
   
    

  
 

  
             

            
         

              
             
                

        

               
               
        

         
                

        

  
           

             
              

          
          

           
                 

        

               
            

           
              

             
           

   





   
    

  
 

             
           

            
             

             
     

              
             

            
             

       

               
         

            
     

 

            
             

              
            

             
               

            
               
              

             
              

       

 

   



   
    

  
 

 
        

  
  
 
 

 

  
  
  
  

 
 

 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            
  

   

   

 

             
            

              
            

         

   



   
    

  
 

 
           

     

               
                

              
               
                
               
             

            
           

               
              
               

            
             

                
           

                  
           

   
             

  
              

           
      

                

               
           

        
       

   



   
    

  
 

          

   

 

     
       

     

 

 

 

 

      
       

      

 

     
       

     

       

              
 

            
               

  
              

      

   



Persbericht 15 maart 

Eerst stap naar uitvoering nieuwe schadeprotocol 

Het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen opent komende 
maandag 19 maart voor het eerst zijn deuren. Bewoners en ondernemers in het aardbevingsgebied 
kunnen daar voortaan terecht voor de afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg 
van de gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.  

Bereikbaarheid en openingstijden 
Het loket is zowel via internet (schadedoormijnbouw.nl) als telefoon (0800-4444111) bereikbaar en op het 
kantoor in de stad Groningen (Cascadeplein 10). De openingstijden van de telefoonlijnen van het schadeloket 
zijn van 8 tot 20 uur. Voor een gesprek op kantoor kunnen schademelders van 8 tot 17 uur terecht. Bewoners 
en ondernemers kunnen er hun schade melden. Ook is er voor iedereen persoonlijk een zaakbegeleider. 

Werving nieuwe mensen 
Het schadeloket verkeert in een opstartfase, die zeker enkele weken zal duren. Zo wordt het aantal telefonisch 
medewerkers nog uitgebreid van de huidige dertig naar circa tachtig. Momenteel is de werving in volle gang. Er 
is komende weken daarom mogelijk sprake van wachttijden aan de telefoon. Op een deel van de vragen zal ook 
niet direct antwoord zijn. Deels omdat medewerkers zich het complexe onderwerp nog eigen moeten maken 
en ook omdat de commissie nog gaat besluiten over bijvoorbeeld het proces van schadeafhandeling. 

Duidelijkheid 
De commissieleden zijn onlangs (op 9 maart) door de ministerraad benoemd. Zij beginnen de eerste week van 
april met hun werkzaamheden. Zij zullen zich dan eerst inwerken en in gesprek gaan met belangenorganisaties 
van bewoners en andere betrokkenen. Half april volgt een besluit over de werkwijze en dan wordt ook duidelijk 
wanneer de eerste beoordelingen, besluiten en uitbetalingen van schadevergoeding plaatsvinden. 

Belangrijke stap 
De opening van het loket vormt een belangrijke nieuwe stap in de onafhankelijke afhandeling van schade als 
gevolg van de gaswinning in Groningen. Zoals vastgelegd in het nieuwe schadeprotocol, waarover provinciale 
en gemeentelijke bestuurders in Groningen op 31 januari overeenstemming hebben bereikt met het kabinet, 
hoeven individuele schademelders geen zaken meer te doen met de NAM. Alle schademeldingen worden 
voortaan individueel behandeld en beoordeeld door de onafhankelijke Commissie die ook de hoogte van de 
schadevergoeding vaststelt. 

Flinke uitdaging 
Het nieuwe schadeloket wacht meteen een flinke uitdaging. Komende maandag start de verwerking van ruim 
11.500 schademeldingen die sinds 31 maart 2017 zijn gedaan bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Deze 
schades, die nog niet zijn afgehandeld, worden op maandag 19 maart door het CVW overgedragen aan en 
beschikbaar voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. 

Over het schadeloket en de Commissie 
Het schadeloket wordt gevormd door mensen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, medewerkers 
die overkomen van het CVW en nieuwe medewerkers met andere achtergronden. Ook beschikt het 
schadeloket over zeker 65 schade-experts. Zij worden allen getraind en later ook verder opgeleid volgens de 
door de commissieleden nog vast te stellen nieuwe werkwijze. Het schadeloket ondersteunt de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen bij haar werk. De Commissie bestaat uit acht leden met als voorzitter 
Bruno van Ravels. 

224





> Retouradres Postbus 3006 9701 DA Groningen

NBO 

Datum 16 maart 2018 
Betreft Concept Addendum op de Meerjarenprogramma Brief (van 7 

december 2017) - Q2-Q4 2018  

NCG IS EEN SAMENWERKING VAN TIEN GRONINGER GEMEENTEN, PROVINCIE GRONINGEN EN RIJK Pagina 1 van 27 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

Bezoekadres 

Paterswoldseweg 1 
9726 BA  Groningen 

Postadres 

Postbus 3006 
9701 DA  Groningen 

Ons kenmerk 

NCG / 18005499 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte heer/mevrouw, 

Concept Addendum op de Meerjarenprogramma Brief (7 december 2017), 

Q2 – Q4 2018 

In de bestuurlijke stuurgroep van 8 maart jl. is gesproken over het addendum op 
de MJP brief van 7 december 2017. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat 
regio en rijk een verschillend standpunt hebben ingenomen. Geconcludeerd is dat 
er op korte termijn een Nationaal Bestuurlijk Overleg (NBO )zal moeten 
plaatsvinden. 

In het navolgende wordt eerst stil gestaan bij de ingenomen standpunten in de 
bestuurlijke stuurgroep. De NCG voorziet de daar naar voren gebrachte 
argumenten van advies welke kan worden besproken als een concept-
voorstel/advies van NCG. Na afronding van het NBO is het - conform het 
instellingsbesluit - aan de NCG gehoord het NBO om een definitief voorstel te 
formuleren. Dit voorstel biedt de NCG aan de minister en de colleges van B&W en 
GS aan. De minister stelt het vast gehoord de ministerraad en biedt het aan aan 
de Tweede Kamer. Indien afgeweken wordt van het voorstel van de NCG, dan 
wordt in het door de minister vastgestelde voorstel aangegeven op welke wijze 
rekening is gehouden met het advies van de NCG en het oorspronkelijke voorstel 
van de NCG wordt meegezonden aan de Tweede Kamer. 

Het Rijk heeft in de bestuurlijke stuurgroep van 8 maart ingestemd met verdere 
voortgang van de inspecties, maar heeft aangegeven, gegeven de lopende 
discussie over het winningsniveau en het voornemen te komen tot een 
aanzienlijke verlaging van de winning in de tijd en verdere afbouw daarna, nu niet 
vast te willen leggen aan de hand van welke NPR de engineering zal plaats vinden. 
Het Rijk heeft voorts aangegeven die nieuwe inzichten ook te willen betrekken bij 
eerdere geïnspecteerde en geengineerde batches om te voorkomen dat er 
onnodige maatregelen worden genomen. 
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Gemeenten en provincie Groningen hebben kenbaar gemaakt zich te kunnen 
vinden in het voorliggende concept addendum, zowel waar het gaat om de 
voortzetting van de inspecties als de bepaling dat deze woningen getoetst zullen 
worden aan de NPR 9998:2017. Gemeenten en provincie hebben aangegeven dat 
het beleid in deze is vastgelegd in de MJP’s. De “regionale” bestuurlijke partijen 

wijzen op de staande procedures in dit kader: het is aan het KNMI om vast te 
stellen of er zodanige aanpassingen zijn dat deze van invloed zijn op de risicokaart 
en vervolgens kan deze kaart ingebracht worden in de NPR. De effecten daarvan 
komen dan in de toetsing tot uitdrukking. 
 
Deze discussie is ook aan de orde geweest aan de bestuurlijke tafel van het 
overleg tussen rijk, provincie Groningen en gemeenten in het kader van het 
project Groningen Bovengronds. 
 
In het verlengde van deze discussie heeft NAM kenbaar gemaakt dat de tweede 
batch versterkingsadviezen op grond van de NPR 9998:2015 – 1.588 
versterkingsadviezen – nog niet kunnen worden vrij gegeven, omdat NAM eerst 
kennis wil nemen van de uitkomsten van bovengenoemd overleg en de contouren 
van het winningsbesluit, aan de hand waarvan herijking van de 
versterkingsadviezen zou moeten plaats vinden. Een en ander betekent dat de 
herijking op nagenoeg het geheel van de geïnspecteerde woningen betrekking zou 
moeten hebben. 
 
Advies NCG 

 
De NCG adviseert om voor het tweede kwartaal 2018 het programma ongewijzigd 
vast te stellen (inspecties op grond van de NPR 9998:2017). Van groot belang is 
om te beseffen dat de betrokken bewoners op basis van de gezamenlijk gemaakte 
afspraken, inmiddels geïnformeerd zijn over het inspectieprogramma voor het 
tweede kwartaal 2018. 
 
In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-
2021 is een concrete beleidsbeslissing opgenomen: “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. Voor de geplande 

inspecties in het laatste kwartaal van 2016 en de eerste helft van 2017 vormt de 

NPR 9998-2015 het kader”. 
 
In het addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen 2017-2021 wordt het volgende gezegd over de referentiekader 
inspectie- en engineeringsprogramma: “De referentiekaders voor inspecties en 

versterken kunnen alleen op 1 januari en 1 juni gewijzigd worden. Dat staat in het 

MJP 2017-2021. Dit betekent dat de kaders die gelden aan de start van een 

programma in een dorp of wijk gelden gedurende de uitvoering van het hele 

programma.[…] Op 22 juni 2017 is de nieuwe NPR opgeleverd. Deze nieuwe NPR 

van 22 juni 2017 wordt in dit addendum van toepassing verklaard voor zowel 
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nieuwbouw als bestaande bouw. Dit betekent dat de NPR 9998:2017 geldt voor 

het inspectie- en engineeringsprogramma voor de tweede helft van 2017.”. 

 
In de MJP brief van 7 december 2017 wordt bepaald dat twee gebieden die eerder 
waren voorzien te worden getoetst aan de hand van de NPR 9998:2015 zullen 
worden getoetst aan de hand van de NPR 9998:2017 (woningen in Ten Post en 
Woltersum). Voor het overige wordt aangegeven dat gebouwen uit het 
inspectieprogramma per 1 juli 2017 worden getoetst aan de hand van de NPR 
9998:2017. 
 
In het voorliggende addendum wordt gesteld dat gebouwen uit het 
inspectieprogramma van 2018 worden getoetst aan NPR 9998:2017. 
 
Weloverwogen in de beide stuurgroepen, besproken in de respectievelijke NBO’s 

en vastgesteld door de ministers van EZ(K), gehoord het kabinet is de lijn uitgezet 
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. Nu daarop terug 
komen betekent het in de waagschaal stellen van de geloofwaardigheid van de 
aanpak. Het is van belang dat NAM aangesproken wordt op de uitvoering van het 
vastgestelde beleid in de MJP brief d.d. 7 december 2017. 
 
Het verzoek van de NAM met betrekking tot de 1.588 versterkingsadviezen (2e 
batch NPR 9998:2015) is strijdig met de afspraken gemaakt in de 
Meerjarenprogramma brief van 7 december 2017.  Deze batch wordt expliciet in 
deze brief genoemd (1.600) en wordt aangekondigd dat in het 1e kwartaal 
hierover gesprekken gevoerd zullen worden met de betrokken bewoners. Daartoe 
is besloten om de kaders niet alleen van toepassing te verklaren op 1e batch van 
1.467 woningen, maar ook op deze 1.600 woningen. NAM werkt op dit moment 
niet mee aan de uitvoering van deze afspraken opgenomen in de MJP brief van 7 
december 2017. 
 
Het is duidelijk dat de komende tijd de discussie gevoerd zal worden over een 
halvering van de productie van gas en na het bereiken van dat niveau een verdere 
afbouw van de gaswinning. Hoe het tijdschema er in deze uit zal zien is niet 
bekend. In die zin is het logisch dat de vraag onder ogen zal moeten worden 
gezien wat dit voor betekenis heeft voor de dreiging. Waar risico kans X effect is, 
mag duidelijk zijn dat vermindering van de winning invloed heeft op de kans. Het 
advies van SodM lijkt anderzijds te stellen dat een halvering van de winning zeker 
stelt dat voldaan wordt aan grenswaarde van 10-4 en dat voor het realiseren van 
de norm van 10-5 versterken noodzakelijk is. Kortom, het is niet eenvoudig om op 
voorhand conclusies te trekken. Daarvoor zijn adviezen van alle relevante 
instanties van belang. 
Als in de komende tijd hierover meer duidelijkheid zal bestaan, zal de NCG aan 
het KNMI opdracht geven te beoordelen of de seismische hazardkaart aanpassing 
behoeft op basis van gewijzigde inzichten en wanneer dit nodig blijkt de 
aanpassing uit te voeren. De NCG zal vervolgens aan de NEN opdracht verlenen 
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om te beoordelen of er reden is de normering te actualiseren als de seismische 
hazardkaart is aangepast of als er andere gewijzigde inzichten zijn die daartoe 
aanleiding geven. 
 
Partijen zouden kunnen  “besluiten” om de inspecties voort te zetten, maar te 

bepalen dat engineering pas zal worden gestart wanneer deze nieuwe inzichten 
zijn getoetst. 
 
Gelet daarop lijkt het zinvol om op te nemen dat in juni 2018 besluiten worden 
genomen over de inspecties voor het 3e en 4e kwartaal en over de vraag of al kan 
worden bepaald waaraan de toetsing van deze woningen zal plaats vinden. 
 
Daarbij dient bedacht te worden dat in december 2017 is besloten tot een MJP-
brief in plaats van het vaststellen van een integraal programma. 
 
In die brief wordt gesteld dat niet vooruit zou moeten  worden gelopen op de 
gesprekken met de verschillende partijen – Groningen Bovengronds – die nodig 
zijn om meer duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van de formatie en 
het regeerakkoord. De uitkomsten van deze gesprekken zouden juist moeten 
landen in het nieuwe Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen. 
 
Een pas op de plaats dus onder de gelijktijdige afspraak dat de “operatie” door 

zou moeten gaan. Daartoe zijn ruim 3.000 woningen aangegeven (eerste 2 
batches op basis van NPR 9998:2015). Het voorgaande maakt duidelijk dat beide 
elementen van belang zijn: 
 de beleidskaders staan en zijn van toepassing op het I&E programma; 
 naar de toekomst toe kan  weloverwogen - waarbij de rol van KNMI, SodM en 

NEN cruciaal zijn voor onafhankelijke en deskundige onderbouwing - een 
gewijzigde koers worden uitgezet en gecommuniceerd; 

 het nu ter discussie stellen van de 2e batch van de versterkingsoperatie 
betekent dat het geheel tot stil stand komt en herhaalde besluitvorming in 
meerdere MJP´s terzijde wordt geschoven en gemaakte afspraken met de 
inwoners in het gebied niet worden nagekomen. Daar waar herstel van 
vertrouwen een van de centrale doelen is dient dit te worden voorkomen. 

 
Daarom luidt het advies: 
1. het addendum vast te stellen inclusief het 2e kwartaal 2018; 
2. aan te kondigen dat er in juni een afweging zal plaats vinden over het 

inspectieprogramma voor het 3e en 4e kwartaal 2018 en daarbij expliciet in te 
gaan op de vraag of er zodanige wijzigingen zijn dat het gerechtvaardigd is 
om de toets voor de engineering op een later moment te bepalen; 

3. vast te houden aan het beleid in de MJP brief van 7 december 2017 en de 
NAM aan te spreken op de uitvoering daarvan (1.600 woningen, waarop de 
kaders van toepassing zijn verklaard). 
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ADDENDUM BRIEF D.D. 12-02-2018 

In de Meerjarenprogramma (MJP) brief van 7 december 2017, die door minister 
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is vastgesteld op 22 december 2017, 
is het inspectie- en engineeringprogramma vastgesteld voor het eerste kwartaal 
van 2018. Medio december stemden de colleges van burgemeester en wethouders 
van de (toen nog) twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied en het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Groningen al in met de 
Meerjarenprogramma-brief.  
 
De maatschappelijke organisaties hebben voorafgaand aan de vaststelling kenbaar 
gemaakt dat de impact en omvang van de versterkingsopgave voor hen 
aanleiding is om het tempo en de omstandigheden waarin de versterkingen 
moeten plaatsvinden nog eens kritisch te willen beschouwen. Daarbij moeten ook 
het vraagstuk van de nauwe en gedetailleerde betrokkenheid van NAM binnen de 
huidige aansprakelijkheidsverhouding en het onvoldoende tot invulling komen van 
de zorgplicht van de staat worden betrokken. In het eerste MJP is een brede 
ambitie geformuleerd waaronder: verduurzamen; levensloopbestendig; 
meenemen van de krimp; voorsorteren naar morgen. Voor het 
onderwijsprogramma is het gelukt om dat concreet te maken. Maar de vanuit de 
aansprakelijkheidsbenadering van NAM gedreven aanpak biedt op veel onderdelen 
teveel beperkingen om dit succesvol te kunnen combineren met de zorgplicht van 
de Staat.  
 
Deze context, gecombineerd met de verdere uitwerking en concretisering van het 
regeerakkoord, heeft ertoe geleid dat er in eerste instantie is gekozen om alleen 
de inspecties voor het eerste kwartaal op te starten. Op die manier wordt het 
mogelijk om de uitkomsten van het proces en een doorvertaling van de huidige 
aanpak gebaseerd op de wettelijke aansprakelijkheid naar een eventuele publieke 
aanpak door te voeren bij de start van een nieuw kwartaal. 
Om de inspecties in het tweede kwartaal (april-juni 2018) daadwerkelijk uit te 
kunnen voeren is het moment aangebroken om te bepalen waar we staan, om tot 
besluitvorming te komen.  
 
Dit is besproken in de Bestuurlijke Stuurgroep en de Maatschappelijke Stuurgroep 
op 25 januari 2018. Hier is besloten de formele besluitvormingsprocedure te 
volgen met besluitvorming in het NBO. Voorafgaand aan het formele 
besluitvormingstraject heeft NCG om toestemming gevraagd bij de gemeenten die 
het betreft om de voorbereidende werkzaamheden voor de inspecties voor het 
tweede kwartaal te starten.  
 
Wij vragen u te reageren op de besluitpunten zoals opgenomen in de brief. De 
besluitpunten zullen uiteindelijk voorliggen in het Nationaal Bestuurlijk Overleg.  
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BESLUITVORMING 

Besluitpunten 

1. Er wordt vastgehouden aan de ambitie voor 2018 om 5.000 
grondgebonden woningen en 300 overige gebouwen te inspecteren. Het 
inspectie- en engineeringsprogramma voor het tweede, derde en vierde 
kwartaal van 2018 omvat circa 3.250 gebouwen en ongeveer 3.900 
adressen; 

2. De invulling van de concrete adressen voor het tweede kwartaal, die in 
samenspraak met gemeenten is bepaald, met als doel maximaal te 
kunnen koppelen;  

3. De invulling van de concrete adressen voor het derde en vierde kwartaal 
in samenspraak met gemeenten bepalen met als doel maximaal te kunnen 
koppelen;  

4. De inspecties in Q3 resp. Q4 te kunnen starten na een akkoord in de 
Bestuurlijke Stuurgroep en Maatschappelijke Stuurgroep op respectievelijk 
19 april 2018 en 12 juli 2018, wanneer de definitieve afweging wordt 
gemaakt of de inspecties voor Q3 resp. Q4 moeten worden voortgezet;  

5. Het toepassen van de kaders Uitvoering Versterking op de inspecties van 
het tweede, derde en vierde kwartaal in 2018. 

6. Gebouwen uit de inspectieprogramma’s van 2018 worden getoetst aan 

NPR 9998:2017. 
7. De overige uitgangspunten uit de MJP brief zijn van toepassing op het 

tweede, derde en vierde kwartaal van 2018. 
 
In de bijlagen vindt u een toelichting op de besluitpunten en de noodzaak daartoe. 
Daarnaast zijn de kaarten voor de inspecties in het tweede kwartaal opgenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Hans Alders 
Nationaal Coördinator Groningen  

10.2.e
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Bijlage I 

 

TOELICHTING 

 
Inspectie en engineeringprogramma 2018 Q234 

Vastgehouden wordt aan de doelstelling van inspecties en beoordelingen van 
22.000 grondgebonden woningen en 1.500 overige gebouwen binnen vijf jaar. De 
ambitie blijft daarom ook voor 2018 om 5.000 grondgebonden woningen en 300 
overige gebouwen te inspecteren. In de MJP brief is opgenomen in welke kernen 
inspecties in 2018 worden doorgezet of worden opgestart.  
 

 
 
Voor kwartaal één van 2018 is circa 25 procent van de totale ambitie, ongeveer 
1.250 adressen, opgenomen in het inspectie en engineeringprogramma. Voor het 
tweede tot en met vierde kwartaal van 2018 wordt voorgesteld om ongeveer 
3.250 gebouwen op te nemen in het inspectie en engineeringprogramma, 
waarmee 90% van de totale doelstelling voor 2018 is ingepland. Het voorstel is 
om in de Bestuurlijke Stuurgroep en Maatschappelijke Stuurgroep op 19 april 
2018 de afweging te maken of er aanleiding is om de inspecties voor het derde 
kwartaal onverminderd door te laten gaan of te temporiseren en eenzelfde 
afweging in te bouwen tijdens de stuurgroepvergaderingen op 12 juli. Mede 
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afhankelijk van nieuwe inzichten ten aanzien van risico’s en de lopende 

gesprekken naar aanleiding van het regeerakkoord.  
 
De invulling van de concrete adressen zijn in samenspraak met de betreffende 
gemeenten ingevuld. Daarbij is rekening gehouden met de toezegging dat de 
kernen Loppersum, ’t Zandt, Ten Post/Lellens/Winneweer en Opwierde-Zuid 
(Appingedam) zullen worden afgerond voor 1 juli 2018. Voor het restant kunnen 
gebieden worden aangewezen waar - indien gemeenten dit wensen - maximaal 
kan worden gekoppeld. 
 
Daarnaast blijft tien procent van de capaciteit (circa 500 grondgebonden 
woningen en 30 andere gebouwen) in reserve om in het lopende het jaar het 
programma te kunnen bijsturen op eventuele nieuwe inzichten. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan een nieuwe dreigingskaart van het KNMI of specifieke 
risicosituaties die uit de versterkingsadviezen, resultaten van de pilot voor 
meerlaagse bouw of andere berekeningen naar voren komen. Eind april zal ook 
daarvoor op basis van de laatste inzichten en risico gestuurd, in afstemming met 
gemeenten, tot een voorstel gekomen worden voor de invulling van de laatste 
10% van de inspectiecapaciteit. 
 
Urgentie 

De urgentie van de versterkingsopgave is onverminderd groot. Al in het 
Meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2022 
van december 2015 noemden we de versterkingsopgave “een enorme klus, een 
opgave van een omvang waar geen enkele andere regio in het land ooit eerder 
voor stond”. Onbekend was hoe groot de versterkingsopgave zou zijn, elke woning 

en elk gebouw moet worden geïnspecteerd en daarom kon niet worden gewacht 
totdat alle normen, kaders en kennis beschikbaar was. Op basis van de No 
Regret-aanpak werd geprioriteerd en als doelstelling werd bepaald dat binnen de 
kern van het aardbevingsgebied de 22.000 grondgebonden woningen en 1.500 
andere gebouwen met verblijfsfunctie binnen 5 jaar moesten worden beoordeeld.  
 
De risico’s zijn 8 januari j.l. opnieuw aangetoond door de zware aardbeving in 

Zeerijp. Bewoners leven in onzekerheid en de maatschappelijke onrust is groot. 
De doelstelling moet daarom worden gehandhaafd, wat betekent dat ook in 2018 
5.000 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen moeten worden 
geïnspecteerd.  
 
Voortzetting inspectieprogramma – knelpunten en oplossingen 

Het is van groot belang om flink tempo te maken. Niet alleen door het uitvoeren 
van inspecties, maar ook door het proces om te komen tot een beoordeling of een 
gebouw moet worden versterkt, te versnellen. Hiertoe zullen maatregelen moeten 
worden genomen. NCG heeft een marktconsulatie georganiseerd. De 
marktpartijen geven aan dat de versterkingsopgave wel degelijk uitvoerbaar is in 
hoog tempo, maar of dit gebeurt, is afhankelijk van de invulling van 
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randvoorwaarden en van welke keuzes daarin worden gemaakt. Keuzes waarvoor 
de overheden mede verantwoordelijk zijn.  
 
De huidige samenwerkingsafspraken op basis van aansprakelijkheid werken 
beperkend voor de inrichting van het inspectie en engineeringproces. Onder meer 
doordat om aansprakelijkheid te voorkomen ieder pand wordt doorgerekend in 
plaats van het deskundigenoordeel breed in te zetten.  
 
Op dit moment zijn er nog geen concrete uitkomsten uit het lopende proces om 
NAM op afstand dan wel in het geheel uit de versterkingsaanpak te hebben en 
daarmee tot een aangepaste invulling te komen van die aansprakelijkheid en de 
zorgplicht van de Staat.  
Wat betreft de beschikbare capaciteit voor engineering en voor de uitvoering van 
het versterkingsprogramma is uit de marktconsultatie het volgende naar voren 
gekomen. Het knelpunt van engineeringscapaciteit is nog niet weggenomen. In 
de markt is geen extra engineeringscapaciteit voorhanden. Het in alle gevallen 
moeten rekenen in verband met aansprakelijkheid blijft tot nog toe de realiteit. In 
de besprekingen over governance kan een oplossing liggen voor het anders 
inrichten van het beoordelings- dan wel besluitvormingsproces. Tijdens de 
marktconsultatie is gesproken over onder meer de toepassing van standaardisatie 
in versterkingsmaatregelen en het vereenvoudigen van het rekenproces om tot 
een besluit te komen over de noodzaak van versterking dan wel sloop/nieuwbouw.  
 
Uit de marktconsultatie blijkt tevens dat marktpartijen de marktcapaciteit voor 

de uitvoeringsfase van de versterking van gebouwen niet als knelpunt zien en 
dat zij in brede zin betrokken willen worden bij de versterking. Van belang is goed 
uit te werken hoe de vraag aan de markt wordt gesteld (bijvoorbeeld aparte 
uitvraag voor uitvoering versterking versus sloop-nieuwbouw, werkbare omvang 
opdrachten). 
 
Zienswijzen 

In reactie op de concept-MJP brief van 21 november 2017 hebben meerdere 
gemeenten met klem aangegeven het I&E programma voort te willen zetten onder 
die voorwaarde dat als er uit de lopende gesprekken tussen de overheden 
wijzigingen en verbeteringen voortkomen deze zoveel als mogelijk worden 
doorgevoerd in de lopende versterkingen. De maatschappelijke organisaties 
hebben kenbaar gemaakt de impact en omvang van de versterkingsopgave voor 
hen aanleiding is om het tempo en de omstandigheden waarin de versterkingen 
moeten plaatsvinden nog eens kritisch te willen beschouwen. Zij hebben 
aangedrongen op temporiseren. 
 
Risico 

Als risico van het voortzetten van inspecties in 2018 Q2, Q3 en Q4 geldt dat het 
cruciaal is dat de wijziging van verhouden en het op afstand en bij voorkeur in het 
geheel uit het systeem zetten van NAM tot een concrete vormgeving en resultaat 
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moeten komen. Wanneer dit onveranderd blijft, zullen de mogelijkheden tot 
versnellen beperkter zijn en wordt de gewenste aanpak om tot meerwaarde te 
komen en de ambities uit het eerste meerjarenprogramma te realiseren 
belemmerd. Indien NAM verdergaand op afstand wordt geplaatst ontstaat meer 
ruimte voor de overheden om te sturen op een efficiëntere en effectievere keten, 
waarbij risico’s beter kunnen worden toegedeeld en ambities en koppelkansen 

kunnen worden gerealiseerd. Zaken als het opstellen van een publiek 
afwegingskader of het inrichten van een deskundigenoordeel behorend dan tot de 
mogelijkheden.  
 
Conclusie 

De overheden en maatschappelijke partijen zijn onder meer in gesprek over het 
geheel publiek maken van de versterkingsaanpak en het op afstand zetten van 
NAM. Tevens wordt nadrukkelijk gesproken over hoe de ambities uit het eerste 
meerjarenprogramma rond bijvoorbeeld verduurzamen, levensloopbestendigheid, 
meenemen van de krimp en voorsorteren naar morgen in die aanpak een 
kansrijke en concrete plek kunnen krijgen. Omdat de focus logischerwijs eerst op 
schade lag, zijn er nu – nu er voor in ieder geval kwartaal 2 de keuze moet 
worden gemaakt om de inspecties voort te zetten of te temporiseren – nog geen 
concrete resultaten van die gesprekken. De gesprekken en de uitkomsten van de 
marktconsultatie geven echter wel aanleiding voor vertrouwen dat ook in de 
huidige private context er versnellingen binnen de inspectie- en 
engineeringsprogramma’s kunnen worden bereikt. De zorg om een onacceptabel 

stuwmeer aan inspectierapporten kan wat NCG betreft worden losgelaten indien 
de randvoorwaarden worden ingevuld. NCG is van mening dat het voor bewoners 
van belang is dat de uitvoeringsoperatie voortgang heeft en zal houden ook 
binnen toekomstige afspraken. 
 
  



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 11 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

Bijlage II Kaarten 

 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 12 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 13 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 

  



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 14 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 15 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 16 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 17 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 18 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 19 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 20 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 21 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 22 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 23 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 24 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 25 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 26 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 27 van 27 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18005499 
 

 



• Er is een discussie over het te volgen winningspad na 2022 als we 12 bcm hebben bereikt. De
bandbreedte van opties is zo lang mogelijk 12-vlak winnen (12-scenario) en zo snel mogelijk naar
0 (0-scenario).

• Gegeven het feit dat 2022 pas over 4 jaar aanbreekt én er over de belangrijkste factoren –te
weten veiligheid, leveringszekerheid en financiële aspecten– nog veel onzekerheid is, is het
normaalgesproken verstandig om een besluit uit te stellen tot er meer informatie is (tenzij uitstel
kosten met zich mee brengt die hoger zijn dan de verwachte baten van een beter besluit in de
toekomst).

• De vraag op dit moment is vooral: moeten we ons nu uitspreken voor zo snel mogelijk naar 0 na
2022?

• Voordelen van dit nu uitspreken (kunnen) zijn:
- Zal op veel steun van de regio kunnen rekenen;
- Grootste kans op een zo klein mogelijke versterkingsopgave met dito minder overlast;
- Geloofwaardigheid richting bedrijven dat ze echt van L-gas af moeten;
- Past binnen energietransitie (stoppen met fossiel);
- Duidelijkheid (al kan elk volgend kabinet in theorie anders besluiten);
- Politiek: dit is de minister die het besluit nam de gaskraan dicht te draaien.

• Nadelen zijn:
- Als blijkt dat 12 vlak winnen veilig kan én tegen beperkte kosten van versterking, kan dit een

winstgevende optie zijn. Als die weg dan is afgesloten, wordt er een bak geld weggegooid. Er
is nog 500 bcm te winnen, waarvan we iig voor leveringszekerheid nog 120 oppompen. De
rest laten we zitten (geschatte waarde: 60 miljard euro);

- Bovenstaande voordelen blijken zich niet te materialiseren. Het is niet ondenkbeeldig dat de
regio vasthoudt aan maximale versterking, omdat men niet gelooft dat het kabinet woord
houdt (reden 1) of dat men bang is investeringen te verliezen (2).

• De voor- en nadelen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Belangrijk hierbij is dat een deel
van de voordelen mogelijk ook bereikt kan worden door enkel het nu uitspreken van de
bereidheid zo snel mogelijk terug naar 0 te gaan als de veiligheid dat vereist.

• Daarmee kan tijd worden gekocht om in ieder geval de uitkomsten van de
veiligheidsberekeningen van 12 bcm af te wachten: 4 tot 6 maanden. Zie ook de mail van

.
• Tegen reden 1 van de regio is geen kruid gewassen. Tegen reden 2 mogelijk wel, maar vergt

behoedzaam opereren/formuleren. In het Hoofdlijnenakkoord met de regio zou dan het
volgende moeten landen:

a) We gaan zo snel als mogelijk terug naar 12;
b) Het winningspad na 2022 wordt bepaald door veiligheid;
c) Als de veiligheid het toelaat meer te winnen dan nodig voor leveringszekerheid, dan zal

de Staat dit doen als de business case daarvan positief is, waarbij de regio profiteert met
X procent van de gasbaten;

d) Investeringen in de regio hangen niet af van de kosten van versterking; voor
investeringen is X beschikbaar*;

e) De omvang van de versterkingsoperatie wordt bepaald door objectieve en transparante
normen: we versterken wat nodig is voor de veiligheid, niet minder maar ook niet meer.

* De minister moet aan de Bestuurlijke tafel aangeven dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen
voor een versterkingsopgave waarvan we over een half jaar kunnen weten dat die veel te groot is.
Dat is bewoners niet aan te doen en bovendien slechte besteding van (belasting)geld. Hij kan hen
aanbieden dat als zij instemmen met e), wat gewoon verstandig beleid is, hij verwacht van de
minister van Financiën meer ruimte te krijgen voor d).
• Los hiervan moet de afdrachtensystematiek met de olies bepaald worden. Kosten versterking is

de grote onbekende, de olies hebben daar bovendien weinig invloed op. De bepaling klinkt erg
objectief, maar door de term “geldende norm” zit de overheid aan het roer.
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• Omdat zij met worst case rekenen, zullen zij dicht bij het MBW-regime willen zitten. Stel dat zij 
niet verder willen gaan dan 75% winstafdracht, dan stellen wij 84% voor als versterking lager 
uitvalt dan X, en 70 als het hoger uit valt dan X. Daar komt de verwachting in tot uitdrukking 
dat wij verwachten dat versterkingskosten om laag kunnen.  

• Dit is politiek mogelijk lastig uit te leggen: u wilt nog minder uitgeven aan veiligheid dan de 
NAM van plan was? Staat tegenover dat een regime dicht bij MBW ook niet lekker bekt, zeker 
niet als versterking mee valt.  

 





- we kondigen ambitie kabinet aan dat gaswinning daarna verder naar 0 moet. Oftewel, versneld naar 0, maar
we noemen nog geen moment. We geven aan hoe we besluitvorming daartoe voorbereiden.
- we gaan ook door met maatregelen die vraag verder onder 12 brengen. Hiervoor maken we wel een helder
afwegingskader: primair samenloop met aanpak CO2-reductie (tafel industrie, tafel gebouwde omgeving),
uitgangspunt is dat het daarin meeloopt, geen apart potje.

Laten we morgen eea bespreken.
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politiek (nationaal, maar vooral ook lokaal) mi een zeer  kwetsbare
redenering. Het lijkt een manier om van de versterkingsoperatie af te komen,
vraag is of per saldo de Groningers het willen. Effectiever lijkt dat soort
conclusies aan externen over te laten. 
- politiek: overweging kan zijn om niet in het defensief te willen komen en
ingehaald te willen worden door Kamermoties die om explicieter einde
gaswinning vragen dan waar MEZK nu mee (kan) komen. Mijn ervaring is
echter dat je het toch nooit goed genoeg doet er al een zeer offensieve aanpak
ligt.

Waar zitten onze twijfels?
Algemene beeld is dat hij dit wil uitspreken, zonder alle gevolgen te kunnen
overzien, oftewel bewust de vlucht naar voren kiezen. De belangrijkste witte
vlekken daarvan lijken mij:
1 effect op leveringszekerheid dat GTS zelf markeert
2 effect op noodzaak versterkingsoperatie 
3 effect op veiligheid 
4 effect op overheidsfinanciën  
5 effect op gesprekken in kader van herziening (prijskaartje daarvan). 

Enkele van deze punten zouden we in twee weken meer over uit kunnen
zoeken, maar het lijkt onbestaanbaar om hier afdoende duidelijkheid op te
krijgen voor zorgvuldige besluitvorming, laat staan dat we hier de omgeving
(FIN, TK, regio etc) goed in mee kunnen nemen. 

War zou werkbare route kunnen zijn?
Ik denk dat we met MEZK moeten verkennen tot hoever hij al een toezegging
wil doen en op welke punten we nog de vrijheid willen behouden om een en
ander nader te bezien. Mi zou dat langs volgende lijn kunnen (dat dicht bij
onze inzet van huidige brief al aan zat..):
- alles op alles voor zsm naar 12 (veilige niveau): Dat doet dit kabinet deze
periode maximaal zonder terughoudendheid, dat is namelijk wat SodM vraagt
en waarde nu afdoende info voor beschikbaar hebben. We maken een
abatement curve (kosten per bcm) die alle maatregelen op een rij zet die het
eerste moment naar 12 dichterbij brengen. Die maatregelen kondigen we nu
aan, inclusief het prijskaartje dat die ambitie kost. Dat is de facto hetgeen we
nu aankondigen in de brief waarbij we vrijheid behouden om zaken nog
slimmer in te vullen (optie EWE etc). 
- we kondigen ambitie kabinet aan dat gaswinning daarna verder naar 0 moet.
Oftewel, versneld naar 0, maar we noemen nog geen moment. We geven aan
hoe we besluitvorming daartoe voorbereiden. 
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De minister van EZK 

uw gesprek met NCG Hans Alders, 20 maart 2018 
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Regio 

Behandeld door 

 
@minez.nl

Datum 
19 maart 2018 

Kenmerk 
DGBI-DR / 18048879 

Kopie aan 

Bijlage(n) U hebt op dinsdagmiddag 20 maart, 15.00-15.45 uur, een gesprek met de NCG, 
de heer Hans Alders. 

Onderwerp van gesprek zal onder meer zijn de rol en positie van de NCG bij het 
proces om tot een nieuwe aanpak van de bovengrondse problematiek in 
Groningen te komen, in het bijzonder van de versterkingsopgave, in het licht van 
de beoogde afbouw van de gaswinning. 

In het gesprek kunt u aandacht vragen voor de opstelling van de NCG ten aanzien 
van de volgende punten: 

1) inspectieprogramma 2e kwartaal 2018
2) informatiedeling over het versterkingsprogramma

Ad 1) 
De NCG heeft reeds vanaf begin februari de bewoners van woningen die hij in Q2 
2018 wil laten inspecteren hierover per brief geïnformeerd, terwijl er nog geen 
overeenstemming in de Bestuurlijke Stuurgroep is bereikt over het addendum 
waarin de NCG het inspectieprogramma voor Q2 wenst vast te leggen. Hierdoor 
worden uw mogelijkheden beperkt om namens het Rijk invloed uit te oefenen op 
de te maken keuzes. Ondertussen lijkt de NCG wel te verwachten dat u, gehoord 
de ministerraad, onverkort instemt met de voorgestelde planning. 

Ad 2) 
Van BCG is het signaal gekomen dat NCG niet bereid is om gedetailleerde 
informatie te verstrekken over de batches woningen die reeds zijn geïnspecteerd 
en nu richting daadwerkelijke bouwkundige versterking gaan. Dit lijkt een 
onwenselijke voorbode voor de noodzakelijke samenwerking om – mede in het 
licht van afbouw van de gaswinning – tot een goede overgang te komen tussen de 
oude en nieuwe aanpak van de versterkingsopgave.  
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Zienswijze GBB op het concept addendum op de Meerjarenprogramma 

Brief (7 december 2017) 

19 maart 2018 

De GBB gaf in haar reactie op de MJP brief van 7 december aan een ‘pas op de plaats’ te 
willen maken met de versterking.1 Hier houdt de GBB nog steeds aan vast. Een slecht
doordachte, slecht voorbereide versterkingsoperatie die nog veel onduidelijkheden bevat, 
binnen kaders waarin de NAM nog een grote rol speelt, zal een enorm negatieve impact 
hebben en zal bovendien tot vertraging leiden door de weerstand van bewoners.   

Wat betreft de versterkingsoperatie is de GBB er voorstander van dat 

 De NPR norm waarop de versterking is gebaseerd, ontleend wordt aan actuele
wetenschappelijke kennis. Versterking moet wetenschappelijk verantwoord gebeuren.

 Er voldoende waarborgen komen dat aanvullende kosten en compensatie, zowel op
bewoner- als op regioniveau zijn gedekt, inclusief economische versterkingsmaatregelen.
Dit is noodzakelijk voor het draagvlak onder de bewoners.

 Bewoners bij de versterkingsplannen worden betrokken, zowel op woning- als wijk- en
dorpsniveau. Zij moeten 'in the lead' zijn, de regie hebben. Zij worden daarbij ondersteund
door expertise en in het proces van meningsvorming.

 Er nieuwe afspraken komen over de aansturing en kaders rond de versterking. Het behoud
van het erfgoed is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De zorgplicht van het Rijk komt
hierbij nadrukkelijk naar voren.

De GBB is voorstander van een plan waarin bovenstaande wensen voldoende in zijn geborgd. 
Niettemin dienen acuut onveilige huizen, panden met een publiek karakter, inclusief 
zorginstellingen zo snel mogelijk versterkt te worden. Ook kunnen inspecties en 
sterkteberekeningen doorgaan, mits de kaders voor de uitvoering van de versterking worden 
aangepast. 

Gas blijven winnen, ook op een lager productieniveau, staat garant voor het doorgaan 

van de bevingen. Daarom moet versterking gepaard gaan met een afbouwplan van de 

gaswinning binnen een zo kort mogelijke termijn.  

In het navolgende wordt het bovenstaande nader uitgewerkt. Aan het slot formuleren wij ons 
advies met betrekking tot de besluitpunten in het addendum op de MJP brief. 

1 Zie de zienswijze van de GBB op de MJP brief van de NCG van 7-12-2017, te vinden op de website van de 
GBB: http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Commentaar-GBB-op-MJP-brief-171201.pdf 
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Belangrijkste randvoorwaarden voor de versterkingsoperatie 

 

Voor het realiseren van de versterkingsoperatie is draagvlak nodig onder de bewoners. Dat 
wordt slechts dan verkregen als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Alle 
hieronder genoemde randvoorwaarden dragen bij aan het bieden van een nieuw perspectief 
voor de bewoner/eigenaar. Hem moet uitzicht worden geboden op een fair proces, een beter 
huis en een betere leefomgeving; niemand heeft gevraagd om deze ingreep in hun leven. 
 
Fysieke veiligheid  
De versterking vindt plaats om de veiligheid te borgen vanwege de kans op zwaardere 
aardbevingen. Belangrijke bepalende factoren (wat betreft de veiligheid) bij de opzet van het 
huidige versterkingsproces zijn: 
1. De versterking is er niet op gericht schade te voorkomen maar bij een zware beving de 

bewoners de tijd te geven het pand levend te verlaten. 
2. De vastgestelde dreigingnorm is bepalend voor de mate waarin er versterkt moet worden. 

Deze is echter dynamisch, in die zin dat nieuwe inzichten in verwachte zwaarte en 
frequentie van de bevingen de norm omlaag of omhoog kunnen doen bewegen. De 
voorgenomen reductie van de gaswinning kan er toe leiden dat de norm - op termijn - naar 
beneden wordt bijgesteld. Onzeker is echter met welke vertraging dat moet gebeuren. Dit 
zal mede afhankelijk zijn van de snelheid en van de uiteindelijke hoeveelheid waarmee de 
gaswinning wordt verlaagd.  

3. Gegeven de hoeveelheid woningen dat geïnspecteerd, doorgerekend en versterkt moet 
worden, zal, bij voortgaande gaswinning, het versterkingsproces lang gaan duren. Dit zal 
eerder 15 jaar dan 5 jaar duren. 

De conclusie is dat met de huidige aanpak veiligheid niet adequaat wordt nagestreefd. Het 
duurt te lang voordat de meeste huizen zijn versterkt. Versnelling van de operatie door het 
loslaten van wetenschappelijk verantwoorde normstellingen of het toepassen van praktische 
short-cuts is een valkuil. Dat gaat ten koste van draagvlak, medewerking en uiteindelijk van 
effectiviteit.  
De enige oplossingsrichting is het zo snel mogelijk verlagen tot 0 van de gaswinning: de 
verlaging van de dreigingnorm die daarvan het gevolg is, zal de traagheid van het 
versterkingsproces deels kunnen opheffen, in die zin dat er dan minder hoeft te worden 
versterkt en we eerder de toestand 'veilig' hebben bereikt. Dat laat onverlet dat de versterking 
gebaseerd moet blijven op wetenschappelijke analyses en niet op optimisme. Hoe snel de 
dreigingnorm zal dalen is niet op voorhand te zeggen. Er zal voor de komende tijd in ieder 
geval rekening gehouden moeten worden met een beving van M 5 (deterministische 
benadering).  
Enige versnelling in de operatie kan worden bereikt door zo flexibel mogelijk in te spelen op 
een eventuele daling van de dreigingnorm als gevolg van een daling van de gaswinning. Op 
dit moment wordt bij de inspectie de dan actuele NPR norm aan de betreffende panden 
'geklikt'. Met dit laatste kan worden gewacht tot het moment dat dit voor de sterkteberekening 
noodzakelijk is. Is op dat moment de dreiging gedaald, dan hoeft er minder versterkt te 
worden en gaat de operatie sneller. Als het mogelijk is de sterkteberekening uit te voeren op 
basis van meerdere scenario's met verschillende dreigingsbeelden, zou dit de zaak verder 
kunnen versnellen. Immers dit maakt het mogelijk pas bij de daadwerkelijke start van de 
versterking de op dat moment actuele versterkingsnorm te pakken met de 
versterkingsmaatregelen die aan die versterkingsnorm zijn gekoppeld (dit kan 2 tot 3 jaar later 
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zijn dan het moment van inspectie). Deze versterkingsmaatregelen kunnen, vanwege de daling 
van de gaswinning en de als gevolg daarvan dalende bevingdreiging, lichter uit vallen. 
 
Compensatie van bewoners en regio 

Momenteel ondervinden bewoners overlast en verschillende vormen van schade door de 
aardbevingsproblematiek (bevingschade, immateriële schade, vermogenschade). Ook de 
versterking brengt een geweldige overlast en mogelijk bijkomende kosten en schade met zich 
mee. Bewoners moeten deze kosten en ander financieel nadeel vergoed krijgen.  
De aanvullende kosten waar bewoners mee te maken krijgen door de versterking, kunnen 
ingewikkeld zijn. Zo is bij sloop/nieuwbouw niet altijd duidelijk of de nieuwe woning even 
veel waard is als de oude en hetzelfde woongenot brengt, er kan 'planschade' ontstaan doordat 
andere woningen rondom wel en die van de betreffende bewoner niet wordt vervangen door 
nieuwbouw, voor winkels en andere MKB bedrijven is het moeilijk in te schatten hoeveel 
inkomensderving zij lijden.  
Verder zal er een vorm van compensatie tegenover de overlast moeten staan; zo kan een dorp 
jarenlang veranderen in een bouwput. De overlast kan ook immaterieel zijn: een half jaar in 
een wisselwoning is een verlies van een half jaar ongestoord woongenot en kwaliteit van 
leven. De bewoner vraagt niet om deze ellende. Dit leidt tot een gevoel van onrecht en 
boosheid en stress. Het gevoel van onrecht wordt nog vergroot doordat ongelijkheid in dorpen 
en wijken optreedt door verschillen tussen woningen in de wijze van aanpak, bijvoorbeeld 
nieuwbouw versus versterking.  
 
Ook de regio ondervindt schade (imagoschade, teruglopende investeringen, krimp). Ook deze 
moet worden gecompenseerd. Een economische impuls in Groningen door het Rijk is meer 
dan terecht. Verder brengt de versterking aanvullende kosten met zich mee (bijvoorbeeld 
herstel van wegen, herinrichting van de woningvoorraad); ook die moeten worden 
gecompenseerd. 
 
Op dit moment bestaan er onvoldoende waarborgen dat kosten en compensatie, zowel op 
bewoner- als op regioniveau gewaarborgd zijn. Niettemin is dit een absolute voorwaarde voor 
het welslagen van de operatie. Zonder waarborgen vooraf is het moeilijk om de medewerking 
van de bewoners aan de versterkingsoperatie te krijgen, wat ongetwijfeld zal leiden tot 
aanvullende vertraging. 
 
Betrokkenheid van bewoners 
Bij woningen die moeten worden versterkt wordt zwaar ingegrepen. De verwachting is dat 
veel woningen worden gesloopt. Dit heeft bij veel dorpen een geweldige impact. Belangrijk is 
daarom dat bewoners intensief worden betrokken bij de aanpak van de versterking van hun 
woning en het dorp waarin zij wonen. Dit is ook een voorwaarde voor het krijgen van 
draagvlak voor de versterkingsoperatie. 
De mensen moeten niet het gevoel krijgen dat er óver hen wordt beslist. Het is belangrijk dat 
bewoners/eigenaren maar ook huurders, zelf de regie krijgen en houden in de hele operatie. 
Bewoners moeten bij elke stap in het proces zijn betrokken en hun deelname aan en inbreng 
in het proces moet worden gefaciliteerd. Bewoners moet de ruimte worden gegeven 
deskundigheid in te huren - met betrekking tot de plannen met hun dorp - en worden 
ondersteund bij het vormgeven van een versterkingsplan dat onder bewoners een breed 
draagvlak heeft. Dit versterkingsplan is een discussiestuk tussen bewoners, gemeente en de 
uitvoeringsorganisatie van de versterking. 
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Daarnaast moeten de bewoners ook worden betrokken bij belangrijke gemeentelijke besluiten 
in het kader van de versterking, bijvoorbeeld met betrekking tot de herinrichting van het dorp. 
Zonder betrokkenheid van bewoners is het versterkingsoperatie gedoemd te mislukken. Het 
vergt extra tijd maar zonder betrokkenheid verlies je uiteindelijk nog meer tijd. 
 
Aanpassing uitvoeringskaders en aansturing 

De aansturing van het versterkingsproces moet zodanig zijn dat de belangen van de bewoners 
daar optimaal in zijn geborgd. Dat is nu niet het geval. De afspraken die met de NAM zijn 
gemaakt (kaders Uitvoering Versterking) geven de NAM een te grote controlefunctie terwijl 
de mogelijke zorgplicht van het Rijk niet voldoende inhoud wordt gegeven.  
Belangrijke aandachtspunten bij het aanpassen van kaders en sturing zijn: 
1. De NAM moet niet (meer) worden betrokken bij de versterkingsoperatie. Er moet worden 

geleerd van de ervaring rond de afhandeling van de schade. Dat betekent dat de overheid 
haar verantwoordelijkheid moet nemen. De kaders Uitvoering Versterking moeten worden 
aangepast. Over de regels en opties bij de versterking: afwegingskaders, 
sloop/nieuwbouw, behoud erfgoed, koppelkansen, etc. moet door lokale bestuurders, het 
Rijk en de maatschappelijke organisaties opnieuw worden nagedacht. Hierbij moeten 
tevens de vorige twee randvoorwaarden - betrokkenheid bewoners en compensatie van 
bewoners en regio - vorm worden gegeven. 

2. Er moet een uitvoeringsorganisatie komen met een zeker mandaat (van de overheden). 
Voorkomen moet worden dat gemeenten zelf teveel met de directe aansturing en 
uitvoering van de versterking worden belast. Zij hebben noch de capaciteit, noch de 
kwaliteit hiervoor in huis. Bovendien moet worden voorkomen dat elke gemeente het wiel 
gaat uitvinden; en dat bewoners in de ene gemeente beter uit zijn dan in de andere. 

3. Er moet een fonds komen waarmee de extra investeringen die nodig zijn, bovenop de 
versterkingskosten, kunnen worden gefinancierd. Deze vallen niet vanzelfsprekend onder 
de aansprakelijkheid van de NAM. De zorgplicht van de overheid kan hier vorm worden 
gegeven. 

4. Bij de besluitvorming in de aansturing moeten de bewoners worden betrokken: op 
dorpsniveau waar het de versterking van het dorp betreft en de maatschappelijke 
organisaties bij aspecten die een bovenlokaal en regionaal karakter hebben. 

 
 

Advies mbt de besluitpunten op pagina 6 van het addendum op de MJP 

brief  
 
a. Spreek nieuwe kaders af voor de versterking in overleg met bestuurders, maatschappelijke 

organisaties en het Rijk. Dit betekent dat de bestaande kaders Uitvoering Versterking niet 
van toepassing worden verklaard bij de vanaf nu te inspecteren woningen. Binnen de 
nieuwe kaders zouden de door GBB in deze zienswijze genoemde randvoorwaarden voor 
de versterking, geborgd moeten zijn. 

b. Ga (ondertussen) door met het inspecteren van woningen zonder het vastklikken daarop 
van de huidige kaders Uitvoering Versterking van november 2017. 

c. Klik bij de inspecties niet de dan actuele NPR norm aan de betreffende panden. Doe dit 
pas op het moment dat dit voor de sterkteberekening noodzakelijk is. Onderzoek verder of 
het mogelijk is de sterkteberekening uit te voeren op basis van meerdere scenario's met 
verschillende dreigingsbeelden. Dit zou het wellicht mogelijk maken pas bij de 
daadwerkelijke start van de versterking de op dat moment actuele versterkingsnorm te 
pakken met de versterkingsmaatregelen die aan die versterkingsnorm zijn gekoppeld. 
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d. Ga (ondertussen) door met het versterken van panden met een publiek karakter, inclusief 
zorginstellingen, onder toepassing van de huidige kaders Uitvoering Versterking zolang 
dit noodzakelijk is. 

 
Wij kunnen daarom instemmen met de besluitpunten 1 t/m 4 en 6 mits de huidige kaders 
Uitvoering Versterking niet van toepassing worden verklaard. 
De GBB kan zich logischerwijs niet vinden in punt 5. Er moeten nieuwe versterkingskaders 
worden ontwikkeld. Voor de panden met een publiek karakter, inclusief zorginstellingen kan 
wel worden versterkt met de huidige kaders Uitvoering Versterking. De versterking van deze 
panden mag niet worden uitgesteld. 
Voor wat betreft besluitpunt 7 verwijzen wij naar de zienswijze van de GBB op de MJP brief 
van december 2017. 
 





Scenario gaswinning 

• We gaan zo snel mogelijk naar nul. Redenen:

1.) Het is de enige manier om een normale discussie met de regio op gang te krijgen. Anders
gesteld: bij elk ander scenario anders dan z.s.m. naar nul zitten we vast aan de maximale 
versterkingsoperatie. Dat is ontwrichtend en kostbaar.  

2.) Het alternatieve scenario, namelijk geruime tijd 12 bcm vlak blijven winnen, kan financieel 
net uit, maar is omgeven met onzekerheden over toekomstige winningsniveaus. Bij 12-
vlak is een levensgroot neerwaarts risico dat SodM een lager winningsniveau adviseert. 
Dan vervalt de businesscase volledig. Opwaarts potentieel is er niet: winning zal nooit 
hoger kunnen dan 12, terwijl de kosten gelijk blijven. 

De volgende som geldt hierbij (in mln. euro): 

Omzet Groningengas o.b.v. marktprijs 15 cent en 12 bcm   1.500 
Kosten Versterken o.b.v. 20 dzd. huizen, 465 k per woning -/-  750 

Schade  -/-  150 
Operationeel, voorzieningen, afschrijvingen -/-  300 

Winst voor belasting    300 

Aandeel staat ca. 70%  200 

Zouden we uit gaan van een versterkingsscenario waarvan wij denken dat het bij 
winningsniveau van 12 bcm past (10 duizend woningen met andere NPR met lagere kosten 
per woning), dan stijgt de winst naar 500 miljoen euro per jaar. Inschatting is echter dat 
dit niet overeen te komen is (zie overweging 1).  

3.) Zelfs als het financieel meer zou opleveren (stabiele volumes, hogere prijzen), dan nog 
zijn de baten dermate beperkt dat die het niet rechtvaardigen om 100 duizend schades 
(tot nu toe) te veroorzaken en daar bovenop 20 duizend gezinnen ook maar een dag 
langer dan strikt noodzakelijk te confronteren met schade aan hun huis, of het zelfs 
verplicht preventief moeten verbouwen van je huis en tijdelijk je huis uit moeten. Nu de 
mogelijkheden er zijn om volledig met de gaswinning te stoppen, is het onze plicht om die 
ook te benutten.  

• Uiteraard wordt reden 2 niet gecommuniceerd.
• Bij het winningspad ‘zo snel mogelijk terug naar nul’, schatten wij in dat er gerede kans is dat

de versterkingsoperatie wordt vormgegeven op basis van de nieuwe seismische dreiging,
inclusief het herijken van de huidige operatie. Zie bijvoorbeeld het standpunt van de Groninger
Bodem Beweging: gaswinning naar nul én ‘pas op de plaats’ met de versterking. De resterende
benodigde versterking zal naar onze inschatting beperkt zijn: beperkt in impact/overlast voor
de regio en beperkt in kosten. En in ieder geval is het de minst kostbare.

• In dit scenario doen we in ieder geval alle woningen die niet aan de 10-4 norm voldoen.
Daarnaast tijdelijke maatregelen. Hierbij zullen waarschijnlijk aanvullende kosten gemaakt
worden om gemaakte afspraken te doorbreken.

• Zet dit in contrast met een 12-vlak scenario: dan zullen we moeten versterken op basis van de
huidige versterkingsoperatie (o.b.v. 24 bcm), met daarbij de opbrengsten van 12 bcm.
Daarvan weten we zéker dat het maatschappelijk ongewenst is, omdat het overlast combineert
met een negatieve opbrengst.
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Figuren in de brief 
• Conform de conclusie van de bespreking van afgelopen maandag wordt in de brief gewerkt 

met de GTS cijfers. Er is gekeken of het mogelijk is om een bandbreedte met de onzekere 
opties op te nemen in het figuur zelf. Gegeven de onzekerheden van de maatregelen, niet 
alleen qua volume, maar ook qua jaar waarin deze een effect hebben op de Groningengas 
productie, is dit niet raadzaam. Het heeft onze voorkeur om vast te houden aan de GTS-cijfers 
(ook in de figuur), maar wel de extra opties toe te lichten.  

• Op basis van de beschikbare gegevens is een tabel opgesteld met de verschillen tussen een 
gemiddeld en koud jaar. Op het moment dat wij de gegevens voor een warm jaar hebben zal 
conform de bespreking een tweede grafiek worden opgemaakt. 

 
Uw vraag over Duitse stikstof dat Duitse huishoudens geheel van de L-gas kunnen worden 
afgekoppeld en naar H-gas worden omgezet met een EWE-stikstoffabriek 
• In theorie is dit in het EWE-gebied mogelijk, maar praktische haalbaarheid hangt dit af van de 

grootte van de door EWE voorgestelde installatie. EWE gaat er in haar plannen van uit dat er 
ook na ingebruikname van de installatie nog Groningengas wordt geleverd. Het volledig 
vervangen van de Duitse L-gas vraag op het grenspunt bij Oude Statenzijl betekent dat er 
door EWE een grotere installatie zal moeten worden gebouwd dan nu voorzien. Of dit mogelijk 
is en zo ja, hoe lang dit zal duren, is ons niet bekend. 

• Buiten het gebied van EWE hangt het volledig afkoppelen van Duitse huishoudens van de L-
gasleiding er van af of er een H-gas leiding beschikbaar is. Dergelijke opties zijn in de 
gesprekken met de Duitse overheden en netbeheerders van die gebieden door hen niet naar 
voren gebracht. Dit zal ingegeven zijn doordat de H-gasleidingen vooralsnog dun gezaaid zijn 
in de Duitse L-gasgebieden. In het kader van de ombouw worden deze daar wel naar toe 
aangelegd, maar het is dan niet (meer) logisch om dit te combineren met het bouwen van één 
of meerdere stikstof installaties, want die gebieden gaan dan vrijwel meteen om naar H-gas. 

 
Toelichting 
Financiële redenering achter ‘zo snel mogelijk naar 0’ 
• We gaan zo snel mogelijk naar nul. Het is de enige manier om de kosten van de 

versterkingsopgave te kunnen minimaliseren. Anders gesteld: bij elk ander scenario dan z.s.m. 
naar nul zitten we vast aan de maximale versterkingsoperatie. Dat is ontwrichtend voor de 
bewoners (en kostbaar bovendien).  

• Het alternatieve scenario, namelijk geruime tijd 12 miljard m³ vlak blijven winnen, kan 
financieel uit (zie tabel), maar is omgeven met onzekerheden over toekomstige 
winningsniveaus. Bij 12-vlak is een levensgroot neerwaarts risico dat SodM een lager 
winningsniveau adviseert. Dan vervalt de businesscase volledig. 

• Zouden we uit gaan van een versterkingsscenario waarvan wij denken dat het bij 
winningsniveau van 12 miljard m³ past (10 duizend woningen met andere NPR met lagere 
kosten per woning), dan stijgt de winst naar € 500 miljoen per jaar. Inschatting is echter dat 
dit niet overeen te komen is.  

• Zelfs als het financieel meer zou opleveren (stabiele volumes, hogere prijzen), dan nog zijn de 
baten dermate beperkt dat die het niet rechtvaardigen om 100 duizend schades (tot nu toe) te 
veroorzaken en daar bovenop 20 duizend gezinnen ook maar een dag langer dan strikt 
noodzakelijk te confronteren met schade aan hun huis, of het zelfs verplicht preventief moeten 
verbouwen van je huis en tijdelijk je huis uit moeten. Nu de mogelijkheden er zijn om volledig 
met de gaswinning te stoppen, is het onze plicht om die ook te benutten.  

• Bij het winningspad ‘zo snel mogelijk terug naar nul’, schatten wij in dat er gerede kans is dat 
de versterkingsoperatie wordt vormgegeven op basis van de nieuwe seismische dreiging, 
inclusief het herijken van de huidige operatie. Zie bijvoorbeeld het standpunt van de Groninger 
Bodem Beweging: gaswinning naar nul én ‘pas op de plaats’ met de versterking. De resterende 
benodigde versterking zal naar onze inschatting beperkt zijn: beperkt in impact/overlast voor 
de regio en beperkt in kosten. En in ieder geval is het de minst kostbare.  
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• In dit scenario doen zetten we in op het versterken van alle woningen die niet aan de 10-4 
norm voldoen. Daarnaast tijdelijke maatregelen. Hierbij zullen waarschijnlijk aanvullende 
kosten gemaakt worden om gemaakte afspraken te doorbreken.  

• Zet dit in contrast met een 12-vlak scenario: dan zullen we moeten versterken op basis van de 
huidige versterkingsoperatie (o.b.v. 24 miljard m³), met daarbij de opbrengsten van 12 
miljard m³. Daarvan weten we zéker dat het maatschappelijk ongewenst is, omdat het 
overlast combineert met een negatieve opbrengst.  De financiële gevolgen hiervan zijn in 
onderstaande tabel uiteengezet. 

 
Financiële gevolgen tussen 2023-2030 afbouwen naar 0 

 
 

Plateau op 12 miljard m3                   
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cum. 

Gronigengas (mrd m3) 12 12 12 12 12 12 12 12   
Marktprijs (ct per m3) 15 15 15 15 15 15 15 15   
Omzet Groningengas (mln euro) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500   
                    
Versterken (mln euro) 750 750 750 750 750 750 750 750   
Schade (mln euro) 150 150 150 150 150 150 150 150   
Overig (mln euro) 300 300 300 300 300 300 300 300   
Totale kosten (mln euro) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200   
                    
Winst voor belasting 300 300 300 300 300 300 300 300   
                    

Opbrengst staat (ca. 70%) 210 210 210 210 210 210 210 210 1680 

                    

Zo snel mogelijk terug naar 0                   
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Gronigengas (mrd m3) 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5   
Marktprijs (ct per m3) 15 15 15 15 15 15 15 15   
Omzet Groningengas (mln euro) 1500 1313 1125 938 750 563 375 188   
                    
Versterken (mln euro) 140 140 140 140 140 0 0 0   
Schade (mln euro) 150 131 113 94 75 56 38 19   
Overig (mln euro) 300 288 275 263 250 238 225 213   
Totale kosten (mln euro) 590 559 528 496 465 294 263 231   
                    
Winst voor belasting 910 754 598 441 285 269 113 -44   
                    

Opbrengst staat (ca. 70%) 637 528 418 309 200 188 79 -31 2328 
                    

Verschil scenario 2 t.o.v. 1 427 318 208 99 -11 -22 -131 -241 648 











hij in track changes. Voordat brief naar AZ wordt verstuurd zullen we uiteraard een
mooi opgemaakt versie maken. Wij ontvangen graag zsm jullie opmerkingen, BBR
heeft de stukken uiterlijk 16.00u nodig.
Daarnaast is ook een oplegnota toegevoegd waarin we het proces van de brief en
de financiële gevolgen van het teruggaan naar 0 bcm in kaart hebben proberen te
brengen.
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Concreet verzoek is om zoveel mogelijk in bullits, er werd gesproken over
tabelvorm om de scenario’s naast elkaar te schetsen. Waarbij  nog aangaf
dat de start sowieso een scenario naar 12 is, en dat er dan een ‘vork’ zit op 2023
waarna dan twee scenario’s naast elkaar kunnen worden geschetst.
 
In deze scenario’s dienen zowel kwalitatieve als kwantitatieve argumenten
aangevoerd te worden, en uiteraard als verzoek vanuit FIN ook financiële (centen
op tarief gaswinning, dividend van gasunie dat 1 miljard zou kosten, fiscale
problemen: kortom verzoek van  om aan te haken.).
 
Ik heb afgesproken dat  en  de pen voeren, en maken een coproductie
hiervan. EenO en FIN moeten nadrukkelijk meekijken als we seismische en
financiële risico’s schetsen. Deadline is morgen 12:00 daarna langs , 
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Net SG overleg gehad op AZ, ik verving  Lang verhaal kort: behoorlijke
weerstand tegen 1 scenario naar 0, en onbegrip over de snelle omslag van
meerdere scenario’s naar maar één scenario. We hebben toelichting gegeven
waarom wij kiezen voor één scenario en de samenhang met versterkingsopgave
geschetst.
 
Hoewel dat enigszins overkwam is toch de wens om een vergelijking te maken
tussen het scenario op 12 blijven, en het scenario door naar 0. Wellicht leidt dit tot
behandeling in MR een week later, omdat bespreken van voor- en nadelen van
belang wordt geacht voor zorgvuldige besluitvorming. Morgen praten  en

 de minister bij.
 
Concreet verzoek is om zoveel mogelijk in bullits, er werd gesproken over
tabelvorm om de scenario’s naast elkaar te schetsen. Waarbij nog aangaf
dat de start sowieso een scenario naar 12 is, en dat er dan een ‘vork’ zit op 2023
waarna dan twee scenario’s naast elkaar kunnen worden geschetst.
 
In deze scenario’s dienen zowel kwalitatieve als kwantitatieve argumenten
aangevoerd te worden, en uiteraard als verzoek vanuit FIN ook financiële (centen
op tarief gaswinning, dividend van gasunie dat 1 miljard zou kosten, fiscale
problemen: kortom verzoek van  om  aan te haken.).
 
Ik heb afgesproken dat en  de pen voeren, en maken een coproductie
hiervan. EenO en FIN moeten nadrukkelijk meekijken als we seismische en
financiële risico’s schetsen. Deadline is morgen 12:00 daarna langs , 
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Potential to reduce the demand for Groningen gas: exports 

Germany 
Two options have been identified that could in the short term lead to a possible reduction of the 
German demand: 
• The connection of a major power plant (2 large and 1 smaller generating unit) to the H-gas

system. This could lead to a maximum reduction of 1 bcm (11 TWh) if current tests show that
the turbines of the plant can function on H-gas without drastic modifications and is run by H-
gas only. The facility will have access to L- and H-gas in the future and will be flexible on the
choice of supply.

• GTG Nord wants to realize a reduction by blending Groningen gas with H-gas (planned
maximum 0,85 bcm/8,33 TWh/a1). The blending facility is included in the draft network
development plan 2018-2028 which was published by the German TSOs in February. The draft
plan still has to be assessed by the German Regulatory Authority. Furthermore, there are plans
to build a nitrogen facility (planned technical capacity 0,85 bcm/8,33 TWh/a) in Germany.
Concerning this facility, it is still unclear which company would build it and whether the
operating costs could be socialised. The usage would be driven by the market between 0 and
100 percent.

Belgium and France 
The talks with the governments from Belgium and France about a possible reduction of demand 
were focussed on: 
• Conversion of industrial consumers. It turns out that in both Belgium and France the large

majority of industrial consumers (including power plants) have already been converted. The
remaining industries are located at a distance from the current H-gas networks in Belgium and
France. Therefore their conversion will take place under the planned conversion schemes.

• Usage of the nitrogen facilities. Both Belgium and France have nitrogen facilities. These are
however more than 20 years old and partly because of this, baseload operation (24*365)
cannot be guaranteed, this next to other limiting conditions. Furthermore, the installations are
quite small (together they can produce a structural volume of approximately 1 bcm L-gas per
year, which is equivalent to 0.6 bcm of Groningen gas). This under the condition that the
facilities are booked by the market and that they physically receive enough nitrogen and H-gas
and other conditions listed in the appendix.

There have also been talks with the French government on the commercial service offered by GRT 
Gaz, the French TSO, to flow L-gas into the H-gas system. The reasons behind this service are: (1) 
to balance between the French systems for H-gas and L-gas, and (2) it gives companies the 
possibility to arbitrage between the Dutch gas exchange TTF and the French gas exchange PEG-
Nord.  
The inadequation between gas volume foreseen in the contract between Engie and Gasterra and 
Engie's customer portfolio leaves Engie with an excess of L-gas. In 2017, 1.1 bcm where 
nominated for arbitrage between the Dutch gas exchange TTF and the French gas exchange PEG-
Nord. Transport system operator have realized gas swaps and it result that In past couple of years 
approximately 0.5 bcm of L-gas was flown each year into the French H-gas system. This means 
that the possible reduction is between 0.5 and 1.1 bcm 0.3 bcm of L-gas. Further discussion is 
needed. 

Impact on the demand for Groningen gas 
For the time being it is expected that only the German options might lead to a reduction of the 
demand for Groningen gas, but maybe there is a small reduction opportunity in Belgium and 
France as well.  
It is because of these uncertainties that GTS has not included a faster reduction of the exports 
other than currently planned in its analysis, although GTS indicates that there might be a reduction 
potential of 0 to 1 bcm. Clarity about is expected to be given when finalizing the new draft 
production decision (May/June 2018).     

1 Maximum amounts will be decreasing in the course of advancing market conversion. 
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Appendix: L-gas storages and nitrogen facilities 

Belgium 

LGas storages 
Belgium has no L-gas storage. 

Nitrogen facilities 
Fluxys, the Belgian TSO, owns the following nitrogen facilities (source: Fluxys): 
(1) A facility located in Lillo (TRANSFO): the installation has been designed for winter peak

demand services and is offered to the market on a yearly basis including a Maintenance Factor
(interruption for works & repairs activities). The installation has been hardly booked and used
the last years.
The  service includes a baseload capacity of 100,000 m3/h which is commercially available
during the whole year and can therefore produce theoretically 0.8 bcm of L-gas (100,000 m3

* 24h * 365d).
Next to this, the facility has a peak capacity of 177,000 m3/h; this capacity is temperature
dependent: 100% available at -5 0C or lower; 0% available at 8 0C or higher. This capacity is
commercialized under a peak load service which includes such temperature dependency.
With regard to the possibility to use this facility in continuous physical baseload, in order to
reduce the demand for Groningen gas, Fluxys has indicated the following:

• The facility is over 20 years old and has hardly been used during the past couple of years.
• The baseload commercial offer does not necessarily imply continuous physical operation of

the Lillo facility (a.o. Maintenance Factor); the feasibility of such continuous physical
operation in the future needs to be evaluated by Fluxys, amongst others taking into
account the following parameters: maintenance, availability of nitrogen, required
investments,…

• The facility is dependent on two external suppliers for its nitrogen. It is not yet known if
and under which condition they could provide additional volumes all year round.

• Commercial offer is currently limited to one year
• The L-gas produced can only be transported to the area of Antwerp during the winter (grid

constraint)
(2) A facility near Loenhout, also designed for winter peak usage. Since this facility has not been

booked by the market and used during the past couple of years, it has been mothballed.
Furthermore, this facility can only be physically used when the temperature is below 0 0C.
Nitrogen production is based at this facility on air extraction; for baseload usage (24 * 365),
significant investments (potentially change of technology) are needed, which will take several
years to realize.

France 

L-Gas storages
Frankrijk has one L-gas storage: VGS Sediane B te Gournay-sur-Aronde. This storage has a
working volume of 13.1 TWh and a max. send out capacity of 246.8 GWh/d (source:
https://agsi.gie.eu/#/).

Nitrogen facility 
France has one conversion facility located near Dunkirk (Loon Plage). This means that the facility 
is located at the edge of the L-gas and there is not enough compression  to transport the gas to 
large parts of the French L-gas system. This means that the L-gas can only be consumed in the 
area around Dunkirk which will be converted to H-gas in 2021 after which the facility will be 
dismantled. 
The facility is quite old and up till now hardly used. Furthermore, the facility is not able to produce 
the French L+ standard, which implies that the facility cannot be used in spring and summer. This 
means that the maximum production is limited to 1.8-2.3 TWh in 2018/19, 1.7-2.2 TWh in 
2019/20 and 1.5-2.0 TWh in 2020/21. So roughly an L-gas production of 0.2 bcm per gas year. 



Germany 

L-Gas storages
Germany has the following L-gas storages (source: https://agsi.gie.eu/#/):

Storage Working volume (TWh) Max. send out (GWh/d) 
Epe (Innogy) 1.84 97.8 
Epe (UES) 4.32 285.1 
Lesum 1.55 52.0 
Nüttermoor 0.43 23.5 
Storage zone EWE 9.96 305.7 
Empelde 3.08 140.8 
Totaal 21.18 877.9 

Between now and 2029 these storages will gradually disappear (or convert to H-gas), with more 
and more areas being  converted to H-gas. Switching storages from L- to H-gas are commercial 
decisions which will be taken over the years to come 
N.B. the storages in Epe which are directly connected to the network of GTS are not included in 
this overview2.  

Conversion facilities  
Germany has the following conversion facilities (source: Konsultationsdokument - 
Netzentwicklungsplan Gas 2018-2028; FNB Gas, 12-02-2018): 
(1) Since February 2016 Nowega has a facility in Rehden with a capacity of 1.4 GWh/h. With this

facility it is possible to cover about 20% of the peak demand in the Nowega network (demand
6.4 GWh/h) by converting only 1% on the yearly L-gas consumption (press release Nowega, 4
February 2016). The nitrogen has to be transported to the facility by trucks. For this reason,
there is no 24/7 or 365d availability.

(2) Thyssengas has a facility which is located in Broichweiden. Starting in 2019 this facility will
make it possible to inject 250 MWh/h in the regional gas system of Thyssengas at moments of
peak demand. The facility will remain operational until this system will be converted to H-gas
(2027).

Both the L-gas storages and the conversion facilities are included in the German L-gas balance: 

2 The storage operated by Nuon has a connection to the German network. It has to be clarified if this storage is 
operated with L- or H-gas after the network conversion in Germany 



The Netherlands 

L-gas storages
The Netherlands has the following L-gas storages (source: https://agsi.gie.eu/#/):

Storage Working volume (Twh) Max. send out (GWh/d) 
Zuidwending (EnergyStock) 3,01 422.0 
Norg (Langelo) (NAM) 48,71 742,5 
Alkmaar (NAM/Taqa) 4,95 356,6 
Epe (Nuon) 3,34 141,6 
Epe (Eneco) 1.44 93,6 
Epe (Innogy) 2,95 118,7 
Totaal 62,96 1453,0 

Conversion facilities  
The Netherlands has the following conversion facilities (source: GTS): 

Facility Nitrogen   
capacity 
(million Nm3/h) 

Nitrogen storage 
capacity 
(million Nm3) 

Pseudo L-gas 
capacity (±)  
(miljoen Nm3/h) 

Estimated 
volume pseudo 
L-gas per year –
cold year
(billion Nm3)

Ommen 
(base load) 0,146 0 1,0 8 

Wieringermeer 
(base load) 0,215 0 1,5 13 

Heiligerlee 
(cavern, back up) 0,190 45 1,3 0,7 

Zuidbroek 
(back up) 0,016 0 0,1 Back up 

Pernis 
(back up) 0,045 0 0,3 Back up 
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N.V. Nederlandse Gasunie 

Datum: 22 maart 2018 Ons kenmerk: J-S 18.05 

Onderwerp: Waarborgen investeringen Groningenreductie 

Uit deze consultatie is gebleken dat zowel de bestuurders van GTS/Gasunie als de Raad van 

Commissarissen van mening zijn dat een investering in een stikstofinstallatie en in de 

ombouw van de industrie alleen voor Gasunie en GTS verantwoord is wanneer bepaalde 

zekerheden worden verkregen. Het is overigens onze verwachting dat we in dit standpunt 

zullen worden ondersteund door onze aandeelhouder het Ministerie van Financiën, die de 

finale goedkeuring moet geven. 

U bent als Minister van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor het wettelijk 

kader waarin taken worden toegekend en zekerheid wordt geboden dat een binnen die taak 

passende investering van GTS kan worden terugverdiend. 

Bij de zekerheden die we wensen gaat het concreet om de volgende aspecten: 

De afbouw van de productie uit Groningen met het tempo als nu gewenst, is niet voorzien in 

de Gaswet. GTS is gehouden te investeren in kwaliteitsconversie wanneer dit doelmatig is en 

in redelijkheid kan worden gevergd. In het licht van de bijzondere omstandigheden die 

momenteel gelden, is de situatie diffuus. De door u gewenste investeringen in een 

stikstoffabriek en in ombouw vallen moeilijk onder de 'reguliere' kwaliteitsconversietaak uit 

de wet te brengen. De faciliterende taak van GTS in het kader van de Groningenreductie 

dient daarom in de wet te worden vastgelegd. Ten aanzien van de ombouwmaatregelen is 

het belangrijk dat een eventuele wettelijke taak zo wordt afgebakend dat GTS niet gehouden 

is tot ombouwmaatregelen met hoge kosten die slechts tot kleine productiereducties leiden. 

Op voorhand dient er zekerheid te bestaan dat de beoogde investeringen volledig in de 

tarieven mogen worden opgenomen indien de consultatie aantoont dat er geen betere 

maatregelen zijn en de investeringen doelmatig worden uitgevoerd. Wanneer GTS op 

doelmatige wijze uitvoert wat van haar wordt verlangd, hierbij ook rekening houdend met de 

gewenste snelheid en omvang van de investeringen, mag het niet zo zijn dat er in een later 

stadium alsnog discussies ontstaan over het doel, nut of noodzaak van de investeringen. In 

het zogenoemde benchmark-systeem van regulering wordt GTS door de ACM vergeleken met 

andere netbeheerders op kosten en output. Het staat op voorhand vast dat deze 

investeringen, hoewel doelmatig uitgevoerd, niet of nauwelijks zullen leiden tot een extra 

output die in een benchmark wordt gemeten. Gegarandeerd moet daarom zijn dat de 

investeringen in de komende reguleringsperioden als land-specifiek kenmerk bij een 

benchmark buiten beschouwing blijven. 

Gasunie en GTS en hetzelfde geldt voor de Raad van Commissarissen willen, mits deze 

zekerheden worden verkregen, bijdragen aan de maatregelen die door u worden voorgestaan 

om het veiligheidsprobleem in Groningen te kunnen oplossen. Ook beseffen we ten volle dat 

de tijdsdruk voor besluitvorming en gewenste investeringen erg hoog ligt. Gasunie/GTS zijn 

dan ook graag bereid om aanvullende inhoudelijke expertise en input te leveren die nodig is 

om genoemde aspecten zo snel mogelijk in de wijziging van de Gaswet die u voornemens 

bent te doen gerealiseerd te krijgen. 

VERTROUWELIJK 





1 

Aan: de minister 
Van:  

 
 

Betreft: Vergelijking scenario’s n.a.v. SG-Overleg 
Datum: 22 maart 2018 

Scenario’s gaswinning 

• In de periode 2018 - 2023 wordt de gaswinning zo snel mogelijk teruggebracht tot het niveau
van 12 miljard m3. Dit is het niveau dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar
aanleiding van de zware beving in Zeerijp heeft geadviseerd. Het afbouwpad naar 12 miljard
m3 staat grotendeels vast. Onderdeel daarvan zijn de bouw van een extra stikstofinstallatie in
Zuidbroek (investering € 500 miljoen; exploitatie ca. € 40 miljoen per jaar) en de ombouw van
de industrie.

• Op zijn laatst per gasjaar 2022/2023 (start oktober 2022) wordt het niveau van 12 miljard M3
gehaald, maar mogelijk al een jaar eerder. Zoals uit het figuur blijkt daalt de behoefte naar
Groningengas uit oogpunt van leveringszekerheid na het bereiken van 12 miljard M3  snel
verder.

• Qua keuze voor winning uit Groningen zijn er voor de periode vanaf 2023 verschillende opties,
waarbij de extremen worden bepaald door de volgende varianten:

o maximale variant: de productie zo lang mogelijk voortzetten op het niveau van 12
miljard M3 (bruine lijn in bovenstaande figuur).

o minimale variant: zo snel mogelijke afbouwen rekening houdend met
leveringszekerheid en operationele uitvoerbaarheid (blauwe, groene en rode lijn).
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9. Alles zo transparant en openbaar mogelijk. In een gezamenlijke aanpak is geen ruimte voor 

informatie ongelijkheid!  
 
10. Relatie met economische ontwikkeling en perspectief. Energietransitie als rode draad. Maar: 

zonder de provincie onder dat mom ongebreideld uit te buiten als wind en/of zonnepark. En 
zonder de bevolking van Groningen opnieuw ongewild proefkonijn te maken van nieuwe, 
onbewezen energievoorzieningen. Draagvlak is hiervoor vereist!  
 

Concreet betekent dit, dat de hele aanpak vanuit een ander perspectief wordt aangevlogen. Naast 
ruimtelijke ontwikkeling moet economische ontwikkeling als vliegwiel gaan werken. Niet de  
aansprakelijkheid van NAM staat centraal maar het toekomstperspectief voor inwoners en voor het 
hele gebied. 
 
Hoe nu verder 
Een ideale oplossing voor de in de afgelopen decennia ontstane gaswinningsproblematiek is er 
waarschijnlijk niet meer. Wij kennen hem althans niet, evenmin als een eenvoudige of een goedkope 
oplossing. De opdracht is daarmee verworden tot zo goed als mogelijk aan ‘damage control’ doen, 
compenseren voor het ontstane nadeel en overlast en zo snel als mogelijk het probleem eindigen: 
dus een verantwoorde afbouwplan gaswinning naar nul. 
 
Versterken beschouwen wij als een gegeven, een noodzakelijk kwaad. Niemand heeft erom 
gevraagd, niemand heeft het gewild, maar het blijkt de tol te zijn die we moeten betalen voor het 
decennia lang winnen van gas. Ook als de gaswinning de komende jaren verder terug gaat en 
uiteindelijk naar nul wordt gebracht, zal er een onvoorspelbare seismiciteit, en daarmee een risico, 
aanwezig blijven. Hoe groot dat risico blijft en over welke termijn die blijft bestaan zijn de geleerden 
het niet eens. Wij hebben echter nog geen wetenschapper gehoord die beweert dat we binnen tien 
jaar van de reëele risico’s af zijn. Daar kunnen we dan ook niet van uit gaan. En dus, of we het leuk 
vinden of niet, is een bepaalde mate van versterken naar onze overtuiging onontkombaar.  
 
De vraag die nu voorligt is: hoe doen we dat? Waar doen we wat en wanneer en tegen welke norm, 
prijs en belasting? Maar het is geen blanco vraag meer; inmiddels hebben we ook te maken met een 
recente geschiedenis die de beantwoording van de vragen mede bepaald. Het is een kluwen van 
(tegengestelde) belangen, argumenten, aannames, afspraken, opvattingen, diffuse feiten en ambities 
geworden. Een antwoord waar alle betrokkenen tevreden mee zijn, is niet meer te formuleren. Een 
aanpak zonder ongewenste keerzijde is inmiddels ondenkbaar. Laten we dat vooral eerst vast stellen.  
Verderop in de tekst worden drie scenario’s beschreven. Voordat we die scenario’s verder uitdiepen 
doen we een poging het vraagstuk beheersbaar te maken. Daarbij is het goed een aantal 
overwegingen op een rij te zetten: 
 

1. Veiligheid én gezondheid voorop.  
Dit is een uitgangspunt waar niemand het mee oneens is en in die zin is het een ijzersterk 
argument. Maar het is tegelijkertijd ook een heel relatief argument. Volgens de huidige 
opvattingen wonen inmiddels al jaren duizenden mensen in Groningen strikt genomen 
‘onveilig’. En dat zal – hoe we het ook gaan doen – ook nog jaren zo zijn. Dat is vrijwel 
onvermijdelijk. Daar komt bij dat de intepretatie van ‘veilig zijn’ aan verandering onderhevig 
is. Momenteel relateren we dat begrip in Groningen aan de NPR-norm, maar we zeggen erbij 
dat we die halfjaarlijks kunnen aanpassen. Er zijn namelijk twee schuivende panelen; het  
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niveau van gaswinning en het voortschrijdend inzicht in de daadwerkelijke risico’s. Beiden 
zullen niet binnen afzienbare tijd ‘stabiel’ zijn en daarmee is het begrip ‘veilig’ dus voorlopig 
ook een wankel begrip en geen objectief gegeven. 
 
Naast veiligheid willen wij meer aandacht voor 'gezondheid'. Uit onderzoek blijkt dat met 
name herhalingsschade tot toenemende gezondheidsklachten leidt. Het streven nu is er 
uitsluitend op gericht om fysieke slachtoffers in de toekomst te voorkomen (‘near collapse’), 
maar de gezondheid hier en nu is al in het geding. Het is onverantwoord om dat nu te 
negeren. De versterking zou ook moeten leiden tot minder schade in de toekomst maar wij 
missen volstrekt de aandacht voor schadepreventie in de versterkingsaanpak. De overweging 
zou moeten zijn: zo veel mogelijk mensen, zo snel mogelijk zo veilig én gezond mogelijk laten 
wonen. Overigens zal ook de versterkingsoperatie zelf naar verwachting tot de nodige stress 
en daarmee gezondheidsklachten kunnen leiden. Ook dat zal mee moeten wegen in de 
definitieve vormgeving en besluitvorming. 
 

2. Balans tussen lusten en lasten individueel.  
Bewoners hebben er nooit voor gekozen om onveiliger te wonen en hebben dus niet om een 
versterkingsoperatie gevraagd. Ze zijn geen slachtoffer geworden van overmacht maar 
simpel van macht. Dat heeft implicaties voor de versterkingsoperatie. Het is nodig om de 
gaswinning verantwoord en gelegitimeerd mogelijk te maken, met terugwerkende kracht en 
voor de  
toekomst. Om te kunnen verantwoorden dat je zoiets van mensen vraagt zul je daar iets 
tegen over moeten stellen. En dat is meer dan schade fatsoenlijk vergoeden en vervolgens 
een woning ‘op near collapse norm’ brengen. Mensen moeten ervaren dat ze er ‘beter van 
zijn  
geworden’ – door waardestijging van hun vastgoed (meer comfort, levensloopbestendig, 
enz.) of door verlaging van de woonlasten bijvoorbeeld via lagere energierekening. 
Versterken op Damage Limitation norm hoort hier ook nadrukkelijk bij. Pas dan is er begin 
van inlossen ereschuld. Mensen wonen dan niet meer in een huis dat in permanente staat 
van verbouwing verkeerd. 
 

3. Verdeling van financiële risico’s 
De NAM, via de aansprakelijkheid, de (rijks)overheid, via de zorgplicht en de instutionele 
vastgoedeigenaar delen de financiële risico’s rondom de effecten van gaswinning. 
Voorspelbaarheid van financiele consequenties is naast voorspelbare technische 
veiligheidsnormen voor de mensen in Groningen een noodzakelijke voorwaarde om weer 
onbevangen naar die toekomst te kunnen kijken. Alle vastgoedeigenaren, maar zeker 
particulieren moeten de grote onzekerheid over wat er met hun huis gebeurt kunnen 
hanteren en dat lukt alleen als zij de financiële consequenties kunnen dragen en overzien. 
Daarbij lijkt een redelijk vertrekpunt dat de NAM de aardbevings-gerelateerde kosten op zich 
neemt enerzijds en overheid en woningbouwcorporaties samen de kosten dragen van de 
verbeteringen die daarnaast worden aangebracht.  
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4. Balans tussen lusten en lasten collectief 
Wijken en dorpen worden jarenlang een bouwput. Het resultaat moet opwegen tegen deze 
(over)belasting. Wijk of dorp moet zichtbaar opgewaardeerd uit de operatie komen. 
   

5. Karakter van Groningen behouden 
Wanneer hele dorpen gesloopt worden en er nieuwbouw voor teruggeplaatst wordt verliest 
Groningen zijn identiteit. Maar ook de versterking kent bedreigingen voor het karakter en 
aanzien van Groningen. De angst voor een Vinex provincie versus de angst voor de Efteling 
oplossingen. 
 

6. Verantwoord omgaan met publieke middelen  
De investering die gedaan wordt in het aardebevingsgebied moet structuurversterkend zijn. 
Het moet niet alleen over kosten gaan, maar ook over renderende investeringen op de lange 
termijn.  
 

7. Hoe draagt de gekozen oplossingsrichting/het scenario bij aan herstel van vertrouwen? 
Hier gaat om de keuzeruimte voor bewoners. Maar ook over het waar kunnen maken van 
gewekte verwachtingen, en het na kunnen komen van afspraken. Het gaat om het ontwerp 
niet óver maar mét de bewoners te maken. Het gaat om gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. En waar een geval afwijkt, is afwijken van de 
standaard geoorloofd. Bovenal: het gaat over transparant, eerlijk communiceren. Bewoners 
kunnen goed mee genomen worden in de dilemma’s die spelen – een uiteindelijk besluit 
zullen ze beter kunnen plaatsen en begrijpen. Ook wanneer het niet specifiek hún keuze was. 
Ruimte voor teleurstelling, boosheid of rouwverwerking moet er zijn. 
 

8. Stabiele normering 
Zoals wij eerder in "De wal keert het schip" aangaven zijn wij groot voorstander van een 
stabiele normering. Halfjaarlijks kunnen aanpassen van de norm geeft aanhoudende onrust 
en kan leiden tot volstrekt scheve verhoudingen in een wijk of dorp. Wij kunnen ons 
voorstellen dat de norm niet op moment van inspectie wordt 'vast geklikt' (tenminste niet 
zolang de periode tussen inspectie en oplevering van versterkingsadviezen meer dan een jaar  
duurt) maar we vinden wel dat áls er ergens een norm wordt bepaald, dezelfde norm voor 
het hele dorp of de hele wijk moet gelden. Meten met twee (of meer) maten binnen 
eenzelfde eenheid zal leiden tot ongelijkheid en maatschappelijke onrust. Dit is overigens 
niet hetzelfde  
als een heel dorp of een hele wijk tegelijk willen aanpakken. Soms zal een gefaseerde aanpak 
beter zijn (“absorptie vermogen”) maar basis is dezelfde norm en dezelfde uitwerking – tenzij 
bewoners anders willen en er geen onrechtvaardig of willekeurig verschil ontstaat.  

 
Scenario’s 
We hebben geprobeerd verschillende scenario’s te ontwerpen waarin we bovenstaande criteria 
steeds proberen te toetsen. Twee scenario’s die al in discussie zijn (doorgaan in huidige aanpak, of 
aanpassen van versterkingsnorm) en één nieuw scenario.  
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Voor alle scenario’s geldt: het is steeds essentieel om de drie sporen die mogelijk zijn om bewoners 
veilig en gezond te laten wonen mee te nemen in de uitwerking. Deze sporen zijn versterken, 
sloop/nieuwbouw (uitgangspunten Groningen moet Groningen blijven moeten waar mogelijk 
gerespecteerd worden) en vertrek uit het gebied. Bij deze sporen staat de bewoner altijd centraal. De 
bewoner maakt de uiteindelijke keuze.  
 
Gasberaad scenario 
In ons scenario is de ambitie om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen veilig en gezond te laten 
wonen de aanleiding en de doelstelling, maar is de aanpak gericht op een lange termijn visie, gericht 
op (ruimtelijke) kwaliteit, maatschappelijk verantwoord investeren en maximale burgerparticipatie. 
Wij stellen daarmee voor de huidige operatie over een andere boeg te gooien. Die aanpak valt één 
op één samen met de aanleiding en is daarmee primair gericht op het op norm brengen van zoveel 
mogelijk gebouwen en heeft een groot afbreukrisico.  De hieronder geschetste uitwerking is een 
illustratie van hoe wij anders zouden willen kijken. Andere invullingen daarvan zijn mogelijk, vast ook 
beter. Maar om uit de gemakkelijke algemeenheden te blijven hebben we een vingeroefening willen 
doen met hoe het dan zou kunnen. Het is niet meer en niet minder.  
 
Na-oorlogse wijken 
In dit scenario beginnen we zo snel mogelijk met de herstructurering van de na-oorlogse wijken in 
ieder geval in Appingedam en Delfzijl. We gaan daar op voorhand besluiten niet te versterken maar 
volledig  sloop/nieuwbouw aan te bieden. Ervaringen in o.a. Opwierde Zuid hebben aangetoond dat 
versterken van rijtjes woningen niet erg aantrekkelijk is. In toenemende mate weigeren bewoners 
daar aan mee te werken en opteren zij voor nieuwbouw. Wanneer bewoners gezamenlijk tot het 
besluit komen dat zij, bij gelijkblijvende woonlasten, liever sloop/nieuwbouw willen dan versterken 
ontstaat er een andere dynamiek. Momenteel zitten de versterkingskaders van NAM en het 
ontbreken van aanvullende publieke (voor)financiering hier een positief besluit in de weg.  Wij 
denken dat de overheid en de woningbouwcorporaties hier over de brug moet komen; investeren in 
versterkingsmaatregelen in verouderde rijtjeswoningen is, in goed Gronings: penny wise maar pound 
foolish. Het integraal aanbieden van de optie sloop/nieuw heeft in onze ogen een aantal grote 
voordelen en relatief weinig nadelen. 
 
Het Groninger Gasberaad is ervan overtuigd dat bovenstaand scenario een aantal grote voordelen 
oplevert. Om te beginnen kunnen we de discussie over de te hanteren normen hier parkeren. De 
nieuwbouwnormen voor bevingsbestendige woningen zijn bekend. Dat betekent dat we in een zo’n  
kort mogelijke periode zo veel mogelijk mensen in een veilige en gezonde woning kunnen krijgen, 
zonder dat we nog meer kosten en tijd verliezen aan meer inspecties en engineering. Versterken van  
deze wijken zal nooit rendabel kunnen, zeker niet op lange termijn en al helemaal niet als we de 
maatschappelijke kosten daarvan in de balans mee nemen. Versterken betekent veel overlast, 
differentiatie naar type woningen (daarmee samenhangende problematiek), onvoorspelbare 
uitvoeringsproblemen daarmee relatief hoge kosten, en uiteindelijk niet of nauwelijks toegenomen 
wooncomfort of waardestijging van het vastgoed. 
 
Een dergelijke aanpak van de na-oorlogse wijken heeft ook als voordeel dat bewoners en gemeente 
samen aan herstructurering kunnen doen. Daarbij kan ook een deel van de uitdagingen rond 
demografische ontwikkelingen opgelost worden, maar alleen binnen de ruimte die de huidige 
bewoners daarvoor geven! Dus niet de prognose statistieken van de overheid daarin leidend laten 
zijn. Het staat de gemeente natuurlijk vrij om aantrekkelijke alternatieven aan te bieden op andere 
(nieuwbouw) locaties maar de uiteindelijke keuze is aan de bewoners.  
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Dorpen 
Voor de dorpen kiezen we voor een andere insteek. Daar zal juist meer focus moeten liggen op 
versterken. Op maat kijken naar hoe zoveel mogelijk woningen veilig (en gezond) gemaakt kunnen 
worden, inclusief comfort verhogende maatregelen. Waarbij bewoners de keuze krijgen tussen 
heldere opties (versterken, sloop/nieuwbouw, vertrek). Het beschikbaar stellen van een eigen 
‘bouwdepot’ kan een alternatief zijn. Maar ook voorlopig “niks doen” kan als alternatief worden 
aangereikt, met de relevante afwegingen/consequenties daarbij. 
 
Voor de pilotdorpen zoals Overschild, Loppersum, ‘t Zandt geldt dat een grote groep bewoners is 
beloofd dat de versterkingsadviezen er ongeveer nu zouden zijn. Zij rekenen erop dat ze nu 
duidelijkheid gaan krijgen over de toekomst van hun woning. De beschikbare va’s zijn gebaseerd op 
de NPR-2015 en houden mogelijk een draconische ingreep in – zowel voor individuele eigenaren als 
voor het dorp in zijn geheel. Die ingreep is alleen te rechtvaardigen als het onvermijdelijk is en dat is 
hier het dilemma. Mogelijk zijn de va’s doorgerekend met de NPR 2017 minder ingrijpend en de 
woningen nog steeds net zo veilig. In het belang van de inwoners en het dorp kan het legitiem zijn 
een nieuwe afweging te maken. Maar niet zonder meer. Als daarvoor een herberekening op de 
nieuwe norm nodig is dan zijn er drie noodzakelijke randvoorwaarden: de bewoner moet het willen, 
de vertraging om alsnog duidelijkheid te krijgen is niet langer dan X aantal maanden, er wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor ‘damage limitation’ maatregelen, versterken moet 
altijd als alternatief worden aangereikt (en niet alleen wanneer dat binnen huidige 
versterkingskaders mag) en voor elke woning wordt hoe dan ook een waarde vermeerderend 
pluspakket gegarandeerd. Het anti-speculatiebeding wordt geschrapt. 
 
Ook voor het dorp als geheel wordt een bedrag gereserveerd dat bewoners en gemeenten samen 
kunnen inzetten om het dorp in alle opzichten te versterken. Zonder deze randvoorwaarden is er 
geen legitimiteit om terug te komen op eerder gedane afspraken. 
 
Voor het karakter van Groningen vormt deze aanpak (zowel in de na-oorlogse wijken als in het dorp) 
geen grote bedreiging, eerder het tegendeel! Het biedt kansen voor de ruimtelijke kwaliteit van 
Groningen. 
 
Deze aanpak vraagt om een extra investering bovenop de strikte aansprakelijkheidsmiddelen die 
NAM bereid is in te zetten. De verhouding is onderhandelbaar, er worden ook kosten bespaard. Het 
gaat in dit geval deels om een herallocatie van middelen die toch zouden moeten worden ingezet en 
de meerkosten die in het werk ontdekt worden. Dit nieuwbouwscenario levert ook wat op: zekerheid 
in inversteringen en er is gegarandeerd geen sprake van ‘weggegooid geld’. Dat geldt ook voor de 
extra publieke bijdrage om dit mogelijk te maken. Het gaat om verantwoorde en 
toekomstbestendige investeringen. 
 
Bij dit scenario zouden we deels terug moeten komen op eerder gemaakte afspraken, de inspecties 
van voor 1 juni 2017 zouden immers op de NPR-2015 worden beoordeeld. Voor de na-oorlogse  
wijken is het schenden van die afspraak in dit scenario niet heel relevant. Daar zou snel duidelijkheid 
gegeven kunnen worden over waar men aan toe is, en een meerderheid van de inwoners zal dat naar  
verwachting een bevredigende uitkomst vinden. In dorpen als Overschild zal het feit dat het proces 
toch weer vertraagd wordt erg moeilijk liggen. Het beeld dat vooral gekozen wordt voor een 
goedkopere oplossing, mogelijk ten koste van de veiligheid, zal makkelijk ontstaan. Een eerlijke uitleg 
gecombineerd met garanties voor een betere uitkomst zal die pijn moeten verlichten.  
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Overige Scenario’s 

Onderstaand hebben we nog twee scenario geschetst. Deze beide scenario’s hebben niet onze 
voorkeur, maar we willen onderbouwen waarom dat zo is. 
  
Scenario: Los laten NPR-2015, herberekenen op NPR-2017 
Dit is een misschien begrijpelijke, maar zeer gevaarlijke weg. Het feit dat dit scenario op tafel ligt – en 
zoveel onrust veroorzaakt – is in ieder geval het levende bewijs dat er stabiele normering nodig is. 
Het wordt onwerkbaar wanneer er gedurende de rit voortdurend aan de norm wordt gedraaid. En als 
we daar nú in mee gaan, waarom dan ook niet de volgende keer? De toch al complexe situatie wordt 
hiermee onnodig moeilijk gemaakt. Vooral omdat de regio nu gevraagd wordt een afweging te 
maken terwijl de feiten ontbreken. We wéten niet wat de consequenties van een nieuwe norm zijn. 
We weten zelfs niet hoe snel we dat betrouwbaar wél weten. En we weten ook niet hoe lang de NPR 
2017 stand houdt. Hoe snel gaat er vervolgens geanticipeerd worden op nog een ‘lichtere’ norm? 
 
Dit doen, zonder flankerend beleid, is onverantwoord. Niet alleen wordt een grote groep bewoners 
opnieuw in onzekerheid gestort (draagt bepaald niet bij aan het herstel van vertrouwen) er wordt 
ook geen perspectief geboden. Niet op nieuwe, harde, termijnen, maar ook niet op óf en hoe 
bewoners wijk/dorp uiteindelijk beter worden van de operatie. Verwachting is nog steeds een 
herhaling van het drama in Opwierde Zuid maar dan zijn de verhoudingen omgekeerd. In Opwierde 
Zuid krijgt het merendeel een nieuwe woning en een minderheid blijft met een versterkte maar 
waardeloze woning zitten; in Opwierde Noord en Delfzijl zal het andersom uitpakken: het merendeel 
zal met ingrijpende versterking te maken krijgen en een kleiner deel met sloop/nieuwbouw. De 
sociale ontwrichting zal er niet minder op worden… 
 
In bijvoorbeeld dorpen als Overschild  geldt hetzelfde met dat verschil dat er winst zou kunnen zitten 
in het (beter) behoud van het karakter van het dorp. Mogelijk zal daar de opluchting onder bewoners 
ook groter zijn wanneer meer mensen hun huis kunnen behouden en een minder belastend proces in 
gaan. Maar ook hier geldt dat zij nog langer in onzekerheid gaan verkeren, nog steeds vast zitten aan 
de versterkingskaders van de NAM en geen duidelijkheid, laat staan garanties, krijgen voor het 
dorpsperspectief. 
 
Wij raden dit scenario af. Maar mocht u er toch toe besluiten, dan geven wij u de volgende 
randvoorwaarden mee voor dit scenario: 
 

- De bewoner staat centraal! De bewoner wordt geconfronteerd met een te nemen besluit 
voor een ingrijpende en grootschalige versteveging of nieuwbouw van zijn huis. Help de 
bewoner op elke manier die mogelijk is. De bewoner mag de tijd nemen om te komen tot 
een zo ver-strekkend besluit, wordt niet onder druk gezet. 

- Geef volstrekte helderheid over hoe in de toekomst met de normering wordt omgegaan. Het 
aanpassen van spelregels tijdens het spel (zelfs als die spelregels ongelukkig zijn besloten): 
eens maar nooit weer! 

- Garandeer een ruime compensatie garantie op woning en wijk/dorpsniveau. Laat daarmee 
ook zien dat financien hier niet de voornaamste drijfveer was. 

- Geef uitleg aan bewoners door de minister zelf  – maximale transparantie over de 
afwegingen en geen marketingstrategie!  
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- Organiseer meer flexibiliteit in de versterkingskaders van de NAM en schrappen van het anti-
speculatiebeding 

 
Scenario: Doorgaan op de ingeslagen weg, m.a.w. conform besluiten op het voorstel 
Ook aan dit scenario kleven grote nadelen. Maar laten we beginnen met het voordeel: het is 
consistent, er hoeft niet getornd te worden aan gedane afspraken met bewoners, spelregels en 
afspraken worden gerespecteerd. In het proces naar herstel van vertrouwen is dat niet niks. Er is de 
afgelopen jaren al genoeg gezwabberd, steeds ten koste van degenen die nog steeds (ten onrechte!) 
aan het eind van het proces zitten: de bewoners.  
 
Nadelen: 

- We zitten daarmee nog vast aan de kaders van de NAM 
- De bewoners noch de wijk hoeven er noodzakelijkerwijs op vooruit te gaan 
- Doorgaan gaat opnieuw leiden tot sociale ontwrichting 
- Mogelijk concluderen we later dat er sprake was van geldverspilling door 

versterkingsoperaties die eigenlijk niet nodig zijn en ook geen andere meerwaarde opleveren 
dan (overdreven) veiligheid 

Wij raden dit scenario af. Maar mocht u er toch toe besluiten, dan geven wij u de volgende 
randvoorwaarden mee voor dit scenario: 

- De bewoner staat centraal! De bewoner wordt geconfronteerd met een te nemen besluit 
voor een ingrijpende en grootschalige versteveging of nieuwbouw van zijn huis. Help de 
bewoner op elke manier die mogelijk is. De bewoner mag daar de tijd voor nemen en wordt 
niet onder druk gezet. 

- Regel een ruime compensatie garantie op woning én wijk/dorpsniveau 
- Schrap het anti-speculatiebeding 

 

Tot slot 
 
Natuurlijk zijn de geschetste scenario’s niet gelijkwaardig. In het Gasberaadscenario wordt deels 
uitgegaan van een andere context en randvoorwaarden, namelijk het nadrukkelijk – ook financieel – 
garant staan van de rijksoverheid voor deze aanpak. Als die randvoorwaarde wordt ingevuld, komen 
beide andere scenario’s ook in een ander perspectief te staan. Maar ook dan zijn die beiden naar 
onze opvatting niet houdbaar.  
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BESLUITVORMING 
 
Besluitpunten: 
 

1. Er wordt vastgehouden aan de ambitie voor 2018 om 5.000 grondgebonden woningen en 
300 overige gebouwen te inspecteren. Het inspectie- en engineeringsprogramma voor het 
tweede, derde en vierde kwartaal van 2018 omvat circa 3.250 gebouwen en ongeveer 3.900 
adressen; 

Advies Groninger Gasberaad: hier wordt gevraagd om een herbevestiging van een eerdere ambitie. 
Daar is niks op tegen, hoewel wij ook graag een ambitie geformuleerd zouden zien over het jaarlijks 
totaal aantal gerealiseerde veilige (en gezonde) woningen.  Uiteindelijk is de ambitie van het aantal 
inspecties een afgeleide daarvan. Het tweede deel van dit besluit gaat uit van een honderd procent 
inspectie- engineeringsprogramma. In het Gasberaadscenario zal dat deels kunnen vervallen zonder 
de ambitie van het aantal gerealiseerde veilige (en gezonde) woningen te hoeven aantasten. Tot slot: 
wij zijn hoopvol gestemd over de snelheid waarmee adressen zonder gebouwen kunnen worden 
geïnspecteerd.  
 

2. De invulling van de concrete adressen voor het tweede kwartaal, die in samenspraak met 
gemeenten is bepaald, met als doel maximaal te kunnen koppelen;  

Advies Groninger Gasberaad: Dit besluit ligt al vast, naar wij hebben begrepen zijn de betreffende 
bewoners al geïnformeerd. Wij zijn wel benieuwd naar de daarbij beoogde koppelkansen per 
‘gebiedje’. Kan de NCG of de gemeenten ons inzicht geven in de concrete koppelkansen die worden  
beoogd in relatie tot deze gekozen adressen? 
Op de kaartjes krijgen wij de indruk dat niet alle woningen/gebouwen in hetzelfde buurtje/wijk of 
straat worden meegenomen. Lopen we hier in de toekomst risico van ‘meten met twee maten’? 
 

3. De invulling van de concrete adressen voor het derde en vierde kwartaal in samenspraak met 
gemeenten bepalen met als doel maximaal te kunnen koppelen;  

Advies Groninger Gasberaad: Het kan geen kwaad alvast te oriënteren op de volgende serie veilig te 
maken woningen.  
 

4. De inspecties in Q3 resp. Q4 te kunnen starten na een akkoord in de Bestuurlijke Stuurgroep 
en Maatschappelijke Stuurgroep op respectievelijk 19 april 2018 en 12 juli 2018, wanneer de 
definitieve afweging wordt gemaakt of de inspecties voor Q3 resp. Q4 moeten worden 
voortgezet; 

Advies Groninger Gasberaad: wij vinden 19 april wel erg snel voor de definitieve besluitvorming voor 
Q3, er is dan nauwelijks tijd om aanpassingen in de aanpak door te voeren. Wat ons betreft zou 31 
mei een goed alternatief zijn waarbij wij er wel op aandringen dat besluitvorming plaats vindt 
vóórdat bewoners worden geïnformeerd. Overigens zou hier dan ook de werkvoorraad voor de 
engineering nadrukkelijk bij betrokken moeten worden. Wanneer de wachttijden tussen inspectie en 
versterkingsadvies verder op gaan lopen heeft meer inspecteren niet zo veel zin. Die tijd kan dan beter 
benut worden om een nieuwe aanpak uit te werken en te introduceren. Graag zouden we de 
werkvoorraad en de dan werkelijke doorlooptijd van engineering en v.a.’s bij het besluit betrekken. 
 









Begin forwarded message:

From: @minez.nl>
Date: 22 March 2018 at 22:32:15 CET
To: " @minez.nl>
Subject: Beschrijving rol SodM en contouren inhoud
aankomende adviezen

Beste 
 
Bijgaand vind je een korte notitie die de rol van SodM rondom het
Groningen-dossier en de contouren van de adviezen die we komende
periode zullen uitbrengen beschrijft.  Het volgt op het gesprek dat ik
vorige week met de minister had.  Ik denk dat het voor hem nuttig is
als hij deze voor de discussie in de MR nog kort kan bezien.  Zou jij
alsjeblieft deze notitie aan hem willen geven?  Bij voorbaat hartelijk
dank!
 
Hartelijke groet,

 
 

10.2.e

10.2.e

10.2 e

10.2.e



Rol SodM nu en in het kader van de 
gewijzigde mijnbouwwet voor 
Groningen 

Gegeven de veranderingen rond de besluitvorming rond de gaswinning Groningen beschrijft dit stuk 
de rol van SodM zoals SodM deze nu vervult en zoals SodM deze in de toekomst wil vervullen in het 
licht van de voorgenomen wijzigingen van de Mijnbouwwet voor Groningen. 

Advisering in de huidige situatie 
Als toezichthouder omtrent veiligheid zal SodM de minister adviseren over wat de door hem 
binnenkort te presenteren scenario’s betekenen voor de veiligheidsrisico’s van de aardbevingen in 
Groningen (Advies 1).  

Daarnaast zal SodM in het verlengde van het Zeerijp-advies toetsen of elk van deze scenario’s passen 
bij het advies ‘zo snel als mogelijk’ de gaswinning te beperken tot het niveau van 12 miljard Nm3 
(Advies 2)   

Tenslotte zal SodM de minister adviseren  over het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
(verder: NAM) aan te leveren update van het winningsplan 2016. In deze update van het 
winningsplan zal de NAM inzicht geven in hoe zij het minimale niveau voor de leveringszekerheid 
voor het gasjaar 2018/2019 operationeel zal gaan uitvoeren binnen de randvoorwaarden zoals deze 
door SodM in haar ‘Zeerijp-advies’ zijn geadviseerd (adviezen 2, 3 en 4) en vanuit het oogpunt de 
seismische risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het SodM advies omtrent dit plan van de NAM zal 
een beoordeling bevatten of dit plan past binnen de geadviseerde randvoorwaarden in het Zeerijp-
advies en of de seismische risico’s zoveel als mogelijk beperkt zijn (Advies 3). 

Hieronder wordt kort vooruitgelopen op de inhoud van ieder van bovengenoemde drie adviezen. 

ADVIES 1: Veiligheidsrisico’s verbonden aan de afbouwscenario’s 
A. Wat betekenen de afbouwscenario’s voor de ontwikkeling van de veiligheidsrisico’s van de

aardbevingen in Groningen?
SodM zal in dit deel op de volgende aspecten ingaan:

• Hoeveel gebouwen zullen in 2018/2019 bij de gevraagde hoeveelheid te winnen gas niet aan
de tijdelijke norm van 10-4/jaar voldoen?

• Hoeveel gebouwen zullen in 2018/2019 bij de gevraagde hoeveelheid te winnen gas niet aan
de definitieve norm van 10-5/jaar voldoen?

• Gegeven de verschillende scenario’s: Op welke termijn en bij welk winningsniveau zullen alle
gebouwen in Groningen, zonder versterking, aan de tijdelijke norm van 10-4/jaar voldoen?

• Gegeven de verschillende scenario’s: Op welke termijn en bij welk winningsniveau zullen alle
gebouwen in Groningen, zonder versterking, aan de definitieve norm van 10-5/jaar voldoen?

• Bovenstaande vragen zullen voor alle afbouwscenario’s worden geadresseerd.
B. Wat betekenen de afbouwscenario’s voor het versterkingsprogramma van de Nationaal

Coördinator Groningen (verder: NCG)?
SodM zal in dit deel op de volgende aspecten ingaan:

• Wat is op basis van de berekeningen van de NAM de verwachte omvang van het
inspectieprogramma van de NCG voor de komende jaren voor de verschillende scenario’s?

248a



• Op welke gebouwtypes moet volgens de berekeningen van de NAM de hoogste prioriteit
liggen in het inspectieprogramma en waar bevinden zich de gebouwen die mogelijk behoren
tot deze gebouwtypes?

C. Hoe vertaald dit zich naar het versterkingsprogramma van de NCG?
SodM zal in dit deel op de volgende aspecten ingaan:

• Duidelijk maken wat de verschillen in aanpak tussen de risicoberekeningen van de NAM en
de aanpak van de NCG.

• Duiding wat deze verschillen betekenen voor de uitkomsten voor het
versterkingsprogramma.

• Een mogelijk advies over hoe hier mee om te gaan.

ADVIES 2: Beoordeling afbouwscenario’s in relatie tot “zo snel als mogelijk”. 
SodM zal in dit deel op de volgende aspecten ingaan: 

• Zijn de veiligheidsrisico’s ten gevolge van het niet voldoen aan de leveringszekerheid in kaart
gebracht?

• Hoe worden deze risico’s meegewogen bij de bepaling van de scenario’s?

• Is het navolgbaar en plausibel dat de scenario’s een goede invulling geven aan ‘zo snel als
mogelijk’?

ADVIES 3: Beoordeling operationele uitvoering in update winningsplan 2018/2019 
SodM zal in dit deel op de volgende aspecten ingaan: 

• Voldoet de NAM met de beoogde uitvoering aan de door SodM geadviseerde
randvoorwaarde, zoals door de minister gevraagd?

• Indien de NAM niet volledig voldoet aan de randvoorwaarden, welke nadelige gevolgen voor
het veiligheidsrisico van de Groningers kan dit hebben?

• Verdeeld de NAM de gevraagde winning dusdanig over de clusters dat daarmee het
seismische risico zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd?

• Te adviseren voorwaarden.

Voor de invulling van haar advies is SodM afhankelijk van het aanleveren van de risicoberekeningen 
en de update van het winningsplan door de NAM. Zo gauw SodM alle informatie beschikbaar heeft 
voorziet zij binnen 4-6 weken de minister van advies te kunnen voorzien. 

Rol SodM in de context van de wijziging van de Mijnbouwwet. 
Bij de voorgenomen wetswijziging van de Mijnbouwwet voor Groningen veranderd de rol van SodM 
in het proces rondom de winning en het toezicht op de winning van het gas uit het Groningen 
gasveld. SodM ziet in de huidige opzet van de wet op drie momenten een rol voor zichzelf in dit 
proces (zie ook onderstaande figuur). 

1. Na het opstellen van het operationele plan door de NAM zal SodM advies uitbrengen over
a. De veiligheidsrisico’s gerelateerd aan het niveau van de winning;
b. De veiligheidsrisico’s verbonden aan de verdeling van de winning over de clusters.
c. Indien er geen instelling wordt aangewezen om te adviseren over het plan van GTS

en de inventarisatie van de veiligheidsrisico’s ten gevolge van het niet voldoen aan
de leveringszekerheid, zal SodM deze in haar advies betrekken.

2. SodM zal gedurende het jaar toezicht houden op de uitvoering van het plan conform de
instructie van de minister en de ontwikkeling van de seismiciteit conform het Meet- en
regelprotocol.

3. SodM zal na afloop van het gasjaar op basis van de rapportages van de NAM en GTS ex-post
de toetsen of de inzet van het Groningen gasveld binnen het systeem geminimaliseerd is.







versterkingsopgave door expertgroep (Actie E&O + 
<!--[if !supportLists]-->o    <!--[endif]-->Onderzoek naar wat meest

risicovolle panden zijn om te voorkomen dat versterking daarvan
vertraging oploopt door NCG. Onderzoek in overleg met SodM en
onafhankelijk van NAM. (Actie 

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Verzoek tot doen van onderzoeken
kan worden vastgesteld in de MR.

 
Brief & publiciteit

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->De voorzitters van GBB en
Gasberaad worden toegevoegd aan lijstje om te bellen na MR en vóór
persco.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->De fractievoorzitters van de coalitie
worden volgende week benaderd om te helpen bij het uitdragen van
positieve boodschap brief. Hiervoor komt nog een tekst. Wordt begin
volgende week uitgewerkt en opgenomen in draaiboek.

 
Plus/toekomstvisie

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Volgende week een volledige
uitwerking van alle middelen die kunnen bijdragen aan een plus voor
Groningen (actie DG GB).

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Stuk bevat uitsplitsing:
<!--[if !supportLists]-->o    <!--[endif]-->Wat is zeker (bijv. 17 miljoen

van OCW)
<!--[if !supportLists]-->o    <!--[endif]-->Wat zit in de pijplijn (bijv. de

extra 200 miljoen plus)
<!--[if !supportLists]-->o    <!--[endif]-->Waar kan een beroep op

worden gedaan (bijv. SDE+)
 
Deze afspraken en eerder aangeleverde strategie worden maandag verder
verwerkt tot een draaiboek voor woensdag en donderdag. Draaiboek bevat o.a.
wie wanneer wie belt met welke boodschap. Graag hoor ik
aanpassingen/toevoegingen op bovenstaande voor maandag 11:00, zodat we deze
kunnen meenemen in het draaiboek.
 
Goed weekend,

 
 
 
 
 
 

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

@minez.nl
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Draaiboek ivm scenariobrief 

Op 29 maart wordt na de MR door u bekend gemaakt dat het kabinet voornemens is zo snel 

mogelijk de gaswinning terug te brengen naar 0 miljard Nm3. 

Het geheel betreft 4 componenten: 

1) Route naar persconferentie scenariobrief naar MR van 29 maart;

2) Herberekening van de versterkingsopgave;

3) Plus voor de regio losgekoppeld van de versterkingsopgave;

4) Herontwerp versterkingsopgave inclusief huidige opgave.

Hieronder een uitwerking per component. Component 4 wordt uitgewerkt worden nadat 1 t/m 3 

zijn gestart. 

Ad 1) Route naar MR en persconferentie op 29 maart; 

Het betreft hier de te doorlopen stappen met het oog op de MR en persconferentie op 29 maart. 

Woensdag 21 maart 

• Financiële plaat impact 0-scenario op versterkingsopgave is gereed (zie bijlage 1);

t/m donderdag 22 maart 

• Telefonisch sonderen fractieleiders coalitie

• SvZ woendag 28 maart : CU(positief)

• Bellen met MP aan de hand van financiële plaat

• Ambtelijk informeren van Financiën

Vrijdag 23 maart 

• Overleg met fractieleiders coalitie

• Bewindsliedenoverleg

• MR

Woensdag 28 maart avond 

• Telefoongesprek met Paas over hoofdpunten brief, waarbij nu nog aangegeven wordt dat

we z.s.m. naar 12 bcm gaan. Kernpunten gesprek:

− z.s.m. naar 12 bcm;

− er komt een stikstoffabriek;

− iedere Nederland gaat daar via nettarieven aan meebetalen;

− samen met regio kijken naar impact versterkingsopgave;

− en gezamenlijk kijken naar de plus die losgekoppeld wordt van versterkingsopgave;

− voor actief sturen of gaswinning komt wetsvoorstel.

Donderdag 29 maart 

Drie achtereenvolgende stappen: 

1) Ministerraad

2) Telefoongesprekken met i.i.g. Paas, aantal leden van de Bestuurlijke Tafel en anderen

waarbij 0-scenario wordt aangekondigd (zie bijlage 2);

3) Persconferentie
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Ad 2) Herberekening van de versterkingsopgave 

 

Het gaat hier om de route om te komen tot objectieve informatie over het effect van het nieuwe 

gaswinningsscenario op de seismiciteit en daarmee op het risico. Aanvullend resulteert dit traject 

in een advies dat benut kan worden voor een politieke afweging over de gewenste aanpak om de 

veiligheid te borgen gedurende de afbouw van de gaswinning. 

 

Kernstappen betreffen: 

1. In bestuurlijke tafel van 4 april duiden dat de consequenties van een veranderde 

gaswinning in gezamenlijkheid kunnen worden onderzocht (zie ook ad 3) 

2. SodM om advies vragen over: 

� te verwachten effect op seismiciteit gedurende de afbouw gaswinning; 

� te verwachten effect seismiciteit na de gehele afbouw gaswinning. 

3. In april 2018 afstemming met regionale partijen over opdracht impact advies SodM op 

versterkingsopgave. Verstrekken opdracht, inplannen sessies met partijen. 

4. In mei 2018 traject starten met experts aangevuld met KNMI, TNO, NEN, NCG en waar 

nodig uitvoeringspartijen over wat het advies van SodM betekent voor de 

versterkingsopgave en hoe de veiligheid in de praktijk geborgd kan worden gedurende de 

afbouw van de gaswinning. In de opdracht zijn mogelijk drie delen te onderscheiden die 

onderlinge samenhang vertonen, maar verschillende expertise of bijeenkomsten verlangen: 

a. inzicht in de verhouding tussen de resterende seismiciteit en de gebouwsterkte; 

b. inzicht in de verhouding tussen de snelheid waarmee  de seismiciteit afneemt 

versus de tijd die benodigd voor een (eventueel hernieuwd) versterkingsproces; 

c. inzicht in hoe lang een tijdelijke situatie kan bestaan waarin verminderde veiligheid 

van gebouwen opweegt tegen de overlast van inwoners, ingrijpende aanpassingen 

binnen een kleine gemeenschappen kostbare versterkingsopgave en met de 

versterkingsopgave gepaard gaande risico’s.  

5. Eind september 2018 opleveren advies inclusief presentatie van advies in regio. 

6. Politieke afweging maken of en zo ja in welke vorm de versterkingsopgave nodig is. 

7. Eind 2018 implementatie van uitkomsten in het proces. 

 

Voor een nader uitwerking zie bijlage 3. 

 

Ad 3) Plus voor de regio losgekoppeld van versterkingsopgave 

 

Pas na 29 maart, wanneer bekend is dat de gaswinning zo snel mogelijk terug naar nul zal gaan, 

zal het gesprek met de regio van start kunnen gaan over de impact op veiligheid en de daarmee 

samenhangende gevolgen voor de versterkingsopgave. De route ziet er als volgt uit: 

 

• 4 april Bestuurlijke Tafel en gelijktijdig ambtelijke uitwerking 

o Start gesprek met regio. De inzet is afspraken te maken om gezamenlijk met de 

regio de consequenties in beeld te brengen. Bij voorkeur doet het Rijk dit samen 

met de regio, EZK zal sowieso gevolgen in beeld willen brengen. 

 

Gewenste uitkomst 4 april: 

• Commitment op gezamenlijk proces om inzicht te krijgen in aangepast risico.  

• Commitment op gezamenlijk proces om versterkingsopgave anders aan te gaan pakken; 

• Commitment op gezamenlijk kijken naar plus voor toekomstperspectief. 

 

Na 4 april tot aan tweedaagse op 19 en 23 april: 

• Ambtelijk verder uitwerken van conclusies van 4 april; 

• Interdepartementale afstemming over inzet van plus op toekomstperspectief; 

• Doorvertalen van conclusies 4 april naar opdracht de experttafels Versterking en 

Toekomstvisie; 

• Analyse van huidige inhoud van experttafels en aanpassingen waar nodig. Opwerken van 

inhoud naar bestuurlijke teksten in aanloop naar tweedaagse.  
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• Schadefonds en Governance tafel kan in principe doorwerken aan besluitvorming richting 

tweedaagse.  

 

Tweedaagse 19 en 23 april: 

• Akkoord Bestuurlijke Tafel 

o Schadefonds 

� Afspraken over reikwijdte, governance en doelgroepen 

 

o Versterkingsaanpak 

� Afspraken over uitgangspunten nieuwe versterkingsaanpak 

o Toekomstvisie 

o Afspraken over plus t.b.v. toekomstperspectief Groningen 

o Afspraken over inrichting en opdrachtgeverschap van implementatie en uitvoering 

(governance).  

De concrete agenda zal komende dagen nog nader worden uitgewerkt. 
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Bijlage 2: Lijst met de telefoneren personen na MR en vóór persconferentie op 29 maart 

 

• In ieder geval bellen met: 

1. René Paas 

2. Fleur Gräper 

3. Eelco Eikenaar 

4. Arno Wietze Hiemstra 

5. Albert RodenBoog 

 

• Als nog tijd over is dan nog bellen met (met wie het niet lukt om te bellen, zal  doen): 

6. MO’s (Gasberaad (  of , GBB ( ) 

7. Hans Alders 

8. Roeland v.d. Schaaf 

 

• Overige burgemeesters in aardbevingsgebied 

Rein Munniksma  Midden-Groningen 

F. de Vries   Ten Boer 

Gerard Beukema  Delfzijl 

Marijke van Beek  Eemsmond 

Erica van Lente  Bedum 

Rinus Michels  Winsum 

F. Wiersma   De Marne 
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Bijlage 3: nadere uitwerking herberekening van de versterkingsopgave 

 

Voor 4 april 2018 (E&O en GB) 

A. Verzoek aan SodM zich voor te bereiden op een adviesvraag over: 

• te verwachten effect op seismiciteit gedurende de afbouw gaswinning; 

• te verwachten effect seismiciteit na de gehele afbouw gaswinning. 

Mogelijk is hiervoor tevens een verzoek vanuit E&O aan NAM nodig om met het NAM model 

een scenario door te rekenen. 

 

B. Voorbereiding traject met experts aangevuld met KNMI, TNO, NEN, NCG en waar nodig 

uitvoeringspartijen over wat de conclusie van SodM betekent voor de versterkingsopgave 

en hoe de veiligheid in de praktijk geborgd kan worden gedurende de afbouw van de 

gaswinning. Onderdeel van de voorbereiding is: 

• Bereidheid bij partijen inventariseren. Mogelijk is de tussentijdse doorontwikkeling van 

het TNO model onderdeel van dit traject. 

• Waar mogelijk – eventuele - inkoopprocedures opstarten. 

• Opstellen eerste aanzet tot adviesvraag en procedure, waarbij ruimte blijft voor de 

regionale partijen om input te leveren. 

 

4 april 2018 (bestuurlijke tafel) 

Toelichting adviesvraag aan SodM en uitspreken wens tot gezamenlijke opdrachtverstrekking om 

impact advies SodM op versterkingsopgave te bepalen. 

 

eind april 2018 

A. Start SodM analyse impact gaswinningsniveau op versterkingsopgave  

 

B. Afstemmen met regionale partijen over opdracht impact advies SodM op 

versterkingsopgave. Verstrekken opdracht, inplannen sessies met partijen. 

 

mei 2018 

Start traject met experts van onder andere KNMI, TNO, NEN, NCG. In de opdracht zijn mogelijk 

drie delen te onderscheiden die onderlinge samenhang vertonen, maar verschillende expertise of 

bijeenkomsten verlangen: 

• inzicht in de verhouding tussen de resterende seismiciteit en de gebouwsterkte; 

• inzicht in de verhouding tussen de snelheid waarmee  de seismiciteit afneemt versus 

de tijd die benodigd voor een (eventueel hernieuwd) versterkingsproces; 

• inzicht in hoe lang een tijdelijke situatie kan bestaan waarin verminderde veiligheid 

van gebouwen opweegt tegen de overlast van inwoners, ingrijpende aanpassingen 

binnen een kleine gemeenschappen kostbare versterkingsopgave en met de 

versterkingsopgave gepaard gaande risico’s. 

 

eind september 2018  

• Opleveren advies inclusief presentatie van advies in regio door experts van onder andere 

KNMI, TNO, NEN, NCG.  

• Politieke besluitvorming over welke koers wordt gekozen. 

• Waar nodig nader uitwerken uitkomsten politieke besluitvorming. 

 

eind 2018 

Start implementatie uitkomsten in proces. 
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Kopie aan 

Bijlage(n) 
Reacties addendum concept MJP 18-22 

Op 13 februari 2018 heeft NCG het concept addendum op de MJPbrief verstuurd 
aan gemeenten, provincie, het Rijk en de maatschappelijke organisaties. In de 
aanbiedingsbrief is de vraag gesteld om uiterlijk 16 maart te reageren op het 
concept wat voor lag. Inmiddels zijn de stukken voor het Nationaal Bestuurlijk 
Overleg verstuurd naar de partijen van de beide stuurgroepen. In de oplegger van 
het addendum zijn wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van 13 
februari jl..  

Proces 

Eerder in het proces hebben wij u reeds een planning verzonden. Omdat de datum 
van het Nationaal Bestuurlijk Overleg nu vastgesteld is op 4 april 2018, is er een 
kleine wijziging in de planning. Dit betekent dat de behandeling van het voorstel 
in de colleges een week verschuift. 

4 april 2018 NBO en gesprek tussen minister en 
maatschappelijke partijen 

10 april 2018 Behandeling definitief voorstel addendum 
in colleges 

11 april 2018 Schriftelijke reacties colleges 
aangeboden aan minister van EZK 

13 april 2018 Behandeling addendum in ministerraad 

Reacties partijen 

Hierbij sturen wij u alle reacties op het concept addendum MJP gebundeld toe.  
In deze aanbiedingsmemo is een samenvatting gemaakt van de ingebrachte 
reacties. En daarnaast is er een reactie van NCG op diverse vragen geformuleerd. 

Samenvatting 

Gemeenten: 

- Gemeenten stemmen in met de voorgelegen besluitpunten. In de
begeleidende brieven geven gemeenten aan dat het niet acceptabel is om
de versterkingsoperatie op dit moment te vertragen. Wel is het van belang
dat de mogelijkheid bestaat om afspraken die worden gemaakt aan de
tafels Groningen Bovengronds, en een verbetering opleveren voor de
bewoners en de aanpak, een plek te geven in het lopende programma
voor de inspectie en engineering.
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- Daarnaast wijzen gemeenten er op dat het vaststellen van de adressen 
voor Q3 en Q4 volgens afspraak doorgang moet vinden via het overleg in 
de lokale stuurgroepen. Ook hier geldt dat mochten er uit de agenda van 
Groningen Bovengronds verbeterde afspraken komen, dan moeten deze 
ingepast kunnen worden in het programma.  

- De bezinningsmomenten (19 april en 12 juli) zoals benoemd in besluitpunt 
4 dienen hiervoor te worden benut.   

- De kaders voor versterken kunnen ook gelden voor de kwartalen 3 en 4, 
tenzij er betere afspraken komen uit de tafels Groningen Bovengronds.  

- Over de normen zijn de gemeenten eensgezind; Dit is conform de huidige 
afspraken om de NPR op maximaal twee momenten per jaar te kunnen 
wijzigen (op basis van onafhankelijk gevalideerde informatie). Totdat er 
een nieuwe NPR is vastgesteld, geldt de NPR 9998:2017. 
Daarbij is het van belang dat er gedurende het proces van inspectie, 
engineering en versterking op gebiedsniveau een eenduidige norm wordt 
gehanteerd.  

- Ten aanzien van de uitgevoerde marktconsultatie geven partijen aan te 
kunnen versnellen wanneer de juiste keuzes worden gemaakt. Gemeenten 
willen graag een toelichting op welke keuzes dit zijn.  

- Er moet blijvende aandacht zijn voor de informatievoorziening. Bewoners 
hebben veel vragen die door de gemeenten niet afdoende kunnen worden 
beantwoord. De NCG wordt gevraagd om samen met gemeenten naar een 
oplossing te zoeken hoe dit traject verbeterd kan worden.  

- Gemeenten doen nogmaals een dringend verzoek aan de minister om 
extra middelen beschikbaar te stellen voor gemeenten om de taken uit te 
voeren waarvoor zij aan de lat staan.  

 
Provincie: 

- Provincie stemt onder voorbehoud in met de voorgelegen besluitpunten. 
In de begeleidende brieven geeft de provincie aan dat het noodzakelijk is 
voor de voortgang van de versterkingsoperatie. 

- Het is noodzakelijk om op korte termijn nadere afspraken te maken met 
meerdere ministers over een samenhangende aanpak voor de opgave 
Groningen, dat wil zeggen een integrale gebiedsgerichte aanpak mét 
perspectief. Gunstiger afspraken met de ministers moeten worden 
ingevlochten in de uitvoeringskaders die nu voorliggen.  

- Dringend verzoek om het Erfgoedprogramma te verwerken in de kaders 
voor versterken. 

- Versterkingsoperatie niet op objectniveau bekijken. Maar meer in de 
samenhang. Dit strookt met het onlangs door provincie en gemeenten 
gestarte traject om een toekomstvisie op te stellen voor het gebied, met 
waarborgen voor ruimtelijke kwaliteit, sociale en economische structuren 
en karakteristiek van dorpen. 

- Het belang van de bezinningsmomenten wordt onderstreept.  
- Ten aanzien van de uitgevoerde marktconsultatie geven partijen aan te 

kunnen versnellen wanneer de juiste keuzes worden gemaakt. Provincie 
wil graag een toelichting op welke keuzes dit zijn.  



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 3 van 6 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Kenmerk 

NCG / 18054347 

- Er moet blijvende aandacht zijn voor de informatievoorziening. Provincie 
vraagt om verslag uit te brengen over de resultaten van de 
versterkingsoperatie in het eerste kwartaal en daarbij concrete data toe te 
voegen. 

- Provincie is het oneens met de wijze waarop de waardesprong nu 
toegepast wordt. De provincie gaat niet akkoord met de toepassing van de 
waardesprong zoals die nu is voorzien. Hiervoor moet opnieuw overleg 
worden gevoerd. 

  
Rijk: 
- In het belang van de Groningers, is het standpunt van het Rijk door te 

gaan met de versterkingsoperatie, maar de mogelijkheid in te bouwen om 
de operatie bij te sturen waar nodig. 

- Momenteel kijkt het kabinet hoe de gaswinning substantieel verder naar 
beneden kan worden gebracht. Daarnaast is het Rijk in overleg met 
regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties over een nieuwe 
inrichting van de versterkingsoperatie. 

 
Maatschappelijke partijen: 

– Gasberaad geeft aan dat de reactie een nadere invulling is van de eerdere 
reactie “ De wal keert het schip”. Er moet gekozen worden voor een ander 
perspectief. Naast ruimtelijke ontwikkeling moet economische ontwikkeling als 
vliegwiel gaan werken. Niet de aansprakelijkheid van NAM staat centraal maar 
het toekomstperspectief voor inwoners en voor het hele gebied. 

– Gasberaad schetst drie scenario’s hoe de versterkingsopgave opgepakt zou 
kunnen worden, waarbij de voorkeur ligt bij het eerste scenario (Uitleg van de 
scenario’s in de meegestuurde reactie van het Gasberaad). 

– Gasberaad wil graag inzicht in de geboden koppelkansen voor adressen die 
worden geïnspecteerd voor het tweede kwartaal. 

– Gasberaad geeft 31mei aan als alternatief voor de besluitvorming voor Q3, 
waarbij wordt aangedrongen op het feit dat besluitvorming plaatsvindt voordat 
bewoners worden geïnformeerd.  

– Gasberaad is niet voor het toepassen van de huidige kaders voor versterken 
voor Q3 en Q4. 

– Gasberaad geeft aan dat vastklikken van de norm ook later kan dan bij start 
van de inspecties. Van belang is dat dezelfde norm geldt voor het hele dorp. 

– Gasberaad voegt een besluitpunt toe, namelijk: Het NBO besluit garant te gaan 
staan voor de financiering van sloop/nieuwbouw van alle vliesgevel woningen 
in Opwierde Zuid. 

– De GBB houdt vast aan haar reactie op MJP brief om een ‘pas op de plaats’ te 
maken met de versterking 

- GBB geeft randvoorwaarden aan voor de uitvoering van de 
versterkingsoperatie: 
o Het borgen van fysieke veiligheid: wetenschappelijk verantwoorde 

normstellingen moeten blijvend gehanteerd worden, de gaswinning moet 
verlaagd worden naar nul, om de daling in dreiging flexibel mee te 
kunnen nemen moet de NPR pas worden vastgeklikt op het moment dat 
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voor de sterkteberekening noodzakelijk is en als het mogelijk is de 
sterkteberekening uit voeren op basis van meerdere scenario’s met 

verschillende dreigingsbeelden en bij start versterking het actuele 
scenario te pakken. Hiermee kunnen de versterkingsmaatregelen lichter 
uitvallen. 

o Compensatie van bewoners en regio: vergoeding van aanvullende kosten 
en het ontvangen van compensatie voor materiële en immateriële 
overlast zijn onvoldoende gewaarborgd. Bewoner heeft bijvoorbeeld te 
maken met woning die minder waard wordt en planschade (omwonenden 
wel sloop-nieuwbouw en eigen woning niet). Regio heeft bijvoorbeeld te 
maken met imagoschade, krimp en teruglopende investeringen. 
Voorwaarde voor de operatie is dat de compensatie geborgd is.  

o Betrokkenheid van bewoners: bewoners moeten intensief betrokken 
worden bij de aanpak van de versterking van hun woning en het dorp 
waarin zij wonen. Het versterkingsplan moet een discussiestuk tussen 
bewoners, gemeente en de uitvoerginsorganisatie van de versterking zijn. 

o Aanpassing uitvoeringskaders en aansturing: de NAM moet niet meer 
betrokken worden bij de versterkingsoperatie, de overheid moet hierin 
haar verantwoordelijkheid nemen. De kaders Uitvoering Versterking 
moeten worden aangepast. Erfgoed is een belangrijk aandachtspunt. Een 
uitvoeringsorganisatie moet er komen met een zeker mandaat. Een fonds 
moet ingesteld worden waarmee extra investeringen kunnen worden 
gefinancierd. Bewoners en maatschappelijk organisaties moeten worden 
betrokken bij de besluitvorming in de aansturing.  

- GBB stemt in met besluitpunten 1 t/m 4 en 6 mits de kaders uitvoering 
versterking niet van toepassing worden verklaard. Dit betekent ga door met 
inspecteren en ontwikkel nieuwe kaders waarin genoemde randvoorwaarden 
geborgd zijn. Besluitpunten 5 en 7 hebben daarom geen instemming.  

- Voor panden met een publiek karakter (waaronder zorginstellingen) kan 
geïnspecteerd en versterkt worden met de huidige kaders zolang dit 
noodzakelijk is. 

- Platform Kerk & Aardbeving geeft aan zich te kunnen vinden in de 
besluitpunten.  

- Platform Kerk & Aardbeving  vraagt aandacht voor samenwerking met 
bewoners; benadering is technisch. 

- Platform Kerk & Aardbeving vraagt aandacht voor samenwerking met 
agrariërs. 
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Toelichting NCG 
Hieronder treft u een reactie van de NCG op een aantal vragen die gesteld zijn 
door de verschillende partijen.  
 
Communicatie richting bewoners 
De NCG deelt en onderstreept het belang van goede informatievoorziening naar 
bewoners. De communicatieadviseurs gebieden van NCG werken hierin nauw 
samen met de betrokken adviseurs van de gemeenten. Gezamenlijk kan worden 
bekeken welke stappen nodig zijn om dit verder te verbeteren. 
 

Marktconsultatie 
Marktconsultatie van december 2017 heeft uitgewezen dat de markt geen 
belemmeringen ziet in de beschikbare uitvoeringscapaciteit, mits de uitvraag 
aantrekkelijk genoeg wordt gemaakt. Aantrekkelijk maken zit hem enerzijds in 
prijs, maar anderzijds vooral in een stabiele projectscope, het zicht op meerjarige 
volumes, ruimte om te innoveren, aanbesteden op kwaliteit en niet alleen op prijs 
en prikkels in de uitvraag om dit mogelijk te maken. Daarnaast is het nodig dat er 
voldoende werkvoorraad is om te kunnen leren en innoveren. Dit betekent een 
doorlopende aanpak van inspecties, engineering en uitvoering, zodat gewerkt kan 
worden aan innovatievere en goedkopere (technische) oplossingen. Een voorbeeld 
hiervan is het niet vervangen van zwakke vloeren en muren maar het toepassen 
van glasvezel waardoor stijfheid kan worden toegevoegd,  
 

Erfgoedprogramma 

De kaders versterken zien op de rolverdeling tussen NCG, NAM en CVW en de 
financiële kaders waarbinnen NCG de versterkingsopgave kan uitvoeren. Daarbij is 
voor gemeentelijke- en rijksmonumenten, beeldbepalende en karakteristieke 
gebouwen al gekozen om aan te sluiten bij het Erfgoedprogramma. Daarnaast 
spreekt NCG het bevoegd gezag (gemeenten en provincie) aan om in kaart te 
brengen en vast te leggen wat behouden moet blijven. Daar hebben de regionale 
overheden instrumentarium voor in huis en is het Erfgoedprogramma leidraad. 
 
Waardesprong 

In de aanvulling op het bestuursakkoord (februari 2015) staat de volgende tekst 
opgenomen: 
‘Evenzeer mogen eigenaren geen onevenredig voordeel aan het preventief 

versterken ontlenen. Nadeel zal op billijke wijze worden vergoed, onevenredig 
voordeel zal op billijke wijze worden verrekend.  
 
Bij het opstellen van de regeling hiertoe worden de volgende aspecten betrokken:  
- De waarde van de te versterken woning wordt getaxeerd voorafgaand aan de 

uitvoering van de bouwkundige versterking;  
- De waarde van de te versterken woning wordt opnieuw getaxeerd na 

uitvoering van de bouwkundige versterking;  
- Bij waardevermindering heeft de eigenaar recht op een uitkering van het 

verschil;  
- Bij substantiële waardevermeerdering (>10%) zal het meerdere hierboven ten 

laste van de eigenaar worden gebracht;  
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- De eigenaar heeft de keuzemogelijkheid en het recht om het bedrag terstond 
te voldoen, dan wel te kiezen voor een afbetalingsregeling, dan wel te kiezen 
voor verrekening op het moment dat het object wordt verkocht;  
 

- In het geval de eigenaar kiest voor verrekening op het moment dat het object 
wordt verkocht, zal nader bepaald moeten worden op welke wijze hierin 
tussentijdse autonome waardewijzigingen (ontwikkeling van woningprijzen) en 
overige waardewijzigingen (woningverbetering, schades etc.) worden 
verdisconteerd. Ook zal een voorziening moeten worden getroffen voor 
neveneffecten (bijvoorbeeld gevolgen voor opstalverzekering, WOZ).’ 

  
NCG heeft deze afspraak als uitgangspunt genomen in de uitwerking van de 
waardesprong. Daarbij is onderhandeld met NAM dat – in tegenstelling zoals 
opgenomen in het bestuursakkoord – de waardesprong enkel geldt bij nieuwbouw, 
niet bij versterken. Tevens is een afbouw van terugbetaling afgesproken (van 
maximaal 75% tot 25% van de waardevermeerdering) en een beperking tot 5 jaar 
na oplevering van de woning. Tot slot zijn er uitzonderingsmogelijkheden 
opgenomen voor bijzondere omstandigheden, waardoor eigenaren niet 
geconfronteerd worden met de waardesprong indien er bijvoorbeeld sprake is van 
ziekte of overlijden.  
NCG hanteert de gemaakte afspraak uit de aanvulling op het bestuursakkoord 
2015. Indien de regionale overheden een wijziging van de gemaakte afspraken 
wensen, adviseert NCG dit mee te nemen in het gesprek over het nieuwe 
bestuursakkoord. 
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Introductie en doel van vandaag

We hebben in de afgelopen week met betrokken partijen gesproken1 en databronnen2 geanalyseerd om

• Het ordegrootte effect van de NPR 2017 in te kunnen schatten

• Het mogelijke effect van versnelde afbouw van gaswinning in kaart te brengen

• De huidige werkvoorraad te inventariseren

NB: analyses geven ruwe inschattingen en getallen, enkel om richting te geven aan de discussie. Niet 

geschikt voor externe communicatie.

Vandaag willen we allereerst presenteren welke inzichten uit de gesprekken en analyses kwamen van 

afgelopen weken

1. NEN, NAM, NCG; 2. KNMI, CVW, NAM, NCG
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Informatie is samengesteld obv verschillende bronnen

Informatie Bron(nen)

Belangrijkste inhoudelijke 

verschillen NPR 2017 vs. 2015

• NEN Commissie

• NCG

• KNMI

Schatting impact NPR 2017 • NEN Commissie

• CVW rapport

• Arup rapport

• NAM notities, o.b.v. Studio Calvi en BICL

Gaswinningsscenario's • NAM

• NB: TNO valideert en bouwt het model van NAM na. Deze 

validatie zal naar schatting nog enkele maanden duren.
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NPR 2017 en verlaging winning hebben invloed op de risicoberekening

Variëteit in winning

Verwachte magnitude, gegeven dat beving optreedt

Karakter van de ondergrond (versterking/demping)

Locatie object

Verwachtte capaciteit van object

Kans op instorten object

Kans op aanwezigheid persoon in/bij object

Gaswinningsniveau

Kans op beving (verwachte bevingsfrequentie) 

Kans op maximale (=piek-) grondversnelling

Maximaal verwachte belasting op object

Verlaging gaswinning verkleint de kans op een beving (verwachte bevingsfrequentie)2

Nieuwe kaart bevat kennis over karakter van de ondergrond

1. Door update van de kaart neemt NPR 2017 de historische afname van de bevingsfrequentie, als gevolg van het lagere gaswinningsniveau in 2013-16 tov 2010-2015, mee

2. Dit vertaalt zich alleen door in de praktijk bij aanpassing van de kaart in de NPR naar een vooruitkijkende kaart  3. Met name over verweking en fundering

Nieuw model opgebouwd uit: KNMI (terugkijkend, 2013-161) en NAM (vooruitkijkend)

Duidelijkere rekenregels en minder conservatieve aannames over wat een object aankan

Impact NPR

Impact winning

Legenda

Geen nieuwe aannames

Geen nieuwe aannames

Geen nieuwe aannames

Geen nieuwe aannames
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NPR 2017 bevat nieuwe kennis ten opzichte van de NPR 2015

Componenten NPR 2015 (wit) NPR 2017 (groen) NPR 2017 (wit) Effect op opgave

PGA kaart

Model om kans op beving 

(verwachte frequentie) te bepalen

KNMI (5 jaar terug; 2010-15) KNMI (3 jaar terug; 2013-16) & 

NAM1 (voorspellend; 2018-23)
Nog te bepalen of kaart 

wordt bijgewerkt

Verkleining opgave door lagere

verwachte piekgrondversnelling4

(maximum van ~0.36 naar ~0.22 g)

• Karakter van de ondergrond 

(versterking/demping)

Kracht 30m ondergrond gelijk 

aan kracht aan de oppervlakte

Dempend en versnellend effect 

van de bodem meegenomen

• Gaswinningsniveau ~42 bcm (indirect2) ~24 bcm (KNMI indirect2)

Rekenregels

Rekenmethodes Uitleg over gebruik NLTH 

(geen uitleg NLPO)

Uitleg over gebruik NLPO 

(versimpelde methode)

Versimpelde en goedkopere 

engineering

Vallende objecten Beperkte richtlijnen voor 

rekenregels

Duidelijkere rekenregels Minder conservatieve toepassing

NPR voor vallende objecten

Definitie Near Collapse - NC is als >20% van gebouw 

instort

Minder conservatieve toepassing 

van Near Collapse definitie

Omrekenen Signficant Damage

naar Near Collapse

- NC = 1,33 x SD Betere toepassing vanwege meer 

ervaring constructeurs met SD

Verweking Geen rekenregels -3 Verdiepingsstudie over 

hoe verwerking mee te 

nemen verwerkt

Kans op verweking betekent niet 

automatisch near collapse; minder 

funderingmaatregelen nodig

Fundering Schade aan fundering betekent 

geen resterend draagvermogen

-3 Resterend draagvermogen 

van fundering 

meegenomen

Schade fundering betekent niet 

automatisch near collapse; minder 

funderingmaatregelen nodig

1. Hoogste PGA van KNMI en NAM kaart is leidend per locatie  2. KNMI kaart neemt de historische toe-/afname van de bevingsfrequentie mee, waardoor indirect het lagere gaswinningsniveau in 

2013-16 tov 2010-2015 meegenomen wordt   3. Het lijkt toegestaan om de uitkomsten van de geavanceerde studie over verweking en funderingen (door BICL / Calvi) toe te passen onder NPR2017 

(groen). Deze studie wordt op dit moment door NEN gereviewed en kan resulteren in een wijziging in de manier waarop onder NPR 2017 (wit) verweking en funderingen worden beschouwd

4. Nog geen gekwantificeerde onderbouwing beschikbaar van het effect van het gebruik van site response analyse (SRA) onder NPR 2015   Source: NEN, KNMI, CVW, NAM
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Bron Doel Sample Werkwijze Impact

NEN Globaal inschatten 

effect NPR '17 vs. 

'15

N.v.t. • Inschatting totale effect o.b.v. deskundigheid (verbaal) • 30-50% reductie

• Waarvan ~30% door PGA-kaart 

CVW Inschatten effect 

NPR '17 vs. '15 op 

batch 1588: hoe 

veranderen de 

conclusies?

Toegepast 

op batch 

1588

• Kostenvergelijking per typologie gebaseerd op 'een globale vergelijking en 

inschatting van effecten', obv 'inschatting/level 1 Engineering Judgement'

• Uitganspunten: 25-40% reductie in PGA, lagere (spectrale) verplaatsing op

maaiveld niveau, een inschatting van de bijdrage van wanden (in-plane falen) 

en fundatie van 70-80% op de kosten

• Parameters obv eerste resultaten (bron: Arup) voor rijwoningen in Delfzijl, 

Uithuizen en Stedum, uitgevoerd 'conform NPR '15 met doorkijk naar '17'

• 50-80% reductie (gem. 70%)

• Waarvan 25-40% door PGA-kaart

• Van 77% naar 9% sloop/ 

nieuwbouw nodig (obv sub-

sample 1099 adressen in batch)

Arup Inschatten effect 

NPR '17 vs. '15

M45.003 

type in  

Uithuizen 

• CC1b NLTH analyse wordt op 4 cases uitgevoerd, op basis van:

– NPR: 2015 vs. 2017

– Metselwerk aannames: 'BoSA factors for "good" masonry' vs. 'full NPR'

• Gebouwinformatie wordt gehaald uit Versterkingsadvies (VA) voor M45.003

• Versterkingskosten significant 

minder (niet gekwantificeerd): 

dak versterking nog steeds nodig 

onder '17, maar fundering en URM 

versterking wanden niet meer

NAM/ 

Studio 

Calvi

Inschatten totale 

versterkingsopgave 

voor ~11.000 rij en 

2^1 met NPR '17

36 rij en 

2^1 kap 

analyses

• Vergelijking capaciteit vs. seismische dreiging 

– Capaciteit: berekend voor 36 doorsne/veel voorkomende typologieën

– Dreiging: obv NEN tool, NLPO, afgeleid response spectrum

• Direct toepasbaar op 1000 adressen, geëxtrapoleerd naar ~11,000 adressen

• 'In plane' falen beperkt tot 700-

1500 objecten (6-14%), bij rest 

geen sloop/nieuwbouw verwacht

• "Out of plane' niet onderzocht

NAM/ 

Studio 

Calvi

Inschatten impact 

NPR '17 op 1588 

batch

28 rij en 

2^1 kap 

analyses

• Toepassing op 1588 batch van resultaten uit analyses Studio Calvi en BICL

– Studio Calvi: 3 op NPR '17 doorgerekende typologieën dekken 238 

adressen in batch 1588, van de in totaal 771 rij/2^1 kap adressen 

– BICL: resultaten voor 7 op NPR '17 doorgerekende adressen in batch 1588

• Geen 'in plane' falen meer voor 

238 van de 771 adressen in 1588, 

dus geen sloop/nieuwbouw

• Geen 'in plane' voor 4/7 objecten

Vijf bronnen geven een indicatie van het effect van NPR 2017 tov NPR 2015

NB: Er zijn ook geluiden dat er geen verschil is, echter hebben wij daar nog geen kwantificering van gezien

Bron: NEN, CVW, Arup, NAM
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CVW: wat is effect van de reductie van de belasting op objecten in batch 1588? 

Bron: CVW

Backup
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CVW: van 77% naar 9% sloop/nieuwbouw in batch 1588 doordat investerings-
kosten veel minder vaak over de barrière van 150% economische waarde gaan 

NPR 2015: 77% sloop/nieuwbouw (844/1099 adressen) NPR 2017: 9% sloop/nieuwbouw (103/1099 adressen)

Bron: CVW

Backup
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NAM/Studio Calvi: minder versterkingsmaatregelen nodig onder NPR 2017

Bron: NAM, obv Studio Calvi

Backup
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Afbouw van gaswinning verlaagt de frequentie van bevingen per jaar en daarmee de kans op een hevige aardbeving

• Let op: de verwachte magnitude van de beving gaat echter niet omlaag (soms naar gerefereerd als "het effect")

NAM heeft een aantal productiescenario's doorgerekend, waarvan 3 scenario's relevant zijn om vandaag te bekijken:

• Scenario 1: Regeerakkoord, scenario 2: afbouw zonder stikstoffabriek, scenario 3: afbouw met stikstoffabriek

We analyseren scenario 2 en 3 ten opzichte van scenario 1 op drie belangrijke indicatoren

• Aantal verwachte bevingen per jaar

• Maximale verwachte PGA

• Verwachte aantal versterkingen

NB: Deze resultaten zijn op basis van het HRA model van de NAM. TNO valideert en bouwt dit model na. Deze 

validatie zal naar schatting nog enkele maanden duren.

Impact van winningsscenario's op versterking
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• Zouden we uit gaan van een versterkingsscenario waarvan wij denken dat het bij 
winningsniveau van 12 miljard m³ past (10 duizend woningen met andere NPR met lagere 
kosten per woning), dan stijgt de winst naar € 500 miljoen per jaar. Inschatting is echter dat 
dit niet met de regio overeen te komen is.  

• Zelfs als het financieel meer zou opleveren (stabiele volumes, hogere prijzen), dan nog zijn de 
baten dermate beperkt dat die het niet rechtvaardigen om 100 duizend schades (tot nu toe) te 
veroorzaken en daar bovenop 20 duizend gezinnen ook maar een dag langer dan strikt 
noodzakelijk te confronteren met schade aan hun huis, of het zelfs verplicht preventief moeten 
verbouwen van je huis en tijdelijk je huis uit moeten. Nu de mogelijkheden er zijn om volledig 
met de gaswinning te stoppen, is het onze plicht om die ook te benutten.  

• Bij het winningspad ‘zo snel mogelijk terug naar nul’, schatten wij in dat er gerede kans is dat 
de versterkingsoperatie wordt vormgegeven op basis van de nieuwe seismische dreiging, 
inclusief het herijken van de huidige operatie. Zie bijvoorbeeld het standpunt van de Groninger 
Bodem Beweging: gaswinning naar nul én ‘pas op de plaats’ met de versterking. De resterende 
benodigde versterking zal naar onze inschatting beperkt zijn: beperkt in impact/overlast voor 
de regio en beperkt in kosten. En in ieder geval is het de minst kostbare.  

• In dit scenario doen zetten we in op het versterken van alle woningen die niet aan de 10-4 
norm voldoen. Daarnaast tijdelijke maatregelen. Hierbij zullen waarschijnlijk aanvullende 
kosten gemaakt worden om gemaakte afspraken te doorbreken.  

• Zet dit in contrast met een 12-vlak scenario: dan zullen we moeten versterken op basis van de 
huidige versterkingsoperatie (o.b.v. 24 miljard m³), met daarbij de opbrengsten van 12 
miljard m³. Daarvan weten we zéker dat het maatschappelijk ongewenst is, omdat het 
overlast combineert met een negatieve opbrengst.  De financiële gevolgen hiervan zijn in 
onderstaande tabel uiteengezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financiële gevolgen tussen 2023-2030 afbouwen naar 0 
 
 

 
 

Plateau op 12 miljard m3                   
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cum. 

Gronigengas (mrd m3) 12 12 12 12 12 12 12 12   
Marktprijs (ct per m3) 15 15 15 15 15 15 15 15   
Omzet Groningengas (mln euro) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500   
                    
Versterken (mln euro) 750 750 750 750 750 750 750 750   
Schade (mln euro) 150 150 150 150 150 150 150 150   
Overig (mln euro) 300 300 300 300 300 300 300 300   
Totale kosten (mln euro) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200   
                    
Winst voor belasting 300 300 300 300 300 300 300 300   
                    

Opbrengst staat (ca. 70%) 210 210 210 210 210 210 210 210 1680 

                    

Zo snel mogelijk terug naar 0                   
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

Gronigengas (mrd m3) 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5   
Marktprijs (ct per m3) 15 15 15 15 15 15 15 15   
Omzet Groningengas (mln euro) 1500 1313 1125 938 750 563 375 188   
                    
Versterken (mln euro) 140 140 140 140 140 0 0 0   
Schade (mln euro) 150 131 113 94 75 56 38 19   
Overig (mln euro) 300 288 275 263 250 238 225 213   
Totale kosten (mln euro) 590 559 528 496 465 294 263 231   
                    
Winst voor belasting 910 754 598 441 285 269 113 -44   
                    

Opbrengst staat (ca. 70%) 637 528 418 309 200 188 79 -31 2328 
                    

Verschil scenario 2 t.o.v. 1 427 318 208 99 -11 -22 -131 -241 648 



Dep. VERTROUWELIJK 

 (FIN),  (BZK), 
 (AZ),  

 (FIN ),  
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Vergaderpunten 
1. Opening

De brief die vrijdag met de stukken is verstuurd is inmiddels op onderdelen weer 
aangepast na een gesprek met de minister. De aangepaste brief is maandag 
verzonden. Vanwege de agenda van een aantal aanwezigen wordt dit punt eerst 
besproken en daarna de rest van de agenda. 

2. Kamerbrief gaswinning Groningen

 geeft aan dat de brief met name in beeldvorming en stijl is 
aangepast op het concept van vrijdag. Een inhoudelijk verschil zit in de duidelijke 
aankondiging dat er wordt afgebouwd naar 0 Bcm gaswinning in Groningen zodra 
dit mogelijk is. 

 geeft aan dat dit een verrassende wending is en een zeer ingrijpende 
beslissing die goed onderbouwde politieke besluitvorming vereist. De voordelen 
van de lijn zijn ook helder. Daarbij stelt hij nog de vraag welke indirecte gevolgen 
dit heeft voor de waarde van de gasinfrastructuur. 

 vraagt wat de gevolgen zijn van het stoppen met de winning voor het 
voornemen om een bijdrage uit de gasopbrengsten in te zetten voor de regio. 

: Geeft aan dat het een sterke brief is. De politieke merites is helder en past 
binnen wettelijk kader. De timing is wel ongelukkig doordat de aanpassing zo kort 
voor het BOG en de bespreking in de onderraad komt. Voor gedegen 
besluitvorming moeten de financieel-economische consequenties in beeld worden 
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 gebracht. Waarbij ook aandacht voor de gevolgen voor de financiën op de lange 
termijn als Nederland importeur wordt van gas en de onzekerheden die de 
gasprijs meebrengt. 
 

: De minister heeft zich uitgesproken voor deze lijn. Dat is ook de reden 
dat in de stukken alleen met een optie wordt gewerkt die daalt naar 0.  
Achtergrond van deze beslissing is dat binnen het scenario met een daling tot 12 
een significante ingreep in de versterkingsoperatie (politiek/bestuurlijk) niet 
haalbaar lijkt. Iedere winning, ook op 12 Bcm, draagt bij aan een grote 
aardbeving. Bij daling zal die aardbeving naar verwachting later optreden maar hij 
komt wel en er zal dus versterkt moeten worden. 
 

 De informatie dat een daling tot 12 Bcm geen ruimte biedt voor de  
versobering van de versterkingsoperatie is nieuw. Is er wel zekerheid dat die 
ruimte er is bij een uiteindelijke winning op 0 Bcm. 
 

 Deze discussie wordt ook intern EZK gevoerd. De minister heeft in 
contact met de regio de indruk gekregen dat er geen politieke ruimte zit voor 
versobering zolang er wordt gewonnen. Met een duidelijk perspectief op 0 Bcm 
winning zou deze discussie wel gevoerd moeten kunnen worden. Dat neemt niet 
weg dat ook in dit scenario voor de korte termijn maatregelen moeten worden 
getroffen. De brief geeft dan ook niet aan dat er geen versterking meer nodig is 
bij 0 winning. 

: Conclusies over de gevolgen voor de veiligheid kunnen pas worden 
getrokken na advies van deskundigen. Dit advies wordt gevraagd in de reguliere 
contact met de adviseurs dus geen nieuwe commissie. 
 

: Het voorstel in de brief ligt in de bandbreedte van scenario’s 
waarmee wordt gewerkt in de onderhandelingen met de olies. Economisch gezien 
willen de bedrijven zoveel mogelijk winnen maar zij zien ook de risico’s die 
hiermee samenhangen. Als er nog een incident volgt wordt de discussie weer 
geopend over de winning. Zo blijft de druk om te stoppen met de winning 
bestaan. 

: Het wordt ook lastiger om een deel van de opbrengsten in te zetten 
voor de regio. Met name bij Exxon is er bezwaar tegen het beschikbaar stellen 
voor geld voor een niet verplichte tegemoetkoming aan de regio. 
 

: Er is een hiërarchie in de argumenten die meewegen voor het kabinet. 
Voorop staat de noodzaak voor een veilige situatie in Groningen. Daarvoor heeft 
het kabinet al eerder toegezegd zo snel mogelijk de winning naar 12 Bcm te 
brengen. In die aanpak ligt al besloten dat Nederland een netto-importeur wordt 
en daarmee risico’s loopt op schommelingen in de gasprijzen. Eveneens is een 
logische conclusie dat de gasinfra steeds minder intensief zal worden gebruikt en 
dus aan waarde verliest. 
Vraag is daarom welke cruciale punten moeten wij nog uitwerken voor bespreking 
van de brief door de bewindspersonen? 
 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 3 van 5 
 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
 

 
Ons kenmerk 
WJZ / 18053899 

  Een belangrijk punt in de besluitvorming is de gevolgen voor de 
versterkingsoperatie. Dit zou in de aanbieding van de brief goed duidelijk moeten 
worden gemaakt of alsnog in de brief worden verwerkt. 
De financieel-economische gevolgen moeten goed in beeld worden gebracht. 
De route van de brief is een lunchoverleg tijdens de MR van 24/3 (BWO), 
vervolgens de Rfezil op 27/3 en mr op donderdag 29/3. 
Het advies om deze tijd te gebruiken voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming. 
De minister kan telefonisch met de MP schakelen ter voorbereiding. 

 Voornaamste vraag is de financiële gevolgen van deze keuze. 
 

 De budgettaire gevolgen tot 2023 zijn onveranderd (niveau 12 Bcm). 
Het beeld is nu dat het voorgestelde scenario vanaf 2023 200 miljoen per jaar 
scheelt, aangenomen dat de versterking ongehinderd door gaat. Als de 
versterking sterk kan worden teruggebracht in een scenario van 12 Bcm dan 
scheelt het 500 miljoen. 
FEZ schakelt met FIN over de financiële plaat bij de scenario’s ten behoeve van 
het BWO. 

: Wat zijn de gevolgen voor de onderhandelingen met de olies? Het 
terugbrengen van de winning heeft ook voordelen voor de operationele kosten. 
Die cijfers zouden ook verwerkt moeten worden. 

 De minister heeft de wens uitgesproken hier een principiële politieke 
discussie over te voeren. Dit gaat verder dan het geld alleen. De financiële input 
moet door de departementen worden gegeven. Daar wordt aan gewerkt. Ook de 
informatie over de gevolgen voor de onderhandelingen wordt verwerkt.  
 

: Wat wordt de lijn in de brief ten aanzien van de gevolgen voor de 
versterkingsopgave? 

: De lijn wordt om eerst een inhoudelijk advies te vragen over de gevolgen 
van het terugbrengen van de winning op de veiligheidssituatie. Als er in de brief 
nu nog een suggestie doorklinkt dat de versterkingsopgave minder wordt moet die 
er nog uit. 
 

: Hoe en wanneer wordt de regio betrokken? 
: Aan de bestuurlijke tafel is aangegeven dat dit punt nog binnen MR 

moet worden besloten en daarna betrekken bestuurders. Het plan is om de regio 
te informeren tussen onderraad (27/3) en ministerraad (29/3). Dit is afhankelijk 
van de bespreking in de onderraad. In ieder geval niet daarvoor, ook niet in de 
reguliere gesprekken. 
 

: wat zijn de gevolgen voor het kleine veldenbeleid? Is dit een opmaat naar 
het einde van gaswinning in Nederland. 

: dit is een winstwaarschuwing. Daling van de winning is ook 
buiten Groningen de verwachting. In de brief opnemen dat apart nog een brief 
komt over het kleine velden beleid. 
 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 6 maart 2018 
Geen opmerkingen 
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 4. Stand van zaken onderhandelingen 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

:  
 

 

 
 

5. Stand van zaken versterking 
 

 geeft een stand van zaken over versterking. 
De NAM heeft een escalatieoverleg aangevraagd met  vanwege de 
voortgang van inspecties door de NCG op basis van de oude NPR. 
Een wijziging van de versterkingsopgave is niet besproken aan de bestuurlijke 
tafel. Er is discussie over het governance model (WGR of ZBO). Men is het erover 
eens dat de governance moet worden afgestemd op de opgave. Dit wordt nog 
nader uitgezocht. 
 
Het schadeloket is inmiddels open. 
Op 4 april is de volgende bestuurlijke tafel. Er wordt nog gezocht naar een 
tweedaagse of twee dagen kort na elkaar. Waarschijnlijk in de derde of vierde 
week van april. Voornaamste onderwerp wordt de versterkingsopgave. 
 

10.2B
10.2B

10.2B

10.2B

10.2B

10.2B10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 5 van 5 
 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 
 

 
Ons kenmerk 
WJZ / 18053899 

  Volgens de huidige planning is er straks 9 duizend woningen onderzocht op 
basis van de NPR 2015 of 2017. Dit verkleint de ruimte om met een gewijzigde 
aanpak te komen. Hoe wordt hier mee omgegaan? 

: Deze vraag staat ook bij EZK open. Een vooraankondiging dat de 
versterkingsopgave wordt aangepast gaat voor veel onrust zorgen. Wellicht biedt 
de brief ruimte om het gesprek te starten. Er wordt gezocht naar een 
politiek/bestuurlijke haalbare lijn op dit punt. 

: Voor welke batches ligt het beoordelingskader al vast? 
: De huidige regel is dat vanaf het eerste informerend gesprek het 

beoordelingskader vast ligt. 
 dit zet de ruimte voor het kabinet om de kosten van versterking terug te 

brengen verder onder druk. Welke ruimt is er nog om de kosten van versterking 
terug te brengen? 

: Dit zal worden betrokken bij het BWO. 
: Een optie is om dit in de brief aan te kondigen. 

: Deze optie wordt meegenomen in de voorbespreking met de minister en 
zal terugkomen in het BWO. 
 

: Alles in deze lijn moet zorgvuldig worden voorbereid met de regio. 
Een dergelijke aankondiging zonder waarschuwing zal als een “oorlogsverklaring” 
worden opgevat. 

: Eens met noodzaak goede landing in de regio. 
: Advies om in de lijn te focussen op de achterstand die de realisatie 

inmiddels heeft opgebouwd op de onderzoeken. 
 

 Is er bij de inzet van de klimaattafel voor de bebouwde omgeving 
afgesproken dat Groningen met voorrang wordt aangepakt? Dit zou politiek 
helpen. 

 Er wordt in ieder geval ook in Groningen geïnvesteerd maar er worden ook 
projecten elders voorzien. Een randvoorwaarde is dat projecten al in 2018 kunnen 
beginnen met uitvoering. Dat is vanwege de capaciteit beperkt mogelijk in 
Groningen. 

: Dit wordt tussen EZK en BZK verder besproken. Er ligt een goede kans 
voor een win-win situatie bij investeringen in de bebouwde omgeving in Groningen 
vanuit duurzaamheidsperspectief. Bezien wat de mogelijkheden zijn voor 2018 en 
de daaropvolgende jaren. 
 

6. Planning 
 

 De planning voor de brief is helder. Aan de hand van de gesprekken in de 
komende week moet worden bezien of dit haalbaar is. 

: De planning voor de onderhandelingen met de olies is nog 
onveranderd. In het overleg tussen  en de olies wordt bezien of dit nog een 
haalbare timing is. Dit wordt meegenomen in het BWO. De verwachting is dat het 
neer zal komen op een heads of agreement op 29 maart en een uitwerking begin 
april. 
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Op 25 mrt. 2018 om 12:22 heeft 
@minez.nl> het volgende geschreven:

Hallo en ,

Afgelopen vrijdag is afgesproken dat er de twee vragen via de
MR gesteld gaan worden. Ik zou de formulering, zoals vrijdag in
het overleg besproken daarvoor meegeven. Zie hieronder.
Er zou ook in de brief een zin toegevoegd worden. Ik weet niet
wie dat op zich zou nemen. Voor de zekerheid doe ik hieronder
ook een voorstel.

@ , heb jij nog iets van  gekregen. Hij zou de acties van
vrijdag rondmailen, maar ik heb nog niets gezien.

Groeten,

1) het kabinet wenst inzicht in de nog benodigde
veiligheidsmaatregelen bij een gaswinning van 0 bcm3 en wenst
inzicht in de benodigde tijdelijke veiligheidsmaatregelen ter
overbrugging van de periode naar gaswinning van 0 bcm3.

2) Het kabinet vraagt de NCG om het kabinet onafhankelijk van
de NAM en in overleg met de SodM te adviseren voor welke
woningen het onverantwoord is geen veiligheidsmaatregelen te
treffen en waarvoor dus de versterking voortgezet moet worden.

Zin voor brief:
Het kabinet zal erop toezien dat de versterking van daadwerkelijk
risicovolle huizen geen vertraging zal oplopen tegen de
achtergrond van het feit dat de gaswinning naar 0 bcm3 zal gaan
en heeft de NCG gevraagd het kabinet hierover te adviseren.

Verstuurd vanaf mijn iPad
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In deze versie van de brief wordt de discussie over de
versterking nog kleiner gemaakt dan in de vorige. Mn
de formulering ‘op termijn’ lijkt het hele huidige mjp
(en dus de gewraakte batches) buiten de discussie te
plaatsen. Wat is de reden dat we hier toch niet
explicieter (maar niettemin subtiel) zijn? 

Op 26 mrt. 2018 om 22:01 heeft 
minez.nl> het

volgende geschreven:

Eric,
 
Hierbij de nota ter voorbereiding op de
bespreking van de gasbrief RFEZIL, de
laatste versie van de brief (met tracks ten
opzichte van de versie die vanmiddag
voorlag), en de bijlage van TNO over
gasopslagen en stikstofconversiecapaciteit
die samen met de brief naar de Kamer
gaat.
 
Belangrijkste punten uit het
directeurenoverleg:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-
->Nog niet alle ministeries waren
volledig overtuigd van de noodzaak
om nu al de beslissing te nemen
om naar 0 te gaan. De redenering
om dat nu wel al te willen heb je
vast scherp, maar staat voor de
zekerheid ook nog een keer in de
nota.

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-
->Het verzoek om de budgettaire
gevolgen van de verminderde
gaswinning binnen deze
kabinetsperiode (eerder al gedeeld
met FIN) te delen met alle
betrokken departementen. Dat is
gedaan.

In de voorbereidingsnota zijn ook de
vanmiddag al besproken punten van de
andere ministeries opgenomen.
 
We zullen morgenochtend vóór half negen
ook een printje van deze stukken op je
bureau neerleggen.

Groet,

.....................................................................................
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Directie Bureau Bestuursraad, 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....................................................................................
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T +
@minez.nl

 
 
 
 
 

<DOMUS-#18055562-v1-
RFEZIL_brief_gaswinning.docx>

<DOMUS-#18055638-v1-
laatste_versie_gasbrief.docx>

<Bijlage TNO - gasopslagen en
stikstofconversiecapaciteit.pdf>
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1. Opening en mededelingen

- Evt: Voor deze vergadering zijn 34 stukken rondgestuurd. Deze
bespreken in twee uur is erg krap, zeker omdat op een aantal punten
de NCG een mondelinge toelichting zal geven.

2. Verslag Bestuurlijke Stuurgroep 25 januari 2017

- Het Rijk heeft dit stuk nog niet ontvangen.

3. Lumpsum

- De NCG voegt een bedrag van 1,8 miljoen euro toe aan de
Lumpsumverdeling voor de verschillende gemeente.

- Dit kan leiden tot een discussie tussen gemeenten onderling.

4. MJP-Brief Addendum

- Regio heeft aan het begin van het jaar aangegeven niet tevreden te
zijn met de versterkingsopgave. Dit heeft provincie recentelijk herhaald
in brief over de gesprekken met EZK.

- De Minister heeft bovendien in de Kamer toegezegd met de regio te
willen praten over het opnieuw ontwerpen van de versterkingsoperatie,
die beter aansluit blij de wensen van de regio.

- Daarom is het goed om de versterkingsoperatie opnieuw te bezien, ook
in het licht van een nader te nemen gaswinningsbesluit en een
verwachte daling van de gaswinning naar 12 Bcm.

- De huidige NPR (2017) is nog gebaseerd op oude gaswinningsniveau’s.
Het is betrekkelijk eenvoudig om, als nieuwe data over de ondergrond
voor handen is, deze in de NPR op te laten nemen.
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 - Het Rijk wil daarom inspecteren tegen een open norm. Dat betekent 
dat er geïnspecteerd moet worden, maar zonder vastgeklikte 
norm. Dit in tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken in het MJP.  

- De engineering en versterking van de nog te inspecteren adressen kan 
dan ook nog niet plaatsvinden totdat in ieder geval nieuwe data over 
de ondergrond beschikbaar zijn. 

- De versterking van de reeds geïnspecteerde huizen kan gewoon 
doorgang vinden.  

- Over deze stappen moet de NCG duidelijk communiceren met alle 
belanghebbenden.  

 
 

5. Actualisatie NPR  
 

- Een mogelijke verlaging van de gaswinning heeft gevolgen voor de 
NPR. 

- Daarnaast is de NPR gebaseerd op historische seismische bewegingen, 
maar zou de NPR juist iets moeten zeggen over de kans op 
toekomstige aardbevingen. 

- Daarom wil het Rijk dat de toekomstige NPR inspeelt op de mogelijke 
verlaging van de gaswinning en daarbij uitgaat van voorspellende data 
en niet van historische seismische bewegingen.  
 

6. Verslag Critical Review PGA-kaarten  
 

- De NCG heeft een critical review gehouden over de PGA-kaarten. De 
resultaten daarvan worden nu uitgewerkt door de RUG.  

- Het Rijk zou de uitkomsten van de Critical Review van de PGA-kaarten 
graag bespreken in de Stuurgroep.  
 

7. Resultaten marktconsultatie  
 

- Het Rijk dankt de NCG voor de gedane marktconsultatie. 
- Daarbij merkt het Rijk op dat er inmiddels een stuwmeer is ontstaan 

aan geïnspecteerde huizen, terwijl de daadwerkelijke versterking 
achterblijft. Komt dat door een tekort in de markt? Hoe ziet de NCG 
dit? De marktconsultatie lijkt in eerste instantie in te gaan op de wijze 
waarop de markt beter betrokken kan worden, niet op de omvang van 
de markt.  
 

8. Infrastructuur  
 
- Mondelinge toelichting afwachten van de NCG 

 
9. Rapportage Koopinstrument  

 
- Geen commentaar van Rijkszijde. 
- Document geeft een opsomming weer van aangekochte en verkochte 

woningen door de Stichting Proef Koopinstrument. 
 

10. Gronings Perspectief 
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- Op 31 januari heeft de RUG een nieuw rapport ‘Gronings Perspectief’ 

gepresenteerd. 
- Dit rapport gaat in op de vaak ernstige gevolgen van de 

aardbevingsproblematiek op de gezondheid en het welbevinden van 
mensen. 

- Aan de Bestuurlijke Tafel, bij het expertteam toekomstvisie komt dit 
rapport uitvoerig ter sprake. 

- Het Rijk zet zich samen met andere partijen in om de gevolgen van de 
aardbevingen op de gezondheid zoveel mogelijk op te vangen, maar 
ook te voorkomen.  

- Dit rapport benadrukt dat daar aandacht voor moet zijn. 
 

11. Evaluatie Bedrijven Adviespunt Bodembeweging 
 

- In de evaluatie wordt voorgesteld het Bedrijven Adviespunt 
Bodembeweging voort te zetten. 

- Het Rijk kan daarmee instemmen, omdat het als goede vraagbaak 
dient voor ondernemers.  

- Eventueel is het goed om verschillende loketten aan elkaar te 
verbinden, zodat ondernemers weten waar ze heen moeten. 
 

12. Kwartaalrapportage Q4  
 

- Deze kwartaalrapportage is reeds naar de Kamer verzonden. 
 

13. Stand van zaken tiltmeters  
 
- Mondelinge toelichting afwachten van NCG 
- In het verslag van de Maatschappelijke Stuurgroep staat vermeld dat 

‘de stuurgroep’ inspraak heeft in de vraagstelling bij het onderzoek 
naar tiltsensoren. Geldt dat ook voor de Bestuurlijke Stuurgroep.  
 

14. Terugkoppeling stuurgroep erfgoedprogramma  
 
- Geen commentaar van Rijkszijde 

 
15. Mededelingen 

 
a. Voortgang uitvoering door de NCG  

- Mondelinge toelichting afwachten van de NCG 
 

b. Voortgang versterken 
- Mondelinge toelichting afwachten van de NCG 

 
c. Verslag Maatschappelijke Stuurgroep 7 december 2017 
 

- Onduidelijk is waarom het verslag van 7 december wordt besproken en 
niet het verslag van 25 januari. 
 

d. Kennistafel Bouwen en versterken/weerbaarheid en welzijn 
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 - Ter kennisgeving aan te nemen. 
- Het Rijk vraagt zich wel af wat er wordt gedaan met de resultaten van 

deze kennistafel. 
 

16. Rondvraag en sluiting  
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Samenvatting 

Stikstof 

Om zo snel mogelijk tot het door SodM aangegeven niveau van 12 bcm per jaar aan 
Groningenvolume te komen, is de bouw van een stikstoffabriek de aangewezen maatregel. 
Door de bouw van de stikstoffabriek kan een reductie van circa 7 bcm per jaar (bij een koud 
jaar) gerealiseerd worden. Deze fabriek kan op zijn vroegst gerealiseerd worden in het 
eerste kwartaal van 2022. Om deze planning te kunnen realiseren, is het essentieel om het 
ontwerp van de fabriek ongewijzigd te laten en is besluitvorming op zo kort mogelijke 
termijn noodzakelijk. Ten aanzien van de stikstoffabriek is gekozen voor een cryogene 
installatie op één centraal punt in het netwerk van GTS. Dit heeft als voordeel dat de 
bestaande stikstofcaverne (Heiligerlee) beter benut kan worden en dat deze installatie ook 
als back-up kan functioneren ingeval van storingen op andere locaties. De keuze voor deze 
productiemethodiek is gebaseerd op de combinatie van de vereiste zuiverheid (zoals 
vastgelegd in de MR gaskwaliteit) van de stikstof in verband met opslag van het pseudo L-
gas in bergingen en de benodigde productiecapaciteit. Huidige kosteninschatting voor de 
investering bedraagt € 500 mln ± 30%, daarnaast zullen er nog jaarlijks kosten voor de 

exploitatie gemaakt moeten worden van enkele tientallen miljoenen euro’s. 

Door te investeren in een stikstoffabriek is met ingang van gasjaar 2022/2023 een maximaal 
productieniveau van Groningen van 12 bcm in een koud jaar haalbaar. Wanneer geen 
additionele maatregelen worden genomen, is een maximale productie van 12 bcm in geval 
van een koud jaar op zijn vroegst haalbaar in 2026.  

Voor een verdere afbouw van de Groningenproductie kan de nieuwe stikstoffabriek op 
termijn het risico beperken dat, vanwege leveringszekerheid, een productieniveau 
noodzakelijk is dat zich niet verenigt met een veilige gaswinning. De reductie van 
Groningenproductie zal er toe leiden dat de L-gasmarkt (laagcalorische gasmarkt) steeds 
afhankelijker wordt van pseudo-L-gas productie om de leveringszekerheid te waarborgen. 
Voldoende productiemiddelen om de leveringszekerheid te garanderen worden daarmee 
steeds belangrijker. Nadere analyses omtrent de benodigde capaciteiten moeten nog 
uitgevoerd worden, maar een additionele stikstofinstallatie kan bij het onafhankelijker 
worden van het Groningenveld een belangrijke rol spelen. Niet alleen om in de koudere 
periode in voldoende L-gas te voorzien, maar ook door in de zomer extra middelen 
beschikbaar te hebben om alle L-gas bergingen met pseudo-L-gas te vullen. In dat licht zal 
GTS samen met NAM gaan onderzoeken of het vanaf 2022 mogelijk is om de gasopslag Norg 
te vullen met pseudo L-gas en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. 

Ombouw (industriële) grootverbruikers 

De ombouw van (een deel) van de L-gas (industriële) grootverbruikers naar duurzame 
alternatieven of H-gas (hoogcalorisch gas) kan een verdere afname van de productie vanuit 
het Groningenveld mogelijk maken. Het ministerie van EZK heeft daartoe al initiatief 
genomen. De kosten voor GTS vanwege ombouw van de L-gas (industriële) grootverbruikers 
naar H-gas zijn niet voor elke (industriële) grootverbruiker gelijk, omdat de verschillende L-
gas (industriële) grootverbruikers niet allemaal even ver van een H-gas aanvoerleiding 
liggen. De kosten voor het ombouwen van de industriële installaties zijn ook niet voor elke 
(industriële) grootverbruiker gelijk.  
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Indien de kosten van de stikstofinstallatie per hoeveelheid gereduceerde m3 gas uit het 
Groningenveld als maatstaf worden genomen voor het bepalen van efficiënte omvang van de 
marktombouw is de huidige inschatting dat een bandbreedte voor de L-gas vraagreductie 
door ombouw van (industriële) grootverbruikers tussen 2,8 en 4,5 bcm per jaar realistisch is. 
In termen van reductie van gas uit het Groningenveld gaat het dan om een bandbreedte 
tussen 2,3 en 3,4 bcm per jaar (deze waarden liggen lager dan de L-gas vraagreductie 
omdat de industrie ook gedeeltelijk door H-gas beleverd wordt via verrijking en conversie). 
Er is aangenomen dat realisatie van deze reductie voornamelijk in de periode tussen 2020 en 
2022 plaatsvindt. De huidige kosteninschatting voor maatregelen in het GTS netwerk om 2,8 
bcm vraagreductie te realiseren bedraagt € 55 mln ± 40% (op basis van 8 bedrijven 

waarvan de maatregelen en kosten eerder onderzocht zijn). 

Buitenland 

In alle scenario’s wordt er vanuit gegaan dat de exportmarkt afgebouwd wordt conform de 
afspraken met de buitenlandse NNO’s (Neighbouring Network Operators). GTS heeft de 

afgelopen periode overleg gevoerd met haar buurlanden over mogelijke versnellingen van de 
ombouw en andere mogelijkheden (opslag en conversie). Hieruit blijkt dat de relatief wat 
zekerdere mogelijkheden om in het buitenland de vraag verder te reduceren beperkt zijn 
(maximaal 1 bcm per jaar welke op relatief korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden). 

Additionele stikstof 

Door additionele inkoop van stikstof door GTS kan de bestaande kwaliteitsconversiecapaciteit 
worden vergroot. Hiertoe dienen beperkte maatregelen in het GTS netwerk te worden 
doorgevoerd. Deze maatregelen kunnen in de loop van 2020 gereed zijn. De geschatte 
besparing is 1 tot 1,5 bcm gas uit het Groningenveld per jaar. De huidige kosteninschatting 
voor investeringen bij derden en GTS bedraagt € 55 mln ± 40%, exclusief inkoop van 

stikstof. 

Verduurzaming 

Verduurzamingsmaatregelen aan zowel de aanbodzijde (hernieuwbare gassen) als aan de 
vraagzijde (verduurzaming in de gebouwde omgeving) geven een additionele besparing. 
Voor hernieuwbare gassen betekent dit een besparingspotentieel van circa 0,7 tot 1,7 bcm 
per jaar in 2030. Vraagreductie in de gebouwde omgeving levert circa 0,4 tot 1,8 bcm per 
jaar in 2030 op (gebaseerd op studie PBL “Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – 
update 2018”). 

Consultatie  

GTS is voornemens om te investeren in een stikstoffabriek in combinatie met marktombouw 
tot maximaal 4,5 bcm en additionele stikstofinkoop en deze bij de markt te consulteren  
vanaf begin april 2018. Deze consultatie voert GTS uit als addendum op het 
netwerkontwikkelingsplan van 2017, gegeven de sterk gewijzigde omstandigheden door het 
advies van SodM om de benodigde Groningenproductie zo snel mogelijk onder 12 bcm per 
jaar te brengen en om op termijn de afhankelijkheid van Groningen te beperken. De  
genoemde investeringen vormen, in de optiek van GTS, de meest kosteneffectieve 
maatregelen om de Groningenproductie zo snel mogelijk naar 12 bcm te reduceren en de  
afhankelijkheid van de Groningencapaciteit voor leveringszekerheid te verminderen. 
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Instemmingsbesluit 

Voor het instemmingsbesluit voor komend gasjaar (2018/2019) verwacht GTS dat een 
realistische stikstofinzet tussen de 85% en 100% van de gecombineerde inzet van Ommen 
en Wieringermeer haalbaar is. Op grond hiervan kan een relatie tussen het Groningenvolume 
(in bcm) en het aantal graaddagen4 (gd) worden gedefinieerd voor het gasjaar 2018/2019 
gebaseerd op 85% inzet: 

𝐺𝑟𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 0,3 + 0,00886 ∗ 𝑔𝑑 

De graaddagenformule5 dient als bovengrens voor de Groningenproductie gezien te worden, 
waarbij het streven dient te zijn om een zo hoog mogelijke stikstofinzet te bereiken. Mocht 
na enige tijd blijken dat een inzetpercentage van de stikstof, hoger dan 85%, haalbaar is, 
dan kan de graaddagenformule daarop aangepast worden. Bovenstaande graaddagenformule 
resulteert in een benodigd Groningenvolume van 20,6 bcm bij een gemiddeld jaar en 26,8 
bcm bij een koud jaar. Gebaseerd op het gemiddelde van beide stikstofinzet niveaus, te 
weten 85% en 100% van de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer, resulteert 
dit in een benodigd Groningenvolume van 19,4 en 25,7 bcm bij respectievelijk een 
gemiddeld en koud jaar.  

Aanpassing reguleringskader 

Bij de totstandkoming van de huidige wetgeving en het daarop gebaseerde reguleringskader 
is geen rekening gehouden met een versnelde, omvangrijke verlaging van de productie van 
het Groningenveld en de extra investeringen die daarvoor nodig zijn door GTS. Het huidige 
wettelijke kader biedt niet voldoende duidelijkheid voor wat betreft de wettelijk taken van 
GTS en het kunnen terugverdienen van de noodzakelijke investeringen door GTS via de 
gereguleerde tarieven. Aanpassing van de wet is nodig voor het creëren van een aparte 
wettelijke taak voor het faciliteren van de versnelde verlaging van de productie van gas uit 
het Groningenveld. 

4 Een graaddag is het verschil tussen de gemiddelde effectieve temperatuur (daggemiddelde temperatuur gecorrigeerd 
voor windsnelheid) en 14°C. Hierbij wordt 14°C beschouwd als de stookgrens van de huishoudelijke markt. 
5 De graaddagenformule is de trendlijn van het benodigde Groningenvolume op basis van de 31 doorgerekende 
temperatuurprofielen. De graaddagenformule is bedoeld om te gebruiken voor realistische temperatuurprofielen met 
een realistisch aantal graaddagen (bandbreedte circa 1700 tot 3000, voor respectievelijk warm en koud jaar). 
Aangezien er in het nieuwe advies niet van een minimale productie benodigd in gemiddeld jaar (21,6 bcm) wordt 
uitgegaan, vervangt 0,3 (asafsnede) de 21,6 in de graaddagenformule. De richtingscoëfficiënt (0,00886) beschrijft het 
benodigde Groningenvolume per graaddag. Deze wijkt iets af van het vorige advies; dit wordt veroorzaakt doordat het 
Groningenveld nu als balanspost wordt gebruikt in de nieuwe berekeningen en niet meer als baseload.
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Advies 
 

1. Om zo snel mogelijk in een koud jaar naar maximaal 12 bcm Groningenvolume per 
jaar te gaan is de stikstoffabriek de aangewezen maatregel. 

2. De ombouw van L-gas (industriële) grootverbruikers kan een verdere verlaging van 
de productie uit het Groningenveld mogelijk maken. 

3. Door additionele inkoop van stikstof kan op relatief korte termijn de bestaande 
kwaliteitsconversiecapaciteit worden vergroot. 

4. Indien besloten wordt tot de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie, een studie 
starten naar het vullen van UGS Norg met pseudo L-gas. 

5. Introduceren van een graaddagenformule op basis van 85% van de gecombineerde 
inzet van Ommen en Wieringermeer voor gasjaar 2018/2019. 

6. Nadere studie met betrekking tot leveringszekerheid heeft opgeleverd dat er vijf 
productieclusters van het Groningenveld permanent gesloten kunnen worden en voor 
de vervolgjaren niet meer noodzakelijk zijn voor de leveringszekerheid. 

7. Aanpassen van het reguleringskader om zeker te stellen dat GTS de investeringen 
mag uitvoeren en via de tarieven kan terugverdienen. 

 
Werkwijze en uitgangspunten 
 
De vraag naar en het aanbod van L-gas dienen op elk moment in balans te zijn. De vraag is 
door GTS gemodelleerd op basis van vraagprofielen uit het verleden en, afhankelijk van het 
gehanteerde scenario (zie paragraaf scenario’s), op basis van verwachtingen voor de 

toekomst. Voor het aanbod geldt dat het Groningenveld (samen met de bergingen Norg en 
Alkmaar) de balanspost is.  
 
In deze studie, evenals in de studie naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp (brief 
“Advies GTS inzake leveringszekerheid”) is GasTerra gevraagd de onderverdeling in de inzet 
van haar middelen (die contractueel onder controle staan van GasTerra) vast te stellen. 
Daarna heeft NAM getoetst hoe de (regionale) verdeling over het Groningenveld kan zijn en 
wat de gevolgen voor de fluctuaties van de winning zullen zijn, zie bijlage 2 voor de 
resultaten hiervan. 
 
Bij de bepaling van het op jaarbasis benodigde Groningenvolume spelen de bergingen in 
principe geen rol, aangezien bergingen volumeneutraal worden ingezet. De L-gas markt 
bepaalt per saldo het benodigd volume (gas uit het Groningenveld en pseudo L-gas). Alle 
bergingen gekoppeld aan het GTS-systeem, behalve UGS Norg, worden reeds gevuld met 
pseudo-L-gas. In het geval van de bouw van een additionele stikstofinstallatie is er in de 
zomer substantieel capaciteit over om ook pseudo-L-gas volume te produceren voor opslag 
in UGS Norg, dit zal een verdere verlaging van de Groningenproductie mogelijk maken. De 
voorwaarden en condities waaronder dit mogelijk zou kunnen zijn zullen nader worden 
onderzocht. 
 
GTS heeft de benodigde productie uit het Groningenveld berekend voor de verschillende 
scenario’s. Hiertoe wordt in eerste instantie modelmatig de vraag naar L-gas bepaald. 
Middelen als L-gas cavernes en de LNG peakshaver worden ingezet conform de door GTS 
gehanteerde modellering. De verrijking (toevoegen van H-gas aan gas uit het 
Groningenveld) is in alle scenario’s maximaal verondersteld.  
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De inzet van stikstof (pseudo-L-gas productie) is voor elk scenario op twee niveaus berekend 
(te weten 85% en 100% van de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer, 
waarbij rekening wordt gehouden met onderhoud). Dit omdat nu nog niet precies vast te 
stellen is wat een realistisch haalbare inzet is (rekening houdend met uitval en onderhoud) 
en in hoeverre de markt in staat is om exact op een hoge stikstofinzet te sturen. 
Aangenomen wordt dat de daadwerkelijk gerealiseerde inzet uiteindelijk ergens tussen 85% 
en 100% komt te liggen. De praktijk zal moeten aantonen welk percentage haalbaar is. 
 
De resterende vraag naar L-gas dient ingevuld te worden door de inzet van productie uit het 
Groningenveld, Norg en Alkmaar (middelen gecontracteerd door GasTerra) zodanig dat 
leveringszekerheid gegarandeerd is. Bij de door GTS gehanteerde scenario’s vormt het 
Groningenveld de balanspost en wordt enkel ingezet wanneer dit noodzakelijk is vanwege 
leveringszekerheid. Vanuit leveringszekerheid zal een laag volume voldoende zijn in jaren 
met relatief hoge temperaturen. Wordt het kouder dan zal er extra gas vanuit het 
Groningenveld noodzakelijk zijn.  
 
Gehanteerde uitgangspunten  

• Groningen, Norg, Alkmaar: Deze middelen worden als balanspost meegenomen in de 
modellering. Hiermee wordt een minimale inzet van Groningen bereikt. De verdeling 
over Groningen, Norg en Alkmaar wordt door GasTerra bepaald. Aangenomen wordt 
dat Norg en Alkmaar volumeneutraal over een gasjaar worden ingezet en daarmee 
geen invloed hebben op het benodigde Groningenvolume. Alkmaar wordt gevuld met 
pseudo-L-gas en Norg met gas uit het Groningenveld.  

• Cavernes (Epe’s en Zuidwending): Deze worden ingezet volgens de huidige 
technische specificaties. Voor deze bergingen geldt dat deze ongeacht het 
gehanteerde temperatuurprofiel volumeneutraal over het gasjaar worden ingezet. 
Cavernes worden gevuld met pseudo-L-gas. 

• Stikstof: De bestaande base-load installaties Ommen en Wieringermeer worden 
structureel ingezet om pseudo L-gas te produceren. Daarnaast zal de installatie op 
Pernis (base-load) als back-up functioneren ingeval van uitval op Wieringermeer. De 
bestaande installatie Zuidbroek in combinatie met de stikstofcaverne Heiligerlee 
wordt, vanwege het beperkte volume, ook ingezet als back-up voor zowel Ommen 
als Wieringermeer.  

• LNG-Peakshaver: De Peakshaver wordt ingezet volgens de huidige technische 
specificaties. 

• H-gas: Aangenomen wordt dat er voldoende H-gas beschikbaar is, zowel in termen 
van capaciteit als volume, om aan de behoefte aan pseudo L-gas te voldoen. 

• Wobbe-index H-gas: De Wobbe-index van het H-gas is mede bepalend voor de 
hoeveelheid pseudo L-gas die geproduceerd kan worden. De Wobbe-index wordt 
bepaald op basis van de in gasjaar 2016/2017 gemeten waarden bij de 
kwaliteitsconversie installaties. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een iets 
stijgende Wobbe-index vanwege dalende Nederlandse kleine velden productie 
waardoor er meer geïmporteerd H-gas met een wat hogere Wobbe-index wordt 
gebruikt. 
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• Temperatuurprofielen: Voor deze studie zijn de temperatuurprofielen vanaf gasjaar 
1985/1986 tot en met gasjaar 2015/2016 (31 jaar) gebruikt. 

o Koud jaar is temperatuurprofiel 1985/1986 
o Gemiddeld jaar is temperatuurprofiel 2011/2012 

• Marktontwikkeling binnenland: Voor alle scenario’s is er vanuit gegaan dat alle 

bestaande en voorgenomen maatregelen worden geëffectueerd zoals die staan 
beschreven in de Nationale Energie Verkenning (NEV) 20176. Deze maatregelen zijn 
echter nog niet voldoende om alle doelstellingen in het regeerakkoord van 2017 te 
bereiken. 

• Marktontwikkeling buitenland: Er heeft een update plaatsgevonden van de vraag 
naar L-gas in het buitenland. Hierbij zijn de nationale plannen in deze landen het 
uitgangspunt. Overall betreft het een reductie van de omringende markt met 
ongeveer 10% per jaar zowel in termen van capaciteit als volume. 

Scenario’s 
 
In totaal is voor 6 verschillende scenario’s de resterende vraag naar gas uit het 
Groningenveld bepaald. Deze scenario’s onderscheiden drie niveaus van de vraag naar gas 
uit het Groningenveld (3 veronderstelde niveaus van de ombouw van de binnenlandse 
(industriële) grootverbruikers met respectievelijk 0, 2,8 en 4,5 bcm per jaar) en op 2 
niveaus qua aanbod van pseudo-L-gas (al dan niet bouwen van een additionele 
stikstofinstallatie).  
 
De basis voor alle zes scenario’s is als volgt: De binnenlandse vraag volgt de afbouw volgens 
het huidige en voorgenomen beleid van de NEV 2017 (zie figuur 1). 
 
De marktafname in het buitenland, die ontstaat doordat de L-gas markten in Duitsland, 
België en Frankrijk worden omgebouwd naar H-gas, is in de analyse betrokken. Hierbij zijn 
de nationale plannen in deze landen het uitgangspunt. Dit betekent voor de export naar 
Duitsland een eerste afname in 2019 (conform het “Umsetzungsbericht 2017”7) en voor de 
Belgische en Franse markt een afbouw die verwacht wordt te starten in 2020. Overall betreft 
het een reductie van de omringende markt met ongeveer 10% per jaar zowel in termen van 
capaciteit als volume (zie figuur 2). 
 
De scenario’s verschillen van elkaar aan de vraagzijde voor wat betreft de verwachte 
ombouw van de (industriële) grootverbruikers in Nederland. De marktvraag van de 
binnenlandse (industriële) grootverbruikers voor een koud jaar is te zien in figuur 3. 
 
  

                                                
6 NEV 2017 zoals gepubliceerd door PBL (Plan Bureau voor de Leefomgeving), d.d. 18 oktober 2017 
7 “Umsetzungsbericht 2017 der Fernleitungsnetzbetreiber”, d.d. 31 maart 2017 
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Aan de aanbodzijde verschillen de scenario’s van elkaar voor wat betreft het aanbod van 
pseudo-L-gas, te weten het al dan niet bouwen van een stikstofinstallatie ter grootte van 
180.000 m3 per uur stikstof die per gasjaar 2022/2023 beschikbaar zal zijn.  
Indien deze installatie gebouwd gaat worden, is de verwachte opleverdatum het eerste 
kwartaal in 2022. Voor deze studie, gebaseerd op gasjaren (lopend van 1 oktober tot en met 
30 september), is ondanks dat de verwachte opleverdatum in gasjaar 2021/2022 ligt, het 
effect op jaarvolume bepaald per gasjaar 2022/2023 om het effect op een jaarvolume helder 
te maken.  
 
Tabel 1 De zes doorgerekende scenario’s 
 NEV 2017 +  

Afbouw Export 
Ombouw Ned. industrie  
2,8 bcm  

Ombouw Ned. industrie  
4,5 bcm  

Geen additionele 
stikstofinstallatie 

Basis  
(B) 

Basis + ombouw 2,8 
(B-1) 

Basis + ombouw 4,5 
(B-2) 

Wel stikstofinstallatie  
(gasjaar 2022/2023) 

Basis + N2  
(B-N) 

Basis + ombouw 2,8 + N2 
(B-1-N) 

Basis + ombouw 4,5 + N2 
(B-2-N) 

 
Deelmarkten 

De veronderstelde marktomvang van de verschillende deelmarkten L-gas (Regionale Netwerk 
Bedrijven (RNB), Export en (industriële) grootverbruikers) voor de prognosejaren 2018/2019 
tot en met 2029/2030 wordt in de figuren 1 tot en met 3 weergegeven. 
 

 

Figuur 1 Marktomvang RNB cf. NEV 2017  

In figuur 1 is de marktomvang weergegeven van de Regionale Netwerk Bedrijven, gegeven 
de vraagreductie welke ontstaat door aan te nemen dat de maatregelen cf. NEV 2017 (huidig 
+ voorgenomen beleid) geïmplementeerd zullen worden. In 2029/2030 is de vraag met circa 
13% afgenomen ten opzichte van de vraag in 2018/2019. 
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Figuur 2 Marktomvang L-gas export, met daarin verwerkt de afspraken die 
gemaakt zijn met de buitenlandse netwerk operators betreffende de afbouw 

Figuur 3 Marktomvang L-gas (industriële) grootverbruikers (aangesloten op het 
GTS netwerk), waarin opgenomen de drie scenario's betreffende marktafbouw, 
namelijk geen afbouw (bovengrens blauw vlak), afbouw met 2,8 bcm per jaar 
(bovengrens grijs vlak, Scenario B-1) en afbouw met 4,5 bcm per jaar (bovengrens 
geel vlak, Scenario B-2)  
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De ombouw van (een deel) van de L-gas (industriële) grootverbruikers naar H-gas of naar 
duurzame alternatieven kan dus een additionele afname van de productie vanuit het 
Groningenveld mogelijk maken ten opzichte van de vraagreductie van de export en de NEV 
2017. Het ministerie van EZK heeft daartoe al initiatief genomen. De kosten voor GTS 
vanwege ombouw van de L-gas (industriële) grootverbruikers zijn niet voor elke industrie 
gelijk, omdat de verschillende L-gas (industriële) grootverbruikers niet allemaal even ver van 
een H-gas aanvoerleiding liggen. De kosten voor het ombouwen van de industriële 
installaties zijn ook niet voor elke (industriële) grootverbruiker gelijk. Indien de kosten van 
de stikstofinstallatie per hoeveelheid gereduceerde m3 gas uit het Groningenveld als 
maatstaf worden genomen voor het bepalen van efficiënte omvang van de marktombouw, is 
de huidige inschatting dat een bandbreedte voor de L-gas vraagreductie door ombouw van 
(industriële) grootverbruikers tussen 2,8 en 4,5 bcm per jaar realistisch is. In termen van 
reductie van gas uit het Groningenveld gaat het dan om een bandbreedte tussen 2,3 en 3,4 
bcm per jaar. Er is aangenomen dat realisatie van deze reductie voornamelijk in de periode 
tussen 2020 en 2022 plaatsvindt. 
 
De afbouw van de verschillende deelmarkten zoals weergegeven in de figuren 1 tot en met 3 
kan niet één op één vertaald worden naar een reductie van de winning op het Groningenveld 
omdat de verschillende markten ook deels beleverd worden door het Groningengas te 
verrijken met H-gas (binnenlandse markt circa 10%, exportmarkt grotendeels circa 30%). 
Daarnaast wordt een deel van de leveringen al met pseudo L-gas (H-gas met stikstof) 
gedaan, zodat reductie van deze markt een kleiner effect op het Groningenveld heeft. 
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Resultaten 
 
Koud jaar 

De resultaten voor de resterende hoeveelheid Groningengas, gegeven de zes scenario’s en 

gegeven een koud jaar, worden weergegeven in figuur 4. Daarnaast is de waarde van 12 
bcm per jaar als referentielijn weergegeven. Zoals eerder benoemd is het benodigde 
Groningenvolume berekend voor twee niveaus van stikstofinzet, te weten 85% en 100% van 
de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer. In onderstaande figuren wordt het 
gemiddelde van beide niveaus weergegeven. 
 

 

Figuur 4 Resterende behoefte aan Groningengas voor de prognosejaren 2018/2019 
tot en met 2029/2030 gegeven de zes verschillende scenario’s bij een koud jaar  
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Uit de grafiek blijkt dat de snelste route naar een maximale inzet van 12 bcm Groningen de 
bouw van een nieuwe stikstoffabriek is. Vanaf gasjaar 2022/2023 zal de maximale 
Groningeninzet (in een koud jaar) daardoor onder de 12 bcm uitkomen, ongeacht 
aanvullende ombouw van L-gas (industriële) grootverbruikers. Als er uitgaande van het 
basisscenario (B) geen aanvullende maatregelen genomen worden, wordt het doel naar 
verwachting in gasjaar 2025/2026 bereikt. 
 
Gemiddeld jaar 

In een gemiddeld jaar zal de benodigde Groningenproductie vanzelfsprekend lager zijn dan in 
een koud jaar. De resultaten voor resterende hoeveelheid Groningengas, gegeven de zes 
scenario’s en gegeven een gemiddeld jaar, worden weergegeven in figuur 5. 
 

 

Figuur 5 Resterende behoefte aan Groningengas voor de prognosejaren 2018/2019 
tot en met 2029/2030 gegeven de zes verschillende scenario’s bij een gemiddeld 

jaar  

 
In een gemiddeld jaar wordt in gasjaar 2021/2022 het maximum van 12 bcm per jaar 
bereikt als er minimaal 2,8 bcm per jaar van de (industriële) grootverbruikers niet meer met 
L-gas beleverd gaat worden. Vanaf gasjaar 2022/2023 wordt hetzelfde effect ook bereikt als 
er naast het basisscenario geen aanvullende maatregelen worden genomen. 
 
In bijlage 1 zijn tabellen met gedetailleerdere resultaten beschikbaar. 
 
De lijnen van maximaal benodigd Groningenvolume voor leveringszekerheid vanaf gasjaar 
2024/2025 zijn onderbroken weergegeven.  
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Er is niet uitgewerkt wat de resterende behoefte aan capaciteit vanuit het Groningenveld is 
om de markt te kunnen beleveren en wat de restricties ten aanzien van gelijkmatig winnen 
zijn bij lage Groningenvolumes. In een nader onderzoek dient uitgewerkt te worden hoe de 
leveringszekerheid binnen het L-gas marktgebied gegarandeerd kan worden wanneer er 
minder aanspraak kan worden gemaakt op de inzet en/of de back-up rol van het veld. 
 
Naast de resultaten voor het bepalen van het Groningenvolume heeft er ook een toetsing 
plaatsgevonden op het kunnen voldoen aan het advies met betrekking tot de fluctuaties in 
de winning zoals door SodM is afgegeven op 1 februari 2018. De resultaten van deze analyse 
zijn samengevat in bijlage 2. 
 
Productiecapaciteit Groningenveld 
 
In onze brief van 31 januari 2018 is als reactie op de door NAM voorgestelde maatregelen 
(zie brief NAM d.d. 10 januari 2018) aangegeven dat de productie uit vier productieclusters 
niet noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Daarnaast is aangegeven dat additioneel 
twee clusters voor het huidige gasjaar (2017/2018) uit bedrijf kunnen worden genomen. 
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. Het verder inperken 
van de L-gas capaciteit door het eventueel sluiten van meer productieclusters voor de latere 
jaren (vanaf gasjaar 2019/2020) dient, indien noodzakelijk, nader onderzocht te worden.  
 
Instemmingsbesluit 
 
Het voortdurend hoog inzetten van de pseudo L-gas productie en de inzet van het 
Groningenveld als balanspost is in 2015 gepubliceerd (ABGW studie8). In deze studie is 
aangegeven dat deze inzetvolgorde conceptueel mogelijk lijkt, echter dat dit wel als 
consequentie heeft dat dit meer fluctuaties in de winning zou kunnen veroorzaken. De mate 
waarin dit zich naar verwachting manifesteert is relatief beperkt, zoals weergegeven in de 
vorige paragraaf. In het genoemde rapport werd nog geconcludeerd dat het voortdurend 
100% inzetten van de stikstofinstallaties Ommen en Wieringermeer niet te realiseren is 
omdat GTS hiermee zijn instrument om de gasmarkt kwaliteitsloos te laten functioneren 
verliest. Het advies in het genoemde rapport was om enige marge voor het opvangen van 
onzekerheden over te houden. Geadviseerd werd om een inzetpercentage van 85% te 
hanteren.  
 
Op grond hiervan kan een relatie tussen het Groningenvolume (in bcm) en het aantal 
graaddagen (gd) worden gedefinieerd voor het gasjaar 2018/2019: 
 
𝐺𝑟𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 0,3 + 0,00886 ∗ 𝑔𝑑 
 
  

                                                
8 “Onderzoek andere benadering van de gaswinning”, 18 december 2015 
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GTS verwacht echter op grond van recente ervaringen met hoge stikstofinzet dat een 
daadwerkelijke inzet van 85% of hoger van de gecombineerde inzet van Ommen en 
Wieringermeer realistisch is, zoals eerder in deze brief aangegeven (zie ook de brief van GTS 
van 31 januari 2018) en dat een inzet van 85% zoals door de graaddagenformule is 
aangegeven minimaal haalbaar zou moeten zijn. Daarmee dient de graaddagenformule als 
bovengrens voor de Groningenproductie gezien te worden. Mocht na enige tijd uit ervaring 
blijken dat een percentage inzet van de stikstof hoger dan 85% als bovengrens haalbaar is, 
dan kan de graaddagenformule daarop aangepast worden.  
 
De gehanteerde bandbreedte is onder voorbehoud van structurele uitval van 
conversiemiddelen. Mocht er sprake zijn van structurele uitval dan is het mogelijk dat de 
bovengrens van de Groningenproductie op basis van 85% inzet van de conversiemiddelen 
niet meer haalbaar is.  
 
Mogelijkheden tot verdere of eerdere verlaging van de Groningenproductie 
 
In het advies van SodM is aangeven dat een verdere verlaging van het veilige 
winningsniveau van Groningen tot de mogelijkheden behoort. Door GTS is onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om de vraag naar gas uit het Groningenveld verder te verlagen. Deze 
mogelijkheden zijn dusdanig onzeker dat ze niet in een scenario uitgewerkt zijn. Van elk van 
de mogelijkheden is aangegeven wat de besparing op gas uit het Groningenveld zou kunnen 
zijn en in welk jaar deze besparing gerealiseerd zou kunnen worden. Deze besparing zou in 
combinatie met andere maatregelen lager uit kunnen vallen. 
 
De mogelijkheden zijn te verdelen in 2 groepen: een groep die het aanbod van pseudo-L-gas 
verhoogt en een groep die de vraag naar L-gas verlaagt. 
 

Aanbod verhogende maatregelen 

Additionele stikstofinkopen door GTS: Er bestaat een mogelijkheid om additioneel stikstof in 
te zetten door een optimalisatie van de bestaande kwaliteitsconversie installaties met relatief 
beperkte uitbreidingsinvestering. Bovendien vergroot deze additionele stikstof de back-up 
voorziening van GTS. Om de inzet van additionele stikstof mogelijk te maken, dienen een 
beperkt aantal aanpassingen in het netwerk van GTS doorgevoerd te worden. De datum 
waarop dit op zijn vroegst gereed zou kunnen zijn is met ingang van gasjaar 2019/2020. De 
geschatte besparing op Groningengas is 1 tot 1,5 bcm. 
 
UGS Norg vullen met pseudo-L-gas: GTS zal samen met NAM gaan onderzoeken of het, na 
het gereedkomen van de nieuwe stikstoffabriek, mogelijk is om de gasopslag Norg te vullen 
met pseudo L-gas en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. 
 
Verduurzamingsmaatregelen aanbodzijde: Voor hernieuwbaar (of groen) gas betekent dit 
een besparingspotentieel van circa 0,7 tot 1,7 bcm per jaar in 2030 (gebaseerd op studie 
PBL “Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018”). 
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Vraag verlagende maatregelen 

Verduurzaming gebouwde omgeving: Er zijn verschillende mogelijkheden om de vraag naar 
gas uit het Groningenveld in de gebouwde omgeving te verlagen. De Warmterotonde Zuid-
Holland is een voorbeeld hiervan. Maar ook op andere locaties zijn initiatieven om de 
gebouwde omgeving (zo veel mogelijk) aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld in 
nieuwbouwwijken waar woningen op een (kleinschalig) warmtenet worden aangesloten of 
installatie van een hybride warmtepomp in bestaande woningen. Vraagreductie in de 
gebouwde omgeving levert circa 0,4 tot 1,8 bcm per jaar in 2030 op (gebaseerd op studie 
PBL “Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018”). 
 
Als voorbeeld van bovenstaande maatregelen is de reductie van de vraag naar gas uit het 
Groningenveld uit het regeerakkoord uitgewerkt. Door elk jaar 50.000 woningen niet (meer) 
met Groningengas te beleveren (bovenkant bandbreedte zoals aangegeven in het 
regeerakkoord 2017) zal een reductie oplopend tot circa 0,8 bcm per jaar in 2030 
plaatsvinden (groen vlak figuur 6). De besparing op de Groningenproductie zal lager zijn 
omdat een deel van deze markt met pseudo L-gas beleverd wordt. 
 

 
Figuur 6 De marktomvang van de Regionale Netwerk Bedrijven cf. NEV 2017 
(huidig + voorgenomen beleid) (blauw + groen vlak) 
 
Ombouw binnenlandse kleinverbruikersmarkt naar H-gas: Niet alleen de binnenlandse 
(industriële) grootverbruikers maar ook de binnenlandse kleinverbruikersmarkt zou 
omgebouwd kunnen worden naar H-gas. Dit vergt een soortgelijke operatie als in Duitsland, 
België en Frankrijk, maar is complexer in regelgeving en verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid, omdat het merendeel van de Nederlandse gasapparatuur niet 
gecertificeerd is om ook op H-gas omschakelbaar te zijn. Het besparingspotentieel is 
afhankelijk van de grootte van het om te bouwen marktgebied. De timing is afhankelijk van 
hoe snel de wet- en regelgeving in Nederland ingevoerd kan worden om ombouw van de 
kleinverbruikersmarkt mogelijk te maken. 
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Mogelijkheden in het buitenland 

Bij de start van de studie is er contact opgenomen met de netwerkoperators in de ons 
omringende landen. Hierbij zijn de operators gevraagd of er in België (Fluxys), Frankrijk 
(GRTgaz) of Duitsland mogelijkheden zijn om de L-gas export op korte termijn te reduceren. 
Tijdens de gesprekken zijn verschillende onderwerpen besproken, namelijk of de 
marktombouw in het buitenland kan worden versneld en welke mogelijkheden de operators 
hebben met hun kwaliteitsconversie en bergingen. 
 
Marktombouw 
Alle operators zien op dit moment geen mogelijkheden tot versnelling van de marktombouw. 
De voornaamste reden is de beschikbare menskracht in de desbetreffende landen. Zowel 
Fluxys, GRTgaz als de Duitse TSO’s hebben alle industriële afnemers nabij een H-gas leiding 
al omgebouwd. De resterende industrie wordt meegenomen in de marktombouw omdat dit 
de snelste en meest efficiënte manier is. Eveneens hebben ze aangegeven dat, indien er zich 
mogelijkheden tot versnelde ombouw voordoen, zij deze zullen realiseren.  
 
Kwaliteitsconversie 
Alle drie genoemde landen hebben aangegeven dat de kwaliteitsconversie installaties die ze 
in gebruik hebben voornamelijk bedoeld zijn als piekinstallatie. Deze zijn niet ontworpen om 
voortdurend L-gas te produceren en daarmee is de verwachte volumebijdrage beperkt. De 
kwaliteitsconversie middelen in het buitenland zijn om deze reden niet meegenomen in de 
berekeningen. Indien de installaties in de toekomst wel worden ingezet, zullen deze worden 
meegenomen in de analyses van GTS. 
 
In Frankrijk is het mogelijk om L-gas in het H-gas te mengen. Deze omgekeerde 
kwaliteitsconversie wordt in Frankrijk voor twee redenen gebruikt. Als eerste om het netwerk 
in Frankrijk te balanceren en als tweede vanwege commerciële redenen. De operators 
proberen de commerciële conversie zoveel mogelijk te voorkomen. In totaal is er in gasjaar 
2016/2017 circa 0,5 bcm L-gas in het H-gas gemengd. 
 
Bergingen 
Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn er L-gas bergingen. De berging in Frankrijk wordt 
impliciet meegenomen, aangezien GTS haar marktinschatting baseert op gerealiseerde 
gasstromen. De Duitse bergingen maken deel uit van het Duitse netwerk ontwikkelingsplan 
en worden derhalve meegenomen door GTS.  
 
Wettelijk kader 
 
Bij de totstandkoming van de huidige wetgeving en het daarop gebaseerde reguleringskader 
is geen rekening gehouden met een versnelde, omvangrijke verlaging van de productie van 
het Groningenveld en de extra investeringen die daarvoor nodig zijn door GTS. Het huidige 
wettelijke kader biedt daarom niet voldoende duidelijkheid voor wat betreft de wettelijke 
taken van GTS en het kunnen terugverdienen van de noodzakelijke investeringen door GTS 
via de gereguleerde tarieven. Zowel GTS als haar stakeholders zijn erbij gebaat dat er vooraf 
helderheid is over welke maatregelen mogen worden genomen en hoe de investeringen 
passen in de tariefregulering.  
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Bijlage 1: Numerieke resultaten scenario’s 

Resulterende Groningenvolumes gegeven de verschillende scenario’s en prognosejaren. Dit is 
gebaseerd op het gemiddelde van de beide stikstofinzet niveaus, te weten 85% en 100% van 
de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer. 

Effect van de verschillende scenario’s op het Groningenvolume gegeven de verschillende 
scenario’s en prognosejaren 

In bovenstaande tabel worden de relatieve effecten van de verschillende scenario’s voor de 
verschillende prognosejaren weergegeven. In de grijze regel (basis scenario) het effect op 
het Groningenvolume ten opzichte van de referentiewaarde (gasjaar 2018/2019). Het effect 
van elk scenario ten opzichte van het basisscenario wordt steeds daaronder weergegeven. 
Door afronding kunnen de berekende effecten uit de onderste tabel enigszins afwijken van 
de waarden in de bovenste tabel. 

Koud jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 25,7 24,2 22,3 19,0 17,1 15,3 13,1 4,8

B-N 25,7 24,2 22,3 19,0 9,7 8,4 6,8 1,0

B-1 25,7 23,5 20,2 16,6 14,8 13,0 11,0 3,2

B-1-N 25,7 23,5 20,2 16,6 8,2 6,9 5,4 0,4

B-2 25,7 23,4 18,9 15,9 13,6 11,9 10,0 2,5

B-2-N 25,7 23,4 18,9 15,9 7,5 6,2 4,8 0,2

Gemiddeld jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 19,4 18,1 16,5 13,8 12,0 10,5 8,7 2,3

B-N 19,4 18,1 16,5 13,8 5,8 4,8 3,6 0,1

B-1 19,4 17,4 14,7 11,5 10,1 8,6 7,0 0,8

B-1-N 19,4 17,4 14,7 11,5 4,7 3,8 2,8 0,0

B-2 19,4 17,4 13,6 11,2 9,1 7,8 6,2 0,8

B-2-N 19,4 17,4 13,6 11,2 4,2 3,4 2,5 0,0
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Koud jaar (25,7 bcm) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 0 1,6 3,5 6,7 8,7 10,5 12,6 21,0

B-N 0 0 0 0 7,3 6,9 6,3 3,8

B-1 0 0,7 2,1 2,5 2,3 2,3 2,2 1,6

B-1-N 0 0,7 2,1 2,5 8,9 8,4 7,7 4,4

B-2 0 0,8 3,4 3,2 3,4 3,3 3,2 2,3

B-2-N 0 0,8 3,4 3,2 9,6 9,0 8,3 4,6

Gemiddeld jaar (19,4 bcm) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 0 1,4 2,9 5,6 7,5 9,0 10,7 17,1

B-N 0 0 0 0 6 6 5 2

B-1 0 0,6 1,8 2,3 1,9 1,9 1,7 1,6

B-1-N 0 0,6 1,8 2,3 7,3 6,7 5,9 2,3

B-2 0 0,7 2,9 2,6 2,8 2,7 2,5 1,5

B-2-N 0 0,7 2,9 2,6 7,7 7,1 6,3 2,3
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Bijlage 2: Resultaten GasTerra en NAM: Inzet GasTerra middelen en operationele toetsing 
randvoorwaarden zoals door SodM geadviseerd aan de minister 
 
Door NAM is een toetsing uitgevoerd op het kunnen voldoen aan het advies met betrekking 
tot de fluctuaties in de winning zoals door SodM geadviseerd aan de minister op 1 februari 
2018. In dit advies is opgenomen dat de fluctuaties in de maandvolumes van het 
Bierumcluster beperkt dienen te blijven tot maximaal 20% en dat de regionale fluctuaties in 
de maandvolumes van de overige clusters beperkt dienen te blijven tot het huidige niveau 
van +/- 50% (zie ook onderstaande tabel). Om deze toetsing te kunnen uitvoeren is 
hetzelfde proces gevolgd als in januari 2018 waarbij GTS de resultaten van GasTerra en NAM 
integraal heeft opgenomen in haar advies aan de minister. Hierbij heeft GasTerra gegeven 
het door GTS vastgestelde jaarvolume van het Groningenveld de door haar gecontracteerde 
L-gas middelen (Alkmaar, Norg en Groningen) zodanig over het jaar verdeeld dat, rekening 
houdend met de door GTS bepaalde L-gas vraag op dagbasis (op basis van de 
temperatuurprofielen van de afgelopen 31 jaar) een zo gelijkmatig mogelijke inzet van het 
Groningenveld kan worden bereikt. Hierbij maakt zij naast de inzet van de bergingen Norg 
en Alkmaar (welke volumeneutraal binnen een gasjaar worden ingezet) ook beperkt gebruik 
van de door GTS vrijgegeven regelruimte van de mengstations. De operationele toetsing aan 
het SodM-advies is door NAM uitgevoerd op basis van de uitkomsten van de inzet van het 
Groningenveld zoals door GasTerra berekend op basis van 31 temperatuurprofielen (1986-
2016).  
 
De analyse van NAM laat zien dat in circa 3-8% van de maanden van alle beoordeelde 
scenario’s (31 temperatuur scenario’s per jaar voor de periode 2018/2019 tot en met 

2025/2026 en 2029/2030) niet kan worden voldaan aan de gestelde fluctuatiebeperkingen 
zoals hierboven beschreven. Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 

• De frequentie van het aantal overschrijdingen van de fluctuatiebeperkingen neemt 
toe naarmate het totale volume van het Groningenveld afneemt. 

• Deze overschrijdingen vinden voor het overgrote deel (90% of meer) plaats in de 
zomermaanden (april tot oktober) hetgeen voornamelijk het gevolg is van een 
modelmatige injectie in Norg gedurende de zomermaanden. 

• De overschrijdingen van de fluctuatie beperkingen zijn qua omvang beperkt (circa 20 
- 80 mln m3) per regio per overschrijding. 

• Door op momenten back-up en/of piek conversiemiddelen van GTS in te zetten of 
tijdelijk injectie van bergingen stop te zetten, kunnen deze incidentele productie 
overschrijdingen naar verwachting grotendeels worden voorkomen (zonder rekening 
te houden met ongeplande uitval van L-gas middelen). 

  



 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 27 maart 2018  Ons kenmerk: L 18.0020 

Onderwerp: Advies GTS leveringszekerheid middels scenario analyse 
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Op basis van het SodM advies zijn de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 
 
Productielocatie Regio Productiefluctuatie 
BIR Bierum +/- 20% ten opzichte van maandgemiddelde 

AMR Central East 

+/- 50% ten opzichte van regio maandgemiddelde 
Maandgemiddelde wordt bepaald op basis van de 
maandproductie van de afgelopen 12 maanden. 

TJM Central East 

OWG Central East 

SCB Central East 

SDB Central East 

SZW South East +/- 50% ten opzichte van regio maandgemiddelde 
Maandgemiddelde wordt bepaald op basis van de 
maandproductie van de afgelopen 12 maanden. EKR South East 

ZPD South East 

KPD South West 

+/- 50% ten opzichte van regio maandgemiddelde 
Maandgemiddelde wordt bepaald op basis van de 
maandproductie van de afgelopen 12 maanden. 

SLO South West 

SPI South West 

TUS South West 

ZVN South West 

EKL Eemskanaal Maandvolume fluctuaties tussen 0 en 150 mln m3. 

 
• Er is in de analyse rekening gehouden met het huidige onderhoudsplan van de 

Groningenclusters. 
• Er is geen rekening gehouden met uitval op het Groningenveld en/of mengstations. 
• In de analyse is alleen rekening gehouden met een bandbreedte van +/- 50% ten 

opzichte van het maandgemiddelde volume per regio over 12 opeenvolgende 
maanden. 

Voor cluster EKL is door SodM geadviseerd uit te gaan van een productie bandbreedte tussen 
0 en 150 mln m3/mnd. 
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bewoners. En de huidige versterkingsoperatie
roept steeds indringender de vraag op of
Groningen nog wel Groningen blijft.

Blijven winnen en tegelijkertijd de mensen in
het gebied opzadelen met schades en een
massale versterkingsoperatie, dat is gewoon
geen oplossing.

Het stoppen van de gaswinning biedt niet alleen
veiligheid. Het zal ook een positief effect
hebben op de versterkingsoperatie: Groningen
kan Groningen blijven. Daarmee komen we
tegemoet aan een belangrijke wens van de
mensen in het gebied.

Natuurlijk moeten we wel kijken welke
veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de
afbouw van de gaswinning.

Met het einde van de gaswinning zijn de
overige maatschappelijke uitdagingen in de
regio, zoals vergrijzing, krimp en
werkgelegenheid, nog niet van tafel.

Ook nu er perspectief ontstaat op een veilig
Groningen, is het belangrijk om te blijven
werken aan een sterkere regio. Groningen kan
rekenen op een substantiële en meerjarige
bijdrage van het kabinet.

De gaswinning moet nu snel naar nul. Dat vergt
ingrijpende maatregelen.

De export naar het buitenland wordt al
afgebouwd. Daarnaast moeten tientallen
industriële grootverbruikers de komende jaren
overschakelen op alternatieve energiebronnen.
Ook heeft het kabinet vandaag besloten tot de
bouw van een extra stikstofinstallatie waardoor
de vraag naar Gronings gas binnen een paar



jaar fors omlaag gaat.

Het kabinet heeft vandaag een afweging
gemaakt tussen veiligheid en
leveringszekerheid. De economische en
financiële gevolgen zijn hierbij van
ondergeschikt belang.
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>>>> over belang van de de visie worden toegevoegd en ook vermeld wordt
>>>> dat BZK hierin belangrijke partner is (Of iets dergelijks) Groet,
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voeren? Of zijn er risico’s mbt de totale onderhandelingen die ik over het hoofd zie en
waardoor deze gesprekken onhandig zijn?

Het is van belang een goede terugkoppeling te doen telkens van deze
gesprekken. Ik doe het nu per mail, maar hoor graag of een andere manier
beter schikt. , als je nog aanvullingen hebt, laat maar weten.
Groet,

@minez.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres: Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
--------------------------------------------------------------------------------------
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Rubrieke (incl uitvoering/process 
kosten) 

Optie I Rapportages Andere opties 

Fysiek schade aan gebouwen of 
werken  

Feitelijke kosten, met verantwoording 
achteraf. IM stelt protocol vast. Wie 
controleert? ADR? Hoe ga je om met 
resultaten verificatie 
(financieel/leereffect/wie)? 
NB. ADR controleert op fraude, efficiëntie 
en doelmatigheid. Hoe stellen we diepere 
inhoudelijke verificatie vast 

Aantal gevallen + break down 
Kosten uitvoering+proces (RVO 
tijdschrijven?) 
Verificatie causaliteit (ADR?) 

Toekomstige schade te onzeker 
voor een ‘afkoop’ model? Later nog 
eens bezien? 

Gemiddeld budget per geval? 
Werkt alleen met robuust 
systematiek voor vaststelling 
causaliteit? 

Directe gevolgschade, incl 
bijkomende kosten, overlast 

Budget per geval. Onafhankelijke 
commissie bepaalt budget (ref bijlage 2 
instellingsbesluit TCM) 

Aantallen 

Complexe schade (samenloop van 
schadeveroorzakende partijen) 

Meerdere oorzaken of partijen komen er 
niet uit. Feitelijke kosten obv dieper 
onderzoek (dus hogere proceskosten).  
Kosten bestaan uit fysieke schade + 
proces/uitvoering + mogelijke kosten ‘om 
gat te dichten’ 

Aantal gevallen + extra kosten Evt verantwoording per geval 
achteraf? 

Immateriele schade (wel/niet 
verbonden aan fysieke schade 

Budget? 

Waardedaling (waardevermindering) Vooraf overeengekomen regeling 

Regeling mestkelders 

Erfgoedprogramma 

CBS Vast jaarbudget (ref huidige 10mln/jaar) 

PGSS 

Waardevermeerderingsregeling 

Opkoopregeling 

Nieuwbouwregeling 

263a





















Omschrijving Nationaal Bestuurlijk Overleg – Maatschappelijke 
Organisaties 

Voorzitter E.D. Wiebes
Notulist 

Vergaderdatum en -tijd 4 april 2018, 16.00 uur - 17.00 uur
Locatie PM

Pagina 1 van 3 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Regio 

Behandeld door 
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Datum 
28 maart 2018 

Kenmerk 
DGBI-DR / 18056721 

Bijlage(n) 

1. Opening en mededelingen

- U kunt de deelnemers welkom heten bij het NBO

2. Mededelingen

- U kunt vragen naar eventuele mededelingen. Vanuit het Rijk zijn er
geen mededelingen.

3. Verslag NBO 6 december 2017

In de aanloop naar dit NBO hebben de regiobestuurders in hun schriftelijke 
reacties op het concept-addendum duidelijk gemaakt vast te willen houden aan 
voortzetting van de inspectie- en versterkingsoperatie zoals voorgesteld door de 
NCG. Dit geldt ook voor de Provincie, hoewel die aangeeft de mogelijkheid open te 
willen houden om de uitkomsten van de Bestuurlijke Tafel op enig moment te 
verwerken in het versterkingsproces.  

Naar aanleiding van de aankondiging van de verlaging van de gaswinning naar nul 
zijn er andere reacties gekomen vanuit de maatschappelijke organisaties Zij 
steunen u in uw besluit de gaswinning te verlagen en enkelen hebben aangegeven 
de versterkingsoperatie opnieuw te bezien. Het definitieve standpunt van de 
verschillende maatschappelijke organisaties is nog niet bekend.   

• U kunt de partijen aan tafel vragen of zij bereid zijn hun standpunt t.a.v.
het addendum te heroverwegen in het licht van het besluit van het kabinet
tot een afbouw naar nul in de komende 12 jaar.

In de algemene bespreking van het addendum kunt u de volgende redeneerlijn 
hanteren: 
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 - De huidige versterkingsoperatie is gebaseerd op de seismische risico’s van 
een langjarige winning op een hoger niveau, waarbij huizen voor hun 
gemiddelde levensduur versterkt worden.  

- De veiligheidsrisico’s gaan in rap tempo naar beneden; we zitten over vier 
jaar al op 7 bcm in een koud jaar en 4 bcm in een gemiddeld jaar.  

- De daling van de gaswinning betekent iets voor het risico: 
o We kijken niet meer naar langjarige risico’s. 
o We hoeven niet meer te kijken naar langjarige versterking. We 

hoeven niet meer te versterken voor 50 jaar, maar voor veel 
minder jaren.  

- Dus we moeten op een geheel andere manier tegen de versterkingsopgave 
gaan kijken.  

- De NPR is gebaseerd op een winningsniveau ver boven de 20, maar we 
zitten binnen 4 jaar al onder de 12.  

- Er blijven kwetsbare huizen, en die moeten zo snel mogelijk geïdentificeerd 
worden. En er zal gezamenlijk besloten moeten worden welke maatregelen 
genomen moeten worden totdat het risico aanvaardbaar is.  

- Tegen de achtergrond van een scherpe daling van de gaswinning en de 
definitieve beëindiging in het vooruitzicht, heeft u van het kabinet niet het 
mandaat gekregen om, de inspectie- en versterkingsoperatie ongewijzigd 
door te zetten. 

- Het kabinet heeft KNMI, TNO, SodM en de NEN commissie opdrachtgegeven 
om de gevolgen van de verlaging van de gaswinning op veiligheid te 
onderzoeken. Daarnaast heeft het kabinet de NCG opdracht gegeven te 
onderzoeken welke huizen het meest kwetsbaar zijn. Deze huizen zouden 
nu eerst geïnspecteerd moeten worden.   

 
Desgevraagd kunt u het volgende opmerken over de batch 1588.   
- Onverkorte versterking van 1.588 is geen zinvolle investering: deze huizen zijn 

berekend aan de hand van de NPR-2015 met risicokaarten die:  
o uitgaan van een veel hogere en langduriger gaswinning; en 
o grote onzekerheden kennen, die inmiddels fors zijn verkleind.  

- Ik acht het niet verantwoord om deze omvangrijke operatie in gang te zetten 
op basis van gegevens waarvan we weten dat deze nu niet meer actueel zijn.  

 
Indien het addendum inhoudelijk nader wordt besproken, zal worden gesproken 
over de bersluitpunten. Desgevraagd kunt u daar als volgt op ingaan.  

1. Ambitie vasthouden voor het  inspecteren van 5.000 woningen in 2018. 
o Inspecteren op zich zou geen ambitie moeten zijn. Het gaat 

erom dat de Groningers veilig zijn.  
o De gevolgen van de verlaging van de gaswinning op deze 

veiligheid moeten eerst nader onderzocht worden. Tot die tijd 
wenst het Rijk geen onomkeerbare stappen te nemen.  

o Inspectie kan doorgezet worden, maar niet op basis van een 
vooraf vastgestelde norm.  

2. De invulling van de concrete adressen voor Q2 
o Het Rijk kan instemmen met de inspecties van deze woningen. 

Onomkeerbare stappen kunnen echter niet genomen worden, 
dus daarom wordt gepleit voor ‘open inspectie’. Hiermee wordt 
voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden genomen in 
de inspectie, zonder dat de gevolgen van de verlaging van de 
gaswinning bekend zijn.  
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 3. De invulling van de adressen voor Q3-Q4 
o Hier kan nu nog geen beslissing over genomen worden. Nader 

onderzoek zal moeten uitwijzen wat de meest kwetsbare 
huizen zijn. Onderzoek is uitgevraagd door kabinet bij NCG. 

4. Q3 en Q4 vaststellen op 19 april en 12 juli.  
o Ten tijde van deze vaststellingsmomenten is het onderzoek 

naar de gevolgen van de gaswinning op de veiligheid nog niet 
afgerond. Het Rijk verzoekt daarom het vaststellingsmoment 
uit te stellen.  

5. Toepassen van kaders conform eerdere MJP-Brief 
o Gezien de herziening van de versterkingsopgave kan het Rijk 

hier niet mee instemmen.  
6. Inspecteren conform NPR 2017. 

o Het Rijk kan alleen instemmen met de open inspecties. Dat kan 
niet gedaan worden met de NPR 2017 omdat de gevolgen van 
de verlaging van de gaswinning op de veiligheid hier niet in 
meegenomen zijn.  

7. Instemmen met overige uitgangspunten MJP-brief. 
o De versterkingsoperatie moet nader herzien worden. De 

uitgangspunten uit de MJP-brief bieden geen ruimte voor deze 
herziening.  

 
4. Rondvraag 

 
- U kunt vragen of één van de leden van het bestuurlijk overleg behoefte 

heeft aan een rondvraag 
 

5. Sluiting 
 

- U kunt de vergadering sluiten.  
-  



Verslag DG-overleg over afbouw L-gas export d.d. 28 maart 2018 

Aanwezig: 
België:  en  
Frankrijk:  en  
Duitsland:  en  
Nederland:  en  

1. Introductie: aanstaande besluitvorming over de gaswinning in Groningen
Door en  wordt aangegeven dat het Nederlandse kabinet naar alle 
verwachting zal besluiten om de gaswinning uit Groningen zo snel mogelijk te beëindigen. Om 
daartoe te kunnen overgaan zullen de volgende maatregelen worden genomen: 
• bouw van een nieuwe stikstofinstallatie;
• ombouw van industriële grootverbruikers van L-gas op andere vormen van energie;
• benutten mogelijkheid tot inkopen van extra stikstof voor verdere optimalisatie van de

stikstofinstallaties;
• aanpassing van de Gaswet en de Mijnbouwwet om de winning uit het Groningenveld zo

minimaal als mogelijk te laten zijn;
• op termijn: afbouw gebruik gas in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Deze aankondiging leidt vooral tot vragen over de nieuwe stikstofinstallatie en de daarmee 
gemoeide investering ad € 500 mln. Afgesproken wordt dat de buitenlandse collega’s worden 
geïnformeerd over de consultatie die GTS over de installatie zal houden. 

2. L-gas export naar Duitsland
 geeft aan dat de maatregelen die Nederland wil nemen voor hem aanleiding zijn 

om ook in Duitsland te komen tot maatregelen. Meer in het bijzonder gaat het dan om het 
overschakelen van een elektriciteitscentrale op H-gas en het voorstel van EWE / GTG Nord om een 
mengfaciliteit en een stikstofinstallatie te bouwen. 
Wat betreft de centrale geldt weliswaar dat deze in de toekomst nog een aansluiting op L-gas 
heeft, maar bezien zal worden hoe het verbruik van L-gas kan worden vermeden. Daarnaast wordt 
gewerkt aan wetgeving waarmee dit soort situaties in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn.  
T.a.v. het voorstel van EWE / GTG Nord moet de Duitse toezichthouder nog een aantal
beslissingen nemen, maar daarover zal het gesprek worden aangegaan.
Met dit alles zou over 2 à 3 jaar de Duitse extra reductie oplopen tot ca. 2,5 miljard m3 L-gas (1
miljard van de centrale en ca. 1,5 miljard via het project van EWE / GTG Nord).

3. L-gas export Frankrijk en België
 en  geven aan te hebben bekeken of een versnelling van de 

ombouw mogelijk is, bijvoorbeeld door bedrijven eerder dan gepland om te zetten, maar dat blijkt 
niet mogelijk. Verder kent het meer structureel inzetten van de stikstofinstallaties in Frankrijk en 
België, zoals gesuggereerd door Engie, de nodige haken en ogen en zal dat, als dat al mogelijk is, 
maar weinig opleveren. Dit nog los van de vraag wie die installaties dan zal contracteren.   
Een mogelijkheid  is nog wel de volumereductie van het Engie contract. In reactie geeft  

 dat ook daar nog de nodige haken en ogen aanzitten. Dit betreft onder meer de compensatie 
die Engie vraagt omdat ze dan niet meer zou kunnen arbitreren tussen TTF en PEG Nord (iets waar 
overigens vraagtekens bij te zetten zijn), dat roept onder meer de vraag hoe valt zeker te stellen 
dat de reductie ook daadwerkelijk leidt tot minder export van L-gas. Dat kan eigenlijk alleen door 
de capaciteit op de Nederlands-Belgische grens te verminderen. Dit laatste is voor  
aanleiding om aan te geven dat België zich vanwege dit punt zorgen maakt over de aanpassing 
van het Engie contract, want het gevolg zou kunnen zijn dat er dan bij koud weer te weinig L-gas 
naar België kan stromen. 
Afgesproken wordt dat de overheden van België, Frankrijk en Nederland tezamen met hun 
netbeheerders de feiten op een rij gaan zetten, zowel wat betreft de inzet van de 
stikstofinstallaties als wat betreft de mogelijke gevolgen van het aanpassen van het Engie 
contract. Dit om te bezien of dat wat Engie beweert en voorstelt klopt en haalbaar is. Op basis van 
de uitkomsten zal dan worden bezien of en waarover overleg met Engie (en eventueel GasTerra; al 
dan niet tezamen met Engie) moet plaatsvinden. 
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In antwoord op de vraag van  waarom Frankrijk en België geen nieuwe 
stikstofinstallatie(s) bouwen geven  en  aan dat geen optie te vinden 
gezien de beperkte levensduur die zo’n installatie zal hebben. Zij steken de daarvoor benodigde 
middelen liever in de transitie van L-gas naar H-gas of naar meer duurzame vormen van energie.  
 
Verder geven  en  aan dat het tenminste voor de beeldvorming 
(solidariteit!) wenselijk is dat België en Frankrijk toch (kunnen) laten zien dat ook zij wat extra 
doen. Dat is ook belangrijke voor de discussies met het Nederlandse Parlement over de gaswinning 
en de gasexporten.  
 
Vervolgafspraak 
Afgesproken dat volgend DG-overleg zal plaatsvinden en marge van de Energieraad van 11 juni 
a.s. Dan zal worden gesproken over het ontwerp-winningsbesluit, naast de opties tot 
vraagvermindering. 
 
 

 
29 maart 2018  
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o Deze onderzoeken zullen voor de zomer zijn afgerond. De regio zal 
nader worden betrokken bij de uitkomsten van deze onderzoeken.  

- In dat licht zult u tijdens het NBO aangeven dat het kabinet geen 
onomkeerbare stappen kan nemen en zodoende niet kan instemmen met 
een dergelijk addendum.  

 
Batch 1588: 

- De NCG stelt met het addendum (impliciet) ook voor om het proces van 
versterking van de tweede batch die reeds is geïnspecteerd en 
doorgerekend met de NPR-2015 (‘de 1.588’) voort te zetten.  

- NAM heeft door middel van het in de samenwerkingsafspraken 
vastgelegde escalatiemechanisme, laten weten dat zij hier niet mee wenst 
in te stemmen. De hoofdreden is dat de 1.588 onvoldoende gericht is op 
de meest kwetsbare huizen.  

- In de bijlage wordt een eerste inschatting door BCG gemaakt over de 
nieuwe risico’s, in het bijzonder in sheet 24: hieruit komt naar voren dat 
op basis van de NPR-2017 slechts 15% van de huizen in deze batch in het 
prioritaire risicogebied van >0,2 pga liggen. 

 
Proces: 

- Naar aanleiding van het NBO met de bestuurders zal de NCG een 
definitieve versie van het addendum sturen aan de gemeenteraden en de 
Provinciale State van de provincie. Na bespreking in de State, 
gemeenteraden en de MR stelt u het addendum vast.  

- Het gedeelte van het NBO met de maatschappelijke organisaties heeft een 
minder formele positie, maar is belangrijk voor draagvlak in de regio.  

- Indien u geen overeenstemming kunt vinden over het addendum, kunt u 
besluiten dit addendum alsnog niet vast te stellen.  

- Wanneer de gemeenteraden en de Provinciale State wel hebben ingestemd 
met dit addendum kent het niet vast stellen van het addendum een 
politiek risico. Consensus over het vervolg van de versterkingsoperatie is 
daarom wenselijk.  

- Indien nodig wordt u dinsdag 3 april opnieuw geïnformeerd over het NBO 
gezien de ontwikkelingen naar aanleiding van de reacties op de 
gaswinningsbrief. 

- In de bijlage vindt u de volgende documenten: 
o Agenda NBO 
o Concept addendum MJP-Brief 
o Samenvatting reacties op het concept addendum MJP-brief door 

NCG 
o Annotatie NBO Maatschappelijke organisaties 
o Annotatie NBO Bestuurders 
o Presentatie BCG (als achtergrond, alleen bekend bij deelnemers 

Bestuurlijke Tafel) 
  




