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2 
strategie(ën) (verder: OS) en dreigings- en risicoanalyse (verder: HRA) voor het 

gasjaar 2020/2021. Staatstoezicht op de Mijnen (verder: SodM) concludeert dat 

voor alle deelmodellen van de HRA, de meest recent geactualiseerde versies in de 

HRA voor het gasjaar 2020/2021 (verder: HRA2020) gebruikt kunnen en moeten 

worden. 

Daarnaast adviseert SodM u om twee OS met bijbehorende HRA te laten 

uitwerken: 1) een OS waarbij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder: 

NAM) de huidige opstartvolgorde van de clusters handhaaft, en 2) een OS waarbij 

NAM onderzoekt welke clusters benodigd zijn om de door Gasunie Transport 

Services B.V. (verder: GTS) geadviseerde productie en capaciteit te kunnen 

leveren en welke clusters kunnen worden ingesloten zonder het seismisch risico te 

verhogen. Daarbij dient NAM ook een doorkijk te geven van de voorgestelde 

clusterinzet voor de verdere afbouw van de productie in de jaren na komend 

gasjaar. 

Tenslotte adviseert SodM u de NAM te verzoeken om de informatie uit het 

overzicht gegeven in bijlage 2 in de OS en bijbehorende HRA op te nemen. 

Waarom komt SodM met dit advies? 

Op 6 december 2019 heeft u SodM gevraagd te beoordelen of de recent 

geactualiseerde versies van de verschillende deelmodellen die in de HRA worden 

gebruikt, geschikt zijn om de HRA2020 op te baseren. SodM houdt toezicht op de 

adequate risicomanagement van de NAM, waaronder het identificeren en bepalen 

van de risico's. In dat kader volgt SodM continue de ontwikkeling van de HRA en 

toetst deze periodiek. De adviezen in deze brief zijn mede gebaseerd op grond 

van de verkregen inzichten en gevelde oordelen in het kader van haar toezicht. 

In dit advies zal SodM u op basis van een voorlopige beoordeling adviseren over 

de in de HRA2020 te gebruiken deelmodellen. De voorlopige beoordeling is 

gebaseerd op de op dit moment beschikbare informatie over de actualisaties van 

de verschillende modellen. In het advies van SodM voor het vaststellingsbesluit 

gasjaar 2020/2021 zal SodM een uitgebreidere definitieve beoordeling van deze 

deelmodellen geven. In bijlage 1 bij dit advies vind u een beschrijving van de 

actualisatie van de verschillende deelmodellen en de voorlopige beoordeling van 

deze deelmodellen. 
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