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1) 2011-07-04 - Notulen M5455 dno 478e CBM d.d. 31 maart 2011.doc 
Kwik 

 geeft met betrekking tot de kwik in gas aan dat mogelijk door de injectie van 
Mercaptaan (odoriseren van gas door GTS) de concentratie op een meer downstream gelegen punt 
binnen de normen blijft. NAM is hier nog mee bezig. De ‘invoed’-concentraties zijn overigens lager 
dan de MAC-waarde. Wel is het de vraag waar het meegevoerde kwik uiteindelijk terecht komt.  

 

 deelt tot slot mede dat het overleg over deze problematiek met GTS constructief 
verloopt. 
 
2) 2013-03-27 - M5606 - 20130327 - CvBM Highlights def – update 
Mercury Projects 
Measures to reduce mercury levels in dry-gas and condensate have been 
implemented and are studied. Short-term operational measures have been 
identified and implemented, while studies to evaluate long-term measures 
have commenced. 
 
Mercury in Dry-gas 
Ingression of mercury in the GTS grid is more advanced than expected. 
 
Deeper cooling of the gas stream has been implemented as a measure to 
lower mercury levels in the dry gas. A study with P&T has commenced to 
identify concepts to remove mercury from the gas delivered to the GTS grid. 
The start of Concept Select is planned for October 2013. 
 
3) 2013-04-02 - Notulen M5613 dno 505e CBM d.d. 13-12-2012 
Presentatie ‘Mercury in sales gas NAM’ 
Slide: Background (Facts) 
Het is een bekend fenomeen dat aardgas vloeibaar kwik bevat. In een oude pijplijn (Scheemda – 
Midwolda) bleek het kwik niet zoals verwacht te zijn doorgedrongen in het metaal maar te zijn 
neergeslagen op de ‘scale’ van de pijp. Het kwik is daardoor wel gemakkelijker verwijderbaar. Deze 
bevinding heeft echter geleid tot onzekerheid over hoeveel kwik er is geadsorbeerd in het netwerk 
van Gasunie. 
 
Slide: Mercury Management System (MMS) ‘11/’12 
De aanwezigheid van een bepaalde concentratie kwik in geproduceerd gas werd in het verleden 
min of meer geaccepteerd maar na de splitsing van Gasunie is er nadrukkelijker naar gekeken. 
NAM en GTS hebben hiertoe een samenwerking opgezet in de vorm van een Mercury Management 
System, die nu tot resultaten heeft geleid. De heer  merkt op dat de contractuele situatie 
op dit punt niet duidelijk is: het TLC-contract bevat geen specificatie voor het kwikgehalte. 
 
Slide: MMS Results 2012 
Uit de literatuur zijn diverse grenswaarden voor kwik in de lucht bekend. Limieten voor kwik in 
aardgas zijn er niet of nauwelijks. Er is nu geconstateerd dat de concentraties in het GTS leiding 
netwerk hoger zijn dan verwacht. 

 vult aan dat het uiteindelijk gaat om de kwikconcentratie die bij verbranding van gas 
kan optreden in de ruimte waarin de eindverbruiker zich bevindt. 
De heer  merkt op dat mercaptaan, dat aan aardgas wordt toegevoegd, met kwik reageert 
waardoor een deel van het kwik neerslaat als kwiksulfide.  
De heer  vraagt wat er bij verbranding van aardgas met het kwik gebeurt. 

 antwoordt dat niet bekend is wat er met het aanwezige kwik gebeurt. 
De heer  zegt dat het van belang is om het meetprogramma te continueren. 
De heer beaamt dit en geeft aan dat dan kan worden bezien of de concentraties in het 
transportnet toenemen. 
 
Slide: Business Case calls for action 
Daar de kans aanwezig is dat de eindverbruikers met hogere concentraties worden geconfronteerd 
zouden in de winningsinstallaties maatregelen kunnen worden genomen. Hiermee zou een bedrag 
van 
€ . gemoeid kunnen zijn. NAM is ook bezorgd over mogelijke reputatieschade. Ook 
GTS voelt zich ongemakkelijk met deze situatie en verzoekt NAM om acties te nemen om verdere 
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injectie van kwik in het leidingnet te voorkomen. 
NAM heeft samen met GTS het eerder genoemde Mercury Management Systeem opgezet, met als 
doel om mogelijke problemen bij de eindverbruiker in kaart te brengen. Daarnaast wil NAM haar 
verantwoordelijkheid nemen door een studie te starten betreffende een mogelijk 
kwikverwijderingsproject. Dit houdt in dat mogelijke concepten worden onderzocht. De heer  

 zegt het College te willen vragen deze aanpak te steunen, daar NAM in deze kwestie 
kwetsbaar lijkt.  
De heer  zegt hetgeen de heer  voorstelt een goede aanpak te vinden en 
verzoekt hiermee voortvarend aan de slag te gaan. Eventueel zouden de aanwezige opties dan in 
de volgende vergadering kunnen worden besproken. 
De heer  vraagt of de kwestie ook in Nogepa-verband wordt besproken, zodat ook 
offshore leidingen in het onderzoek kunnen worden betrokken. 

 vraagt of kleine velden al zijn voorzien van kwikfilters. 
De heer  zegt daar niet zeker van te zijn. 

 zegt bekend te zijn met een historisch geval waarin gas als grondstof voor 
maagzuurtabletten is gebruikt en om die reden werd gezuiverd van kwik. 
 
Slide: Proposed short term actions 
De heer  deelt mede dat NAM als maatregel voor de korte termijn een test zal starten met 
dieper koelen van het gas, zodat daaruit meer vloeistof en daarmee ook meer kwik wordt 
afgescheiden. 
De andere acties zijn gericht op de langere termijn. 
De heer  vraagt of er een publiciteitsrisico is, alsmede of er een toezichthouder of andere 
organisatie bij is betrokken. 

 oppert dat het zinvol is om voorbereidingen te treffen voor communicatie inzake deze 
problematiek. 
De heer  antwoordt dat daartoe acties zijn aangezet. 

 benadrukt dat vooralsnog de kring van hierbij betrokken personen beperkt zou 
moeten worden gehouden. Hij vat samen dat er geen sprake is van acuut gevaar, dat er geen 
normen worden overschreden, en dat NAM in deze kwestie acteert vanuit ‘prudent operatorship’. 
Hij stelt vervolgens vast dat het College de aanpak van NAM steunt. 
 
Bijlage bij 2013-04-02 - Notulen M5613 dno 505e CBM d.d. 13-12-2012 
4) 2011-12-05 - Agenda en Adviesnota CollegeBeheerMaatschap d d 2012-12-13 
10. Presentatie Asset Groningen 2013 
In de presentatie zal kwik in het gas aan de orde komen. Dat Groningengas kwik bevat is bekend 
en meer dan 90% wordt door NAM al tijdens de behandeling op de clusters uit het gas verwijderd. 
Echter GTS en NAM hebben geconstateerd dat concentraties in het GTS net hoger zijn dan eerder 
verwacht. Er bestaan geen wettelijke normen voor kwik in gas, maar wel voor kwik in lucht. 
Rekening houdend met mogelijke verdunning van lucht naar gas (evenredigheidprincipe) is 
kwikgehalte in gas niet hoog. Desondanks wil NAM bezien welke maatregelen mogelijk zijn om het 
kwikgehalte in het Groningengas verder te verlagen. Dit vinden wij een goede actie. 
 
Bijlage bij 2013-04-02 - Notulen M5613 dno 505e CBM d.d. 13-12-2012 
5) 2012-12-7 - M5570 Bijlage 2b bij notulen 505e vergadering 
Zie bijlage 1 
 
6) 2013-06-27 - M5650 Operationele Highlights begin maart 2013 - eind mei 2013 
4.3.3. Mercury 
Maturation of measures to reduce mercury levels in dry-gas and condensate has been 
initiated. Short-term operational measures have been identified and implemented, while 
studies to evaluate long-term measures have commenced. 
 
Mercury in Dry-gas 
Ingression of mercury in the GTS grid is more advanced than expected. 
 
Deeper cooling of the gas stream has been implemented as a measure to lower mercury 
levels in the dry gas as a short term measure. For the longer term a study with P&T has 
commenced to identify concepts to remove mercury from the gas delivered to the GTS 
grid. The initial cost estimate for this project exceeds  Euro. The start of Concept 
Select is planned for October 2013, VAR 2 is planned for end of 2013. GTS will study 
options to remove mercury at GTS locations. 
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7) 2013-07-01 - Notulen M5658 dno 513e CBM d.d. 27-03-2013 
11. VOORTGANG KWIK&GAS PROJECT 
De heer  licht de bevindingen toe aan de hand van een aantal slides (Bijlage 3 bij de 
notulen) Hierbij wordt verder het volgende besproken: 
De heer  deelt mede dat het dieper koelen van het geproduceerde gas is getest en een 
verlaging van het kwikgehalte oplevert met 2 µg/Nm³ naar 13 µg/Nm³. Hij geeft aan dat wordt 
onderzocht waar het aanbrengen van voorzieningen voor verwijderen van kwik het meest effectief 
is: bij NAM installaties of in het systeem van GTS. 
 

 geeft aan dat dit dossier al enige tijd loopt en dat het helder is dat er een noodzaak is 
om nu snel voortgang te bewerkstelligen. Daarbij is kosteneffectiviteit niet het enige criterium. 
De heer  vraagt of er breder wordt gekeken, daar dit probleem zich waarschijnlijk niet 
alleen op het Groningenveld voordoet maar ook op de kleine velden. 
De heer  bevestigt dat ook op andere velden het probleem zich voordoet, bijvoorbeeld op 
Anjum. Het volume van een dergelijk veld is echter veel lager. Vanwege het grote productievolume 
is het Groningenveld de grootste bron van de kwikverontreiniging. Op enkele kleinere velden zijn 
overigens wèl kwikfilters aanwezig. 
 

 vraagt of er sprake is van een compliance-probleem, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de REACH-verordening. 
De heer  antwoordt dat er veel specificaties zijn voor het gehalte aan kwik in bepaalde 
media, maar niet specifiek voor aardgas. Hij zegt echter wel de indruk te hebben dat er sprake is 
van een issue met betrekking tot het ALARP-principe (As Low As Reasonably Practicable), omdat er 
goede mogelijkheden zijn om het kwik te verwijderen. 

 vraagt of de autoriteiten, zoals de regulator Staatstoezicht op de Mijnen, op de 
hoogte zijn. 

 zegt te vermoeden dat dit probleem niet binnen de scope van Staatstoezicht valt. Hij 
voegt toe dat GTS wèl op de hoogte is. 
De heer  stelt vast dat de juridische kanten van deze kwestie dus nog moeten worden 
uitgezocht. Hij merkt op dat afnemers in de provincie Groningen via kortere leidingen met het veld 
zijn verbonden dan verder weg gelegen afnemers. Dit zou NAM in de huidige omstandigheden extra 
kwetsbaar kunnen maken, zodat snelle actie des te meer nodig is. 
 
De heer  merkt op dat een programma voor het nemen van monsters in huishoudens toch 
op korte termijn zou moeten kunnen worden uitgevoerd. 
De heer  antwoordt dat er op dat vlak al een aantal metingen zijn gedaan. 
 

 zegt te beluisteren dat College het met hem eens is en de urgentie van het oplossen 
van deze problematiek onderschrijft. 
 
De heer  zegt te willen suggereren om dit issue ook in Nogepa-verband aan te kaarten. 

 beveelt aan om voorbereidingen te treffen voor het geval dat naar aanleiding van een 
bericht in de pers communicatie moet plaatsvinden. 
De heer  antwoordt dat NAM op dat punt met GTS in overleg is, omdat GTS mogelijk 
andere partijen informeert over de kwikproblematiek. 
 
2013-07-01 - Notulen M5658 dno 513e CBM d.d. 27-03-2013 
8) 2013-03 - Bijlage 3 bij notulen 513e CBM 
Zie bijlage 2 
 
9) 2013-10-09 - Notulen M5674 notulen 521e CBM d.d. 27-06-2013 

 merkt naar aanleiding van paragraaf 4.3.3 van het schrijven (kwikproblematiek) op 
dat wordt gesuggereerd dat er investeringen noodzakelijk zijn, en vraagt of het basisprobleem al 
voldoende is onderzocht. 

 antwoordt dat dat onderzoek deel uitmaakt van het project. Hij licht toe dat alle 
opties op tafel zullen komen, inclusief een onderbouwing van de noodzaak. 

 vraagt of ook een risicoanalyse ten aanzien van de volksgezondheid daar deel van 
uitmaakt. 

 antwoordt dat ook dat punt wordt bekeken. 
 
De heer  wijst op de tekst in paragraaf 4.3.3 (“No effective and robust method has yet 
been identified”) en zegt te weten dat één van EBN’s partners verwijdering van kwik uit condensaat 
toepast. Hij nodigt NAM uit om hierover met EBN contact op te nemen. 
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 deelt mede dat ook binnen de raffinaderijtak van ExxonMobil kennis over dit 

onderwerp aanwezig is. 
 

 deelt mede dat NAM het College graag de bevindingen van een studie naar prospects 
in de regio Oost-Groningen wil presenteren. De presentatie (bijlage 3 bij de notulen) wordt 
gegeven door de heer , die de vergadering voor dit onderwerp bijwoont. 
 
Bijlage bij 2013-10-09 - Notulen M5674 notulen 521e CBM d.d. 27-06-2013 
10) 2012-12-13 - M5560 CvBM highlights 
Mercury 
Mercury dispersion in the GTS grid is higher than anticipated. Mitigating measures have been 
defined and discussions between NAM and GTS regarding next steps how to deal with this, as well 
as the mercury management system are ongoing. 
 
11) 2013-12-12 M5714 CvBM Operational Highlights final 
4.3.3. Mercury 
Maturation of measures to reduce mercury levels in dry-gas and condensate has been 
initiated. Short-term operational measures have been identified and implemented, while 
studies to evaluate long-term measures have commenced. 
 
Mercury in Dry-gas 
A mercury management project was initiated covering 3 part projects: 
1) Generic assessment of mercury risk and exposures for end-users and compliance 
with regulations. 
2)Mercury removal at the NAM facilities 
3)Mercury removal at GTS facilities 
 
Study 1) regarding generic assessment will be guiding for the final solution to manage 
mercury in natural gas. 
 
Deeper cooling of the gas stream has been implemented as a measure to lower mercury 
levels in the dry gas as a short term measure. For the longer term a study is completed 
with Shell P&T identifying concepts to remove mercury from the gas delivered to the 
GTS grid. The initial cost estimate for this project ranges from  Euro 
depending on the concept. 
A review is planned for end of 2013 bringing together the results of the 3 parts project to 
establish the way forward. 
 
12) 2013-12-17 - Notulen M5717 dno 523e CBM d.d. 26-09-2013 
Kwikproblematiek 

 merkt op dat het schrijven indiceert dat een investering van meer dan €  
noodzakelijk zal zijn. Hij beveelt aan om ten aanzien van deze problematiek een risicoanalyse uit te 
voeren. Daarbij zou moeten worden bekeken of een investering noodzakelijk is en, indien dit het 
geval is, zou een breed palet aan oplossingen moeten worden bekeken. Hij wijst er op dat de 
vermelde concept-selectie in 2013 suggereert dat al vaststaat dat er een investering moet worden 
gepleegd. 

 antwoordt dat NAM over deze kwestie in gesprek is met GTS. Vastgesteld is dat er op 
de leverpunten van GTS meer kwik uit de leidingen komt dan eerder gedacht, wat aangaf dat er 
een noodzaak aanwezig is. 
De heer  stelt vast dat dieper koelen het kwikgehalte in het gas wel verlaagt maar de 
toestroom dus niet stopt. 

 geeft aan dat er nog geen besluit is genomen en dat alle experts erbij zijn betrokken. 
 
Bijlage bij 2013-12-17 - Notulen M5717 dno 523e CBM d.d. 26-09-2013 
13) 2013-09-26 - M5671 Operational Highlights juni-augustus 2013 
4.3.3. Mercury 
Maturation of measures to reduce mercury levels in dry-gas and condensate has been 
initiated. Short-term operational measures have been identified and implemented, while 
studies to evaluate long-term measures have commenced. 
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Mercury in Dry-gas 
Ingression of mercury in the GTS grid is more advanced than expected. 
 
Deeper cooling of the gas stream has been implemented as a measure to lower mercury 
levels in the dry gas as a short term measure. For the longer term a study with Shell P&T 
has commenced to identify concepts to remove mercury from the gas delivered to the 
GTS grid. The initial cost estimate for this project exceeds  Euro. The start of 
Concept Select is planned for October 2013, VAR 2 is planned for end of 2013. GTS will 
study options to remove mercury at GTS locations. 
 
14) 2014-05-16 - M5800 Operational Highlights CvBM – final 
4.3.2. Mercury 
Maturation of measures to manage and/or reduce mercury levels in dry-gas and condensate 
has been initiated. Short-term operational measures have been identified and implemented, 
while studies to evaluate long-term measures are in progress. 
 
Mercury in Dry-gas 
The mercury management project initiated in 2013 covered 3 sub-projects: 
1)Generic assessment of mercury risk and exposures for end-users and compliance with 
regulations. 
2)Mercury removal at the NAM facilities. 
3)Mercury removal at GTS facilities; this sub-project has been completed. 
 
The results from these studies conclude that there is currently no unacceptable exposure of 
mercury for households resulting from the use of Groningen gas. 
NAM is compliant with the regulations regarding mercury in gas delivered into the GTS 
network. This is based on European regulations for chemical substances, the appliance of Best 
Available Techniques and the minimization obligation for toxic substances as dictated by the 
NeR. 
 
The technical studies have shown that an immediate improvement of mercury content could 
be established by structurally changing the process treatment temperature to -14 degrees C, 
which has been implemented in 2013. This will also diminish the risk of an increasing mercury 
concentration in the Groningen gas. Additional techniques for further mercury removal are 
available but are costly (ranging from  Euro depending on the place of removal in 
the supply chain). 
 
Based on the criteria used to assess the compliance with the minimization obligation, the 
installation of mercury filters is not compulsory. Based on these results, NAM has decided not 
to pursue the installation of filters for now, but to continue and adjust the monitoring 
program to ensure compliance also in the future. NAM and GTS are aligned on this position. 
 
15) 2014-06-03 - Notulen M5807 dno 533e CBM vergadering d.d. 12-12-2013 
12. PRESENTATIE ASSET GRONINGEN 2013 
De heer  geeft aan de hand van een presentatie (bijlage 3 bij de notulen) een toelichting 
op de stand van zaken, en zegt hierbij bijzondere aandacht te willen geven aan het 
productieniveau en de stand van zaken over de kwikproblematiek kort te willen toelichten. 
 
Slide 14: Value creation opportunity funnel 
De ‘Mercury Removal’ items betreffen de aanwezigheid van kwik in het Groningse gas en in het 
condensaat. 
 
Het in gas aanwezige kwik propageert in de leidingen van het GTS- 
net. De lopende studie onderzoekt de mogelijkheden en kosten van kwikverwijdering. 
 
Slide 15: Current Status (Mercury) (1) 
De kwikconcentratie in de lucht in huishoudens blijft binnen de daarvoor geldende norm. Er is kwik 
geaccumuleerd in het leidingennet. Dit is niet door het leidingmateriaal geabsorbeerd maar door de 
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daarin aanwezige ‘scale’. Het met bestaande apparatuur door diepere koeling beperken van de in 
het gas aanwezige kwikconcentratie is een succes. 
De heer  merkt op dat afnemers die via korte leidingen het gas ontvangen het grootste 
risico lopen, wat dus de afnemers in Noord-Nederland betreft. 
De heer  beaamt dit, en licht toe dat wordt bekeken hoe het verloop van de absorptie 
beter in kaart kan worden gebracht. Hij deelt mede dat bij een test is gebleken dat schoon gas, dat 
wordt getransporteerd via een vervuilde leiding, daaruit geen kwik opneemt. De bevindingen tot nu 
toe hebben er toe geleid dat GTS op dit moment redelijk gerustgesteld is. 
 
Slide 16: Current Status (Mercury) (2) 
Vanwege de vermelde risico’s zal NAM de studies op dit onderwerp voortzetten, zodat NAM is 
voorbereid op een eventueel besluit van de aandeelhouders in het Groningenveld om een project te 
starten. 
De heer  vraagt wat momenteel de marge is ten opzichte van de norm van 0,05 µgr/m³. 
De heer  antwoordt dat er geen sprake is van een ruime marge. 
De heer  zegt een goede discussie over het al dan niet plaatsen van kwikfilters 
noodzakelijk te vinden. 
De heer  antwoordt dat plaatsing van filters het probleem van het in de leidingen 
aanwezige kwik niet oplost, en daarnaast een grote investering vergt in de orde van € . 
De heer  betoogt dat het gaat om de gezondheid van mensen en merkt op dat de 
geldende normen zouden kunnen worden aangepast. Hij zegt daarnaast zijn in een eerdere 
vergadering gedane opmerking te willen herhalen dat EBN condensaat verkoopt aan een partij die 
een werkende oplossing heeft voor kwikverwijdering, en beveelt NAM aan om daarover met EBN in 
contact te treden. 
 
Bijlage bij 2014-06-03 - Notulen M5807 dno 533e CBM vergadering d.d. 12-12-2013 
16) 2013-12-12 - Bijlage 3 (notulen 533e) 

 
 

5.1.1.c

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



7 
 

 
 
17) 2014-10-01 - M5876 Bijlage 3 
Zie bijlage 4 
 
18) 2015-01-21 - Notulen M5904 dno 552e CBM vergadering d.d.  01-10-2014 
8. STATUS KWIKDOSSIER 
De heer  is tijdens dit agendapunt mede aanwezig en licht de status van het kwikdossier 
toe aan de hand van een presentatie (bijlage 3 bij de notulen). Hij geeft aan dat hij binnen NAM de 
referent is voor dit dossier. 
 
Slide 1: In het verleden zijn altijd metingen gedaan aan het kwikgehalte aan de entry-zijde. In 
2012 is op meerdere punten in het G-gas net van GTS gemeten. Gebleken is dat er kwik 
achterblijft in het net. 
Een verklaring daarvoor is tot nu toe niet gevonden. 
 
Slide 2: Vervolgens is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd: is er een risico in huishoudens, 
wordt er wetgeving overtreden, en wat zou verwijdering van kwik uit de gasstroom inhouden. 
Wat betreft het risico in huishoudens is de richtlijn van het RIVM voor de aanwezigheid van kwik in 
het binnenmilieu van belang. De door het RIVM gehanteerde grenswaarde voor levenslange 
blootstelling bedraagt 0,05 µg/ m³. 
Er bestaat geen wetgeving met betrekking tot de in aardgas toelaatbare concentratie kwik. Dit 
houdt in dat toepassing van de ‘Best Available Technology’ als criterium dient te worden 
gehanteerd. Uit de studie naar verwijdering van kwik uit gas kwam de mogelijkheid om het gas 
dieper te gaan koelen als ‘quick win’ naar voren. Verder is gekeken naar filtertechnieken om het 
kwik te verwijderen, eventueel toe te passen in het GTS-net om ook het effect van eventuele 
desorptie van kwik uit de leidingen te ondervangen. 
 
Slide 3: Ten aanzien van de blootstelling in het binnenmilieu is uitgegaan van een gasfornuis in een 
kleine keuken met weinig ventilatie, en is vastgesteld dat de concentratie in lucht altijd een factor 
4 onder de normwaardes blijft, zelfs als de conservatieve aanname wordt gehanteerd dat al het 
kwik dat aan entry-zijde het net ingaat er in de keuken uit komt. 
De heer  vraagt of hierbij is uitgegaan van het huidige kwikgehalte aan entry-zijde of van 
het voormalige – hogere – gehalte. 
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De heer  antwoordt dat is uitgegaan van het voormalige gehalte. Hij stelt vast dat de 
metingen uitwijzen dat wordt voldaan aan de bestaande regelgeving. Behoudens de REACH 
verordening is er geen direct van toepassing zijnde wetgeving. Verder geeft hij aan dat er in de 
bestaande contracten van NAM geen bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot het 
kwikgehalte van het gas. 
 
De heer  licht toe dat het twee graden dieper koelen van het gas heeft geleid tot 
verlaging van het kwikgehalte. Installatie van filters wordt niet nodig geacht, en zou overigens een 
investering vergen van € . wat als een disproportioneel bedrag wordt beschouwd. 
In de bestaande wetgeving is proportionaliteit van een eventuele maatregel namelijk ook een 
toetsingscriterium. 
Bij de technische onderzoeken is ook nagegaan of er onder transportcondities kwik vrijkwam uit 
een vervuilde leiding door desorptie. Dit bleek niet het geval te zijn. 
De heer  merkt op dat te zijner tijd de gecontamineerde leidingen wel aandacht vragen. 

 bevestigt dat dit een risico is op het moment van abandonnering van een leiding. 
De heer  zegt niet te weten of er monsters zijn van vervuilde leidingen. 
 
De heer  constateert dat op dit moment wordt voldaan aan de geldende wetgeving, maar 
dat wetgeving op termijn kan wijzigen. Om die reden is een monitoring programma opgezet 
waarbinnen ook wordt gemonitord of er ten aanzien van kwik veranderingen ontstaan in de 
wetgeving.  
 
Slide 4: De heer  licht de follow-up acties toe. 
 
De heer  merkt op dat de pers erg gretig is op informatie over risico’s. Hij vraagt of NAM 
zich heeft voorbereid op de te plegen communicatie als over deze kwestie publiciteit zou ontstaan, 
en of NAM van plan is om hierover zelf actief naar buiten te treden. 
De heer  antwoordt dat NAM een ‘Holding Statement’ heeft opgesteld, inhoudende dat 
NAM de concentratie van kwik in gas monitort en concludeert dat er geen sprake is van een risico. 

 voegt toe dat NAM op dit moment op het standpunt staat dat er alleen reactief zal 
worden gecommuniceerd. 
De heer  zegt het een goede zaak te vinden dat NAM binnenkort kan wijzen op het 
rapport van DNV KEMA. Hij licht toe dat zijn vraag voortkwam uit het besef dat voor NAM 
additionele negatief getinte publiciteit zeker in de provincie Groningen momenteel erg onwelkom is. 

r beaamt dat het risico bestaat dat dit dossier aan andere dossiers wordt gekoppeld. 
 
De heer  zegt een goed gevoel te hebben bij de gepresenteerde bevindingen. Hij 
constateert dat er goed onderzoek heeft plaatsgevonden en zegt zich in de conclusies te kunnen 
vinden. De andere leden van het College sluiten zich hierbij aan. 

 dankt de heer  voor zijn presentatie. 
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4.3. Studies 
 
4.3.1. Disposal of Mercury 
 
Mercury in gas 
The mercury in natural gas agreement between NAM and GTS has moved to the operational phase 
and will be monitored via the regular technical meeting between NAM and GTS. 
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Bijlage 1: 
2012-12-7 - M5570 Bijlage 2b bij notulen 505e vergadering
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Bijlage 2: 
2013-03 - Bijlage 3 bij notulen 513e CBM 
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Bijlage 3: 
2014-10-01 - M5876 Bijlage 3 












