario’s, ook als 

deze minder waarschijnlijk worden geacht. 
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 De mogelijkheid van de Mijnraad om een uitspraak te doen over de lopende 

batches is afhankelijk van de informatie over typologieën van woningen in het 

gebied. Onzeker is of die informatie tijdig voorhanden is. 

 

 Voorkomen moet worden dat de deeladviseurs naar buiten komen 

met hun advies voordat het integrerend advies naar buiten komt. Dat zou de 

beeldvorming al zodanig sturen dat de ruimte voor een gewogen beslissing weg is. 

 De indruk is dat de onderlinge communicatie tussen de deeladviseurs goed 

is. Het is aan de Mijnraad om af te stemmen hoe partijen naar buiten gaan met de 

stukken. Daarbij speelt het punt dat de SODM ook een rol heeft als adviseur in het 

kader van het winningsbesluit, waarvoor ze een advies moeten uitbrengen. 

 Deze nuance valt weg als de SODM naar buiten komt met een 

advies. 

 De Mijnraad begrijpt het belang van een helder signaal. Het is aan hen om 

de deeladviseurs daar in mee te nemen. EZK stuurt hier bewust niet op om te 

voorkomen dat er een schijn van beïnvloeding zou kunnen ontstaan. 

 

 SODM heeft hier ervaring mee en begrijpt het belang van 

eenduidige communicatie. 

 En het KNMI? 

 Het KNMI neemt een bijzondere rol in omdat zij jaarlijks met een PGA-

kaart komen. Die kaart is op zichzelf niet spannend maar duidelijk is dat het 

wenselijker is als die kaart net na 1 juli wordt gepubliceerd en niet daarvoor. 

 

5. Stand van zaken wetsvoorstel 

 

 Er zijn circa 200 vragen ingediend voor het verslag. Deze worden nu 

beantwoord. In eerste concept lag nog veel nadruk op het belang van 

leveringszekerheid. Vanuit communicatie is het wenselijk om dit niet te zwaar aan 

te zetten. 

 Daarbij moet ook de terminologie over de veiligheid van het gebied 

gelijk getrokken worden. Vergelijk veilig, onveilig en niet onveilig met elkaar. 

 De financiële vragen uit het verslag worden afgestemd met Financiën.  

De behandeling staat gepland voor 28 juni, plenair. 

 

 op 23 juli is het debat gepland over het advies van de 

Mijnraad. Is het wenselijk om dit te verschuiven naar 5 juli zodat iets meer tijd 

beschikbaar is voor afstemming met de regio? 

 op 3 juli is een akkoord met de regio lastig haalbaar. 

 het debat kan ook tussen twee rondes van overleg met de regio 

worden gepland. Dat geeft de minister de gelegenheid om een wensenlijstje van 

de Kamer mee te nemen in de gesprekken.  

 Een deal met de regio maakt de positie van de Minister in de 

Kamer sterker. Wellicht is een akkoord met de regio mogelijk, vooruitlopend op 

een definitief besluit op batch 1588. 

 Dat is denkbaar als er een principe akkoord is dat 1588 wordt gedaan, 

wat later wordt uitgewerkt met BZK. 
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 In dat kader kan het wenselijk zijn om donderdag 28 juni een hoog-

ambtelijk overleg te organiseren (EZK, BZK, FIN). Daarin kan dan worden verkend 

of op basis van het concept advies van de Mijnraad een toezegging op hoofdlijn 

over 1588 kan worden gedaan. 

 

 Is het mogelijk om de scenario’s hierover, die met de minister 

zijn gedeeld, ook interdepartementaal te verspreiden?  

 Dit stuk wordt eind van de week verspreid. 

 

 zet een voorstel voor een proces op papier en stuurt het rond. 

 

Woensdag 27/ 6 ontvangt EZK het 90% advies onder embargo 

Donderdag 28/6 hoog-ambtelijk overleg 

Vrijdag 29/6 MR 

Maandag 2/7 presentatie van het advies met persconferentie 

Maandag 2/7 aansluitend overleg Rijk/regio 

Dinsdag 3/7 debat 

 

 het zou wenselijk zijn als er enige afstemming is over de wijze van 

presenteren van het advies door de Mijnraad. Presentatie en persconferentie 

kunnen bepalend zijn voor beeldvorming over advies. 

Voorstel zou zijn om een aanbieding van het advies van de Mijnraad aan MEZK te 

maken met volgend op presentatie Verdaas een reactie van de MEZK. Reactie kan 

worden voorbereid op basis van 90% van advies. 

 

6. Operationeel plan 

 

Zoals eerder opgemerkt probeert de NAM om verantwoordelijkheden in het 

operationeel plan te verleggen naar de Staat. Met WJZ wordt bezien in hoeverre 

dit redelijk is in het nieuwe stelsel. Als hier discussie met de NAM over ontstaat 

dan afstemming met team onderhandelingen olies nodig. 

 

7. Rondvraag 

 

 Wet schadevergoeding gaat eind deze week in consultatie. Is het 

discussiepunt met JenV beslist? 

De landsadvocaat heeft een voorstel gedaan waar zowel JenV als WJZ 

zich in konden vinden. Dit wordt nu verwerkt in het voorstel. 

 

 De inrichting van de plus op versterking wordt nu ook verder 

uitgewerkt. Het is goed om FIN hierbij te betrekken. De gedachte is nu om ook 

een individuele plus aan te bieden. Deze wordt rechtstreeks ter beschikking 

gesteld aan de bewoners, bovenop compensatie ten laste van de NAM. Daarvoor is 

wellicht een deel van het resterende mandaat nodig. Hierover wordt contact 

gelegd met FIN. 
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  Donderdag gaat de Minister naar Groningen, wie bereidt dit voor? 

 Laten BBR, Bovengronds en DC dit zo apart bespreken. 

 

 Afgelopen week was het inloop BWO. Hierin is door meerdere 

departementen inzicht gevraagd in de financiële gevolgen van de deal met de 

olies. Deze actie ligt bij  Het zou goed zijn als de andere 

departementen ook worden meegenomen in het (ontbreken aan) financiële 

gevolgen vanuit de andere sporen.  

 legt hiervoor contact met  

 

8. Sluiting 
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