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Aanleiding
Het lid Omtzigt heeft gevraagd om met grote spoed een brief te
ontvangen waarin de ‘precieze juridische consequenties /
aansprakelijkheid uiteen worden gezet t.a.v. de voorgenomen verkoop
van NAM’ en om in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te zetten.
De eerste bijgaande Kamerbrief is een reactie op dit verzoek.
Over hetzelfde onderwerp hebben het lid Boulakjar en het lid Mulder
Kamervragen gesteld. De tweede bijgaande Kamerbrief bevat de
beantwoording op die Kamervragen. Deze separate brief kan, gelijktijdig
met de Kamerbrief als reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, naar de
Kamer worden gestuurd.
Advies
Geadviseerd wordt om, indien u zich kan vinden in de inhoud, de hier
bovengenoemde Kamerbrieven te ondertekenen.
Toelichting
Op 26 oktober 2021 is door NAM gecommuniceerd dat het bedrijf
deels zou worden verkocht.
Naar aanleiding van dit bericht is de Kamer geïnformeerd over de
gevolgen van een gedeeltelijke verkoop van NAM (brief is ter
informatie bijgevoegd).
Belangrijkste conclusie, die nog steeds geldt, is dat het Groningenveld
en de gasopslagen Norg en Grijpskerk geen onderdeel zijn van de
verkoop en dat de kosten voor schade en versterken gewoon voor
rekening van NAM blijven komen.
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Ten aanzien van de kleine velden geldt dat overdracht alleen kan als
gewaarborgd is dat aan de vereisten van de Mijnbouwwet kan worden
blijven voldaan.
Beide conclusies worden in de door het lid Omtzigt gevraagde brief
herhaald.
Het recente bericht van Reuters naar aanleiding waarvan het lid
Omtzigt deze vragen heeft gesteld, bevat geen nieuwe informatie. Het
bericht is onhandig geformuleerd, omdat er staat dat NAM wordt
verkocht. Bij Shell en ExxonMobil is navraag gedaan en is bevestigd
dat er geen wijziging is ten opzichte van het op 26 oktober 2021 naar
buiten gebrachte voornemen.
In de bijgevoegde Kamerbrief wordt verwezen naar de brief waarin
deze informatie staat.
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