
 
   

   

           
           

              
           

             
            

             
  

             
                
  

  

           
            

             
              

           

   







volgende: In afbouwfase voor Groningenproductie zullen Norg en
Alkmaar een belangrijke rol spelen bij de beschikbare L-gas
capaciteit. Dus in plaats van een hogere afdracht op kussengas
zou ik wil zekerstellen dat beide opslagen beschikbaar blijven
voor capaciteit zo lang dat voor de leveringszekerheid
noodzakelijk is. Anders gezegd, de Staat bepaalt wanneer ze
gesloten worden en NAM committeert zich daar aan (specifiek
aandachtspunt is vergoeding voor het gebruik). Daarnaast moeten
er nog rekening mee gehouden dat de opslagen nooit geheel
leeggeblazen zouden kunnen worden in verband met plaatselijke
weerstand (het Alkmaarveld ligt onder het onder de binnenstad en
bij Norg loopt het gebruik lokaal ook niet lekker). Dus oppassen
dat we hier geld zien dat niet zeker is.

10.2.e





 
  

 

 
           

       
         

           
            

    
      

           
         

         
         

 
              

           
 

            
             

           
         
          

      
            

             
     

               
            

            
    

              
         

             
  

              
              
           

           
  

               
            

          
          

          
             
     

   



 
  

 

 
              

           
            

            
        

            
           

               
          

            
            

          
           

           
              

              
             
 

              
         
             

          
            

            
   

            
           

            
             
      

   







Input van het expertteam schadeprotocol m.b.t. uitgangspunten schade-afhandeling vanuit het 
perspectief van bewoners/schademelders  
ten behoeve van de Bestuurlijke Tafel d.d. 23 januari 2018  

Context 

Begin deze week levert het ministerie van EZK een uitwerking van wat het betekent om publiekrechtelijk 
schade af te handelen. Aan het expert team schadeprotocol is gevraagd om in parallel input te leveren voor 
de Bestuurlijke Tafel op basis van de volgende vraagstelling: Wanneer de schadeafhandeling publiek ingericht 
wordt, wat is dan belangrijk om mee te nemen vanuit de beleving van de bewoner/schademelder? 

Deze input vanuit het expertteam is bedoeld als discussiestuk voor de Bestuurlijke Tafel van 23 januari. Er 
worden op basis van dit stuk geen besluiten gevraagd van de Bestuurlijke Tafel.  

Geen van de documenten uit het dossier schadeprotocol is leidend geweest in de totstandkoming van deze 
input. Elementen uit alle relevante documenten worden door het expertteam gebruikt om opties voor te 
bereiden ter discussie en besluitvorming aan de Bestuurlijke Tafel. 

Update 22 januari: Het expert team acht het van zeer groot belang om de expertise van maatschappelijke 
organisaties te betrekken in de voorbereiding. Wanneer bevestigd door de maatschappelijke organisaties zal 
deze week meer tijd worden gevonden om de inhoud diepgaand te bepreken, zodat de kennis en expertise van 
de maatschappelijke organisaties wordt geborgd. 

Opzet van deze input 

Om de hoofdvraag te beantwoorden heeft het expert team het proces van schadeafhandeling opgedeeld in 
drie stappen, gezien vanuit het perspectief van de bewoner/schademelder: 

• Melding (loket)
• Procedure tot besluitvorming
• Besluit en afhandeling (incl. afhandeling van schades van voor 31 maart 2017 12:00 uur)

Voor deze stappen heeft het expert team de volgende deelvragen besproken: 
(1) Uitganspunten: Wat zijn volgens het expertteam de belangrijkste uitgangspunten waar de

publiekrechtelijke schadeafhandeling aan moet voldoen, vanuit het perspectief van de
bewoner/schademelder?

(2) Punten, dilemma’s en opties:
a. Op basis van alle relevante documentatie in het dossier: Wat zijn belangrijke punten om mee

te nemen vanuit het perspectief van de bewoner/schademelder?
b. Op basis van alle relevante documentatie in het dossier: Welke dilemma’s bestaan er op deze

belangrijke punten, en wat voor opties zijn er mogelijk?
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Ad 1. Uitganspunten  
 
Algemene vertrekpunten voor het schadeproces: 

• Proces moet vertrouwen terugwinnen, en kunnen rekenen op maatschappelijke draagvlak 
• Heldere communicatie, waarbij de schademelder zich serieus genomen voelt 

 
Specifiek voorgestelde uitgangspunten: 
 
Proces 
stap 

Voorgesteld 
uitganspunt 

Toelichting (voorbeelden van implicaties van het uitgangspunt) 

Melding Alomvattend • Eén loket voor alle schadesoorten (tzt) 
• Protocol zou (tzt) moeten gaan over alle schade van 

bodembeweging als gevolg door gaswinning: niet alleen 
schade als gevolg van bevingen/trillingen (met de ambitie 
om zo veel mogelijk schadesoorten al op te nemen in het 
nieuwe protocol) 

Veiligheid voorop • Onmiddellijk actie indien er sprake is van een acuut 
onveilige situatie; en controle op vermoeden van 
constructieve schade bij opname  

Inwoners worden  
ontzorgd 

• Simpele formulieren, niet van kastje naar de muur, 
maatwerk voor complexe situaties 

• Beschikbaarheid van ondersteuning van bewoners indien 
nodig (bijv. indien niet digitaal aangesloten of 
gedemotiveerd) 

Proactief • Communicatie direct na een beving (tzt) 
Procedure 
tot besluit-
vorming 

Snel • Korte, snelle procedure 
Eenvoudig • Simpel volgbare en transparante procedure 
Duidelijk • Geen tegensprekende rapporten 
Zorgvuldig • Heldere communicatie (vanuit een integraal beeld op 

adresniveau), afspraken nakomen 
Besluit & 
Afhandeling 

Ruimhartig • Verder gaan dan juridische aansprakelijkheid (soms is 
alleen herstel/financiële compensatie niet genoeg om het 
probleem voor de bewoner op te lossen) 

• Bewoner krijgt voordeel van twijfel (in situaties waarin het 
niet glashelder is), in lijn met het bewijsvermoeden 

• Ruimhartige oplossing bieden voor openstaande dossiers 
• Regeling voor een overlastvergoeding 

Gelijke behandeling • Transparante toekenning van bijkomende kosten 
• Geen situatie is gelijk, maar conclusie bij de buurman kan 

niet (zonder meer) anders zijn, en moet uitlegbaar zijn 
Aandacht voor 
overlap met 
versterkingsoperatie 

• Overwegen om bij (grote) schade versnelde opname in het 
versterkingsprogramma mogelijk te maken, en andersom: 
in het versterkingsprogramma kan afhandeling van schade 
worden meegenomen 

Conform algemene 
wet bestuursrecht 

• Toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur 

 



Ad 2. Punten, dilemma’s en opties 

Melding (loket) 
• Het protocol geldt voor schades die gemeld zijn vanaf 31 maart 2017 (12:00 uur) 
• Eindbeeld: Er is één loket voor alle soorten schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning.  

o Optie: Hoe in de fasering om te gaan met immateriële schade? (A) Opnemen in dit protocol. 
(B) Opnemen op een later moment. Voorstel: nadere uitwerking nodig, op basis van een 
uitvoeringsadvies 

o Optie: Hoe in de fasering om te gaan met vermogensschade en waardedaling? (A) Opnemen 
in dit protocol. (B) Opnemen op een later moment. Voorstel: nadere uitwerking nodig, op 
basis van een uitvoeringsadvies 

• Meldingsproces geldt voor  
o zowel particuliere eigenaren, huurders (via woningcorporaties), MKB, lokale overheden, 

scholen en zorginstellingen 
o zowel onroerende als roerende zaken 
o zowel voor nieuwe, als voor niet eerder gemelde schades, er is geen onderscheid in de 

procedure 
• In het contact en afhandeling wordt geredeneerd vanuit een adres (een bewoner), en niet alleen 

vanuit de schademelding 
• De melding bij het IM kan online (website en eventueel via een app), telefonisch of fysiek aan de 

balie plaatsvinden, incl. “pop-up” loket in een gebied dat getroffen is door een aardbeving 
• Bij de intake door het IM wordt informatie over de schade gevraagd (aard van de schade, type 

gebouw) om een adequate inspectie uit te kunnen voeren (expertise van inspecteur, tijd benodigd 
voor inspectie, etc.) 

• Meldingen van een acuut onveilige situatie vinden ook plaats bij het IM, en leiden tot een snelle 
inspectie binnen 48 uur na melding. De opvolgingsprocedure hierbij moet verder worden uitgewerkt 
(ook i.v.m. aansprakelijkheidsvraag), maar zou geen onderdeel van het protocol moeten zijn. 

• Na de melding wordt zo snel mogelijk (definitieve termijn te bepalen door IM) een contactpersoon 
aangewezen bij het IM 

• Een schademelder heeft recht op een zaakbegeleider van het IM. In de transitiefase blijft de huidige 
organisatie Stut en Steun in ieder geval haar rol uitvoeren. 

• Op termijn kan IM mogelijk pro-actiever worden: mensen proactief wijzen op schadekans na een 
beving en directer herstellen van schade 

 
Procedure tot besluitvorming 

• Stap 1: In principe volgt altijd een schade-opname door een schade-expert van of via het IM, die 
voldoet aan kwaliteitseisen gesteld door IM. In geval van een onveilige situatie is direct ingrijpen 
nodig  

• Bij de schade-opname kijkt de expert niet alleen naar de gemelde schade, maar – met instemming 
van de bewoner – ook naar eventuele andere schades en vormt zich een totaalbeeld van de situatie 

o Optie ter discussie: Is er in alle gevallen een nulmeting? (A) Ja. (B) Nee. 
o Optie ter discussie: Zo ja, wanneer vindt deze nulmeting plaats? (A) Direct bij opname. (B) Op 

een later moment.  
o Vraag (juridisch): Is het mogelijk om schademelders te verplichten tot een nulmeting?  
o Vraag (juridisch): Kan het uitvoeren van een nulmeting ongunstig uitpakken voor de 

schademelder? 
• Stap 2a: Korte procedure indien er geen discussie bestaat of de schade is veroorzaakt door 

bodembeweging als gevolg van gaswinning, en daar overeenstemming over bestaat tussen IM en 
schademelder 



o Vraag (technisch): Op basis van welke technische methodiek kan er vastgesteld worden dat 
schade die gemeld wordt inderdaad schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning 
betreft?  

o Vraag (technisch): Is er binnen de voorgestelde technische methodiek een norm mogelijk op 
basis waarvan een versnelde procedure ingericht kan worden? (bijv. omdat er binnen die 
norm geen discussie bestaat over of de schade inderdaad schade door bodembeweging als 
gevolg van gaswinning betreft) 

o Vraag (technisch): Waar zitten (op basis van de huidige technische kennis) de voornaamste 
onzekerheden binnen de voorgestelde technische methodiek? Hoe kan met die onzekerheden 
het beste rekening worden gehouden in de eerste toepassing van een methodiek? [met als 
doel om recht te doen aan het bewijsvermoeden in relatie tot de effecten van het 
Groningenveld, volgens artikel 6:177a lid 1 BW] 

o Optie ter discussie: Speelt de omvang van de schade in relatie tot de onderzoekskosten een 
rol? Kan het IM bijvoorbeeld bij schademeldingen met een beperkt ingeschat schadebedrag 
(bijv. €5000) vrijwel direct toezeggen en herstellen (en daarmee de zaak afhandelen)?  

o Vraag (juridisch): Als dat het geval is, wordt er dan wel/niet erkend dat het schade door 
bodembeweging als gevolg van gaswinning is? 

• Stap 2b: Uitgebreide procedure bij discussie: schademelder krijgt zaakbegeleider toegewezen (indien 
niet reeds gebeurd); rapport wordt opgeleverd; bewoner krijgt de gelegenheid om door IM gehoord 
te worden 

o NB: verdere operationalisatie nodig voor erfgoed, complexe schade, agro en MKB 
 
Besluit en afhandeling 

• Besluit volgt alle beginselen van behoorlijk bestuur en sluit aan bij de huidige rechtspraktijk van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). IM besluit op basis van alle voorliggen stukken 

o Vraag (juridisch): Hoe vertalen voor de bewoner gunstige artikelen uit het BW 
(risicoaansprakelijkheid en bewijsvermoeden) zich naar het publiekrecht? 

• Besluit moet in ieder geval bevatten: Aard van de schade (alle schade), omvang van de schade, 
toekenning van eventuele bijkomende kosten, beoogde herstelmethode/afhandeling 

o Vraag (juridisch): Op het moment dat er schade is vastgesteld, heeft de schademelder altijd 
recht op compensatie/herstel of is het mogelijk om het schadeherstel te verdisconteren met 
de versterkingsoperatie?  

• Vaste overlastcompensatie per schademelding (in het besluit met toekenning) 
o Optie ter discussie: Zo ja, hoe hoog is deze vaste overlastcompensatie per schademelding en 

zou deze moeten verschillen tussen de korte en uitgebreide procedure? (A) Geen verschil 
tussen korte en uitgebreide procedure (of een andere grondslag die de omvang van de schade 
indiceert) (B) Wel verschil tussen korte en uitgebreide procedure.  

• Vaste richtlijn voor bijkomende kosten die voor iedereen gelijk is. In voorkomende gevallen mag IM 
afwijken van de vaste richtlijn voor bijkomende kosten 

• Bezwaar (bij het IM zelf) en beroep (bij Rechtbank, Raad van State) volgt alle beginselen van 
behoorlijk bestuur en sluit aan bij de huidige rechtspraktijk van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).  

o Optie ter discussie: Wordt de schademelder bij bezwaar bijgestaan in de vorm van 
onafhankelijke technische en/of juridische ondersteuning? (in private domein: contra-
expertise)  

o Optie ter discussie: Wat is de rol en positie van de Arbiter Bodembeweging in de 
publiekrechtelijke rechtsgang? Bijv. als voorzitter van de bezwaarcommissie 



• Optie ter discussie: Wanneer is uitbetalingen in contanten versus herstel mogelijk? (A) Uitbetaling in 
contanten is altijd mogelijk. (B) Uitbetaling in contanten is nooit mogelijk. (C) Uitbetaling in contanten 
is alleen mogelijk in een aantal sub-procedures. NB: Voor/nadelen nog niet mogelijk omdat eerst 
duidelijk moet zijn of er sprake is van sub-procedures 

o Vraag (juridisch): Is het überhaupt wettelijk mogelijk om geen optie voor uitbetaling in 
contanten te bieden? 

 
Omgang met schademeldingen van voor 31 maart 2017 (12:00 uur) 

• Het lijkt het expertteam voorwaardelijk voor een goede start voor het nieuwe IM dat de schades die 
gemeld zijn vóór 1 april 2017 niet als last meegenomen worden en dat er een passende oplossing 
gevonden worden buiten het IM (waarbij het afwijzen van deze schademeldingen eigenlijk niet meer 
mogelijk zou moeten zijn) 

• Optie ter discussie: Hoe worden schades afgehandeld die gemeld zijn vóór 1 april 2017? (A) Schades 
worden afgehandeld door IM conform de nieuwe systematiek. (B) Schades worden afgehandeld 
buiten het IM om, via een versneld apart traject.  

 
 
  



Appendix 
 
Ter referentie – het expert team schadeprotocol is momenteel als volgt samengesteld: 

• Gerard Beukema (Burgemeester Delfzijl, trekker) 
•  Provincie Groningen)  
•  Delfzijl)  
•  (Gemeente Midden-Groningen) 
•  (Ministerie van EZK) 
•  (Ministerie van EZK)  
•  (NCG)  
•  (NCG)  
•  (NCG)  
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Technische vraagstelling 
ten behoeve van de sessie van de technische commissie d.d. 24 januari 2018 

Context publieke inrichting schadeafhandeling 
De doelstelling is om de schadeafhandeling van het privaatrechtelijk domein naar het 
publiekrechtelijk domein te trekken. Aan de Bestuurlijke Tafel van 17 januari is besloten dat de 
minister komt met een voorzet voor de publieke inrichting van de schadeafhandeling:  

• Dit voorstel is gebaseerd op hoe wij zaken in Nederland in ons publieke stelsel regelen met
waarborgen voor onafhankelijkheid en zorgvuldigheid;

• Er komt 1 loket;
• Experts beoordelen binnen dit loket op een onafhankelijke en zorgvuldige manier;
• Beslissingen over het wel of niet recht hebben op schadevergoeding komen daarmee in

handen van deskundigen en worden niet aan de bestuurlijke tafel genomen;
• Ook beroep tegen een beoordeling zal worden gewaarborgd in het publieke rechtssysteem

dat ons land kent

Deze voorzet zal op dinsdag 23 januari aan de Bestuurlijke Tafel besproken worden, en zal daarna 
gedeeld kunnen worden. 

Verder zijn er geen protocol concepten leidend voor de discussies in de expertteams of tijdens 
juridische en technische reviews. Het schadeprotocol wordt per element bekeken en hiervoor 
kunnen alle voorstellen gebruikt worden om opties voor te bereiden ter besluitvorming aan de 
Bestuurlijke Tafel. 

Context technische vraagstelling 
De schadeafhandeling zal publiek ingericht worden, met een onafhankelijk instituut (n.a.w. het 
Instituut Mijnbouwschade) dat als één loket zal dienen voor bewoners/schademelders. Dit instituut 
zal per schademelding moeten beoordelen of een schade wel of niet aangemerkt kan worden als 
“schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning”. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met het bewijsvermoeden (in relatie tot de effecten van het Groningenveld), volgens 
artikel 6:177a lid 1 BW: “Bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar hun aard 
redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een 
mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, wordt 
vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk.” 

 Dit instituut heeft voor zijn beoordeling een gedegen technische methodiek en uitvoering nodig die 
zich publiek laat verantwoorden. Beslissingen over het wel of niet recht hebben op schadevergoeding 
moeten in handen zijn van de deskundigen van dit instituut, en worden niet vooraf (door het 
aanwijzen van verschillende gebieden) aan de bestuurlijke tafel genomen.  

Het doel van de technische review is om input te geven voor deze technische “bodem” onder de 
uitvoering door dit instituut. Welke technische input heeft het instituut nodig om per schademelding 
een besluit te nemen over de vraag of er sprake is van “schade door bodembeweging als gevolg van 
gaswinning”? 
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Technische vraagstelling 
Leeswijzer: Hoofdvragen hebben absolute prioriteit voor de technische sessie op woensdag 24 januari 
2018. Binnen de verdere verdiepende vragen is een prioritering aangebracht.  
 
Hoofdvragen 

1. Op basis van welke technische methodiek kan er vastgesteld worden dat schade die 
gemeld wordt inderdaad schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning betreft? 
Beantwoord op basis van drie sub-vragen:  

a. Welke technische methodieken zijn er beschikbaar, op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten, om per schademelding een besluit te nemen over de 
vraag of er sprake is van “schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning”? 
(met als verzoek om de onderliggende essentiële technische documentatie per 
methodiek te delen zodat deze toegevoegd kan worden aan het dossier) 

b. Wat zijn de voor- en nadelen van ieder van deze technische methodieken, in de 
context van de zoektocht naar een gedegen technische methodiek (en bijbehorende 
uitvoering) die zich publiek laat verantwoorden? 

c. Op basis van deze voor- en nadelen, welke methodiek zou geadviseerd worden door 
de technische commissie als technische “bodem” onder de uitvoering door het 
instituut? 

2. Is er binnen de voorgestelde technische methodiek een norm mogelijk op basis waarvan 
een versnelde procedure ingericht kan worden? [bijv. omdat er binnen die norm geen 
discussie bestaat over of de schade inderdaad schade door bodembeweging als gevolg van 
gaswinning betreft] 

3. Waar zitten (op basis van de huidige technische kennis) de voornaamste onzekerheden 
binnen de technische methodiek? Hoe kan met die onzekerheden het beste rekening 
worden gehouden in de eerste toepassing van een methodiek? [met als doel om recht te 
doen aan het bewijsvermoeden in relatie tot de effecten van het Groningenveld, volgens 
artikel 6:177a lid 1 BW] 

 
Verdere verdiepende vragen 

4. Is er binnen de voorgestelde methodiek verder (wetenschappelijk) onderzoek nodig om deze 
technische “bodem” onder de uitvoering door het instituut te versterken? 

5. Welke andere effecten van gaswinning, bijv. bodemdaling en waterpeilaanpassingen, kunnen 
direct of indirect leiden tot schade, en hoe kan dit worden meegenomen in voorstellen voor 
methodieken? 

6. Hoe bruikbaar is de SBR Trillingsrichtlijn voor het bepalen van de kans op schade voor de 
aardbevingen in Groningen, of zijn er andere richtlijnen of methoden die beter geschikt zijn? 
En welke normstelling is dan reëel? (voor zover niet al beantwoord onder vraag 1) 

7. Hoe bruikbaar zijn waarnemingen uit het meetnet van KNMI en daarop gebaseerde modellen 
die de sterkte van trillingen en bodembewegingen aan het aardoppervlak beschrijven, of zijn 
er andere waarnemingen, modellen en inzichten in bodembeweging (bij verschillende 
bodemgesteldheden) die beter geschikt zijn? (voor zover niet al beantwoord onder vraag 1) 

8. Hoe dient de technische onderlegger zich te verhouden tot praktijken en criteria bij andere 
activiteiten die trillingen en bodembewegingen induceren? Voorbeelden zijn rail- en 
wegverkeer, heiwerkzaamheden, industriële activiteiten. Zijn er grenswaarden of criteria die 
corresponderen met “normaal maatschappelijk risico” en zo ja, hoe kan daar rekening mee 
worden gehouden? 

9. Hoe gaat men internationaal om met richtlijnen en praktijken bij trillingen, en kan gebruik 
worden gemaakt van internationale kennis op dit gebied? 

10. Hoe wordt het seismisch risico bepaald, en heeft dit relatie met de technische onderlegger 
voor schade-afhandeling? 

11. De huidige kennis en ervaring met schade door bodembewegingen is nog beperkt. Indien een 
eerste versie van een methodiek wordt vastgesteld op basis van huidige beschikbare kennis, 
hoe zou naar uw mening voortschrijdend inzicht uit onderzoek, nieuwe meetdata en 
praktijkervaring het beste kunnen worden verwerkt in toekomstige versies? 
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Besluit mijnbouwschade Groningen 

Toelichting t.b.v. MR 26 januari 2018 

1. Aanleiding

• Op dit moment wachten 8.275 schades op afhandeling en dat aantal neemt n.a.v. de
aardbeving bij Zeerijp nog elke dag toe. Het is belangrijk de schadeafhandeling
publiekrechtelijk te organiseren. Hiertoe is een concept Besluit mijnbouwschade Groningen
opgesteld, dat als bijlage een nieuw Schadeprotocol bevat.

2. Belangrijkste elementen Besluit mijnbouwschade Groningen

• Het oude protocol was van NAM en dat is onwenselijk.
• In de nieuwe situatie wordt de schadeafhandeling volledig publiekrechtelijk georganiseerd,

onafhankelijk van NAM. Volgens het nieuw opgestelde Schadeprotocol kan iedereen terecht bij
de Tijdelijke commissie, die van geval tot geval bepaalt of er recht is op schadevergoeding.
Daarbij is de enige grondslag voor uitkeren: “schade als gevolg van bodembeweging door

gaswinning uit het Groningerveld”.
• Daarbij geldt het volgende:

o De commissie krijgt duidelijke doelen (artikel 6): minimaliseer de kans op onterecht
(niet) uitgekeerde schade, zorg voor een hoge doorloopsnelheid en minimaliseer de
proceskosten;

o Op basis van de locatie, de aard van de schade of de omvang van de schade, dan wel
een combinatie hiervan, bepaalt de commissie welke procedure wordt gevolgd;

o Inspecteurs/experts bepalen op basis van eigen expertise wat de schade en de oorzaak
is;

o De commissie kan eisen stellen aan de deskundigheid van de experts;
o De commissie bepaalt  of schade wel of niet vergoed wordt.

• Als gevolg van de uitvoering zullen contouren ontstaan. Het op voorhand bestuurlijk
vaststellen van welke contour dan ook is onwenselijk en riskant. Elk bestuurlijk vastgesteld
contour zal vatbaar zijn voor beïnvloeding en politieke discussie. Er zal bevorderd worden dat
aan de Hoge Raad prejudiciële vragen worden gesteld om een principe-uitspraak te krijgen
over het gebied waarbinnen het bewijsvermoeden geldt.

• De commissie bepaalt haar eigen werkwijze en maakt deze bekend. Hierdoor ontstaat een
transparante procedure. Uiteraard zal de commissie in haar werkwijze niet elke schade gelijk
behandelen, omdat er evidente verschillen zijn in schades en locaties.

• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de Tijdelijke Commissie ondersteunen
en de uitvoering van de schadeafhandeling ter hand nemen. Dit wordt momenteel geregeld.

3. Proces

• De maatschappelijke organisaties zijn sinds woensdag 24 januari terug aan tafel. Zij worden
geïnformeerd en hebben gelegenheid het Schadeprotocol te bestuderen en vragen te stellen.
Hun draagvlak is belangrijk voor instemming door de provincie en gemeenten.

• Juridische en technische reviews hebben plaatsgevonden.
• Maandag 29 januari heeft MEZK een gesprek met de regio, de DG Groningen Bovengronds

praat dinsdag met de NAM. Indien akkoord: presentatie woensdag 31 januari. Wordt dat niet
gehaald, dan maandag 5 februari, omdat 1 februari het SodM-advies verschijnt.

• Presentatie zal in Groningen plaatsvinden. Daarna zal op korte termijn worden begonnen met
het afhandelen van schadegevallen door RVO. Daarbij wordt begonnen met de duizenden
schades waarover geen twijfel bestaat dat deze het gevolg zijn van aardbevingen.

• Het is niet waarschijnlijk dat partijen het op elk punt helemaal eens zullen worden. Alle
partijen zien echter wel het belang van een snel akkoord.

4. Mandaat

MEZK vraagt aan de Ministerraad mandaat om:
• het Besluit volgens bovenstaande lijnen in overleg met de regio en maatschappelijke

organisaties af te ronden en de Kamer hierover te informeren;
• met NAM financiële afspraken te maken op basis van het afgeronde Besluit;
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• in overleg met de minister-president en de minister van Financiën te mogen besluiten over
eventuele financiële restrisico’s die kunnen ontstaan als NAM niet alle financiële gevolgen van
het Besluit wil dragen. Dit financiële risico bestaat in dat geval uit:

o 5% van het bedrag van het Schadefonds voor een hardheidsclausule à ca. 5 miljoen
euro;

o een eenmalig bedrag van maximaal 60 miljoen euro voor oude gevallen, waarvan
afhandeling noodzakelijk wordt geacht voor het bereiken van een akkoord over een
nieuw Schadeprotocol;

o een structureel bedrag voor het dekken van kosten van de Tijdelijke Commissie die
buiten de aansprakelijkheid van de NAM lopen. Schatting van EZK is ca. 25 miljoen
euro, maar is met onzekerheid omgeven.
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Aanleiding 

U hebt aangegeven in de ministerraad van 26 januari a.s. het nieuwe 
schadeprotocol aan de orde te willen stellen. Daartoe zijn gister bijgevoegde 
versie van het schadeprotocol en oplegger rondgestuurd aan de deelnemers, 
waarin ook uw laatste opmerkingen zijn verwerkt.  

Advies 

In onderstaande nota geven we u spreekpunten mee voor de MR. 

Kernpunten 

Schadeprotocol/mandaat 

In het memo aan de ministerraad: 
• schetst u de stand van zaken van de totstandkoming van een nieuw

schadeprotocol;
• vraagt u mandaat van het kabinet om het Besluit langs de geschetste lijnen

vast te stellen in overleg met regionale bestuurders en maatschappelijke
partijen, en de Tweede Kamer hierover te informeren;

• vraagt u mandaat om financiële afspraken met NAM te maken op basis van
het bijgevoegde concept-Besluit en om, in overleg met de MP en de MFin,
besluiten te nemen over de financiële dekking van eventuele restrisico’s.

Spreekpunten 

Schadeprotocol en mandaat 

• Met het besluit wordt de schadeafhandeling volledig in het publiekrechtelijk
domein geplaatst. 
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• Onderdeel is de inrichting van de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade 
Groningen. Daar kan iedereen die meent schade te hebben ondervonden door 
de gaswinning uit het Groningenveld terecht. 

• In besluit en protocol wordt geen werkingsgebied (‘contour’) vastgelegd. De 

commissie bepaalt binnen de kaders van het besluit haar eigen werkwijze. 
• Dit betekent dat het ook de commissie is die, op basis van locatie, aard en 

omvang van de gemelde schade, per geval bepaalt welke procedure wordt 
gevolgd. 

• Daarmee is de spreekwoordelijke ‘voordeur’ van de schadeafhandeling 

geregeld. Ik vraag daarom mandaat van het kabinet om in overleg met 
regionale bestuurders en maatschappelijke partijen het besluit af te ronden en 
de Kamer hierover te informeren. 

• Voor het regelen van de spreekwoordelijke ‘achterdeur’ van het protocol, de 

financiële afhandeling met NAM, vraag ik uw mandaat om op basis van het 
besluit financiële afspraken met NAM te maken. 

• Het is niet uitgesloten dat NAM niet bereid is alle financiële gevolgen van het 
besluit te dragen. 

• Daarom vraag ik uw mandaat om in overleg met de minister-president en de 
minister van Financiën te mogen besluiten over eventuele financiële restrisico’s 

voor de staat. 
• Dit mandaat is nu nodig om op korte termijn tot afronding van het nieuwe 

schadeprotocol te komen, wat een essentiële stap is naar herstel van 
vertrouwen en een voorwaarde voor voortgang van de gesprekken met de 
regio over andere bovengrondse aspecten: uitvoering van de 
versterkingsopgave in combinatie met verduurzaming en toekomstperspectief.  

• Daarnaast vinden onderhandelingen plaats met de aandeelhouders van NAM 
over de inrichting van het gasgebouw en de afdrachtensystematiek.  

• In de onderraad RFEZIL van 6 februari en de ministerraad van 9 februari 
komen deze trajecten aan de orde. Ik zal zorgen dat tijdig een voorstel voor 
mandaat voor deze gesprekken en onderhandelingen wordt verspreid. 

 
Draagvlak 

• Mijns inziens worden in dit besluit alle punten die de afgelopen tijd naar voren 
zijn gebracht door bestuurders en maatschappelijke organisaties geadresseerd, 
waaronder: 

o Onafhankelijke beoordeling van schadeclaims; 
o NAM uit het systeem; 
o Verantwoordelijke staat. 

• Indien desondanks in de komende week onverhoopt toch geen 
overeenstemming kan worden bereikt, ben ik voornemens om in de week 
daarna (5 februari) stappen aan te kondigen om toch te kunnen beginnen met 
de afhandeling van schadegevallen waarover geen onzekerheid is voor wat 
betreft de aansprakelijkheid van NAM.  

 
Gevolgen voor de begroting 

De eventuele gevolgen voor de Rijkbegroting zullen moeten worden gedragen 
door het kabinet als geheel. Naar verwachting zullen enkele ministers (m.n. OCW, 
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VWS, I&W) verzoeken om bij de verdeling rekening te houden met het feit dat zij 
vanuit hun begroting al uitgaven hebben gedaan in verband met de gevolgen van 
de gaswinning (OCW: Erfgoedprogramma, Scholenprogramma), of deze op 
afzienbare termijn voorzien (VWS: Zorgprogramma, I&W: versterking 
infrastructuur en industrie). U kunt aangeven: 
 
• Ik ben mij zeer bewust van wat verschillende ministers op hun eigen 

beleidsterrein al doen – ook financieel – voor het aardbevingsgebied. Ik heb 
grote waardering voor hun inzet. 

• Wat mij betreft is het uitgangspunt dat daarmee rekening wordt gehouden bij 
de verdeling van eventuele gevolgen voor de Rijksbegroting. 

 
Groningenagenda bovengrond: inbreng andere departementen 

• De minister van SZW heeft aangegeven te werken aan een protocol 
arbeidsmarkt. Hiervoor is (door zijn ambtsvoorganger) een bedrag van € 6,2 

mln beschikbaar gesteld. De minister zal over de inzet van deze middelen 
begin maart een convenant ondertekenen met regionale partijen. Hierover is 
inmiddels ambtelijk contact geweest tussen SZW en EZK. Het convenant zal 
worden betrokken bij het traject ‘Toekomstvisie regio’ dat zich onder meer 

richt op economische structuurversterking. 
• De minister van OCW heeft aandacht gevraagd voor het Erfgoedprogramma 

dat in juli 2017 is vastgesteld door de aardbevingsgemeenten, de Provincie, 
OCW, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en NCG. Hierin zijn concrete 
acties benoemd, begroot en gedekt door één of meerdere van de betrokken 
partijen. OCW is tevreden over inhoud en voortgang van het programma. In 
ambtelijk contact tussen EZK en OCW is besproken dat dit programma wordt 
voorgezet en dat zal worden voorkomen dat in de gesprekken met de regio 
over inrichting van de versterkingsopgave ten aanzien van erfgoed ‘het wiel 

opnieuw wordt uitgevonden’; daartoe zal OCW en/of RCE deelnemen aan de 

betreffende (sub)tafel. 
• De minister van BZK heeft verzocht om betrokkenheid bij het bovengrondse 

traject en daarbij onder meer gewezen op een mogelijke rol voor de taskforce 
Bouwagenda. Eén van de ‘roadmaps’ in de Bouwagenda is 

“toekomstbestendige en duurzame aardbevingsbestendige bouw & renovatie” 
Ambtelijk is contact gelegd met BZK om de ambitie van de taskforce in te 
passen in het traject Groningenagenda bovengrond. 

• In dezelfde lijn wordt ook een verbinding worden gelegd met het Techniekpact 
van de Staatssecretaris van EZK, dat is gericht op opleidingen en 
werkgelegenheid in de technische sector. 
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Gesprek MinEZK en MinFIN  vrijdag 26 januari a.s. 

• Algemeen: In de afgelopen weken is intensief en constructief samengewerkt tussen Fin en EZK.
Er is beter inzicht in de kosten voor de bovengrond; in de mogelijke structuren voor
herstructurering; en in de ‘plus’. Mede met dank aan een heldere rapportage van KPMG.

• Instemmingsbesluit en scenario’s voor de lange termijn gaswinning
• SodM heeft een brief gestuurd met de boodschap dat het advies over de gaswinning

Groningen op 1 februari 2018 aan de minister gestuurd wordt. De redenen voor dit uitstel
van één week zijn 1) dat NAM in tranches aanvullende informatie heeft aangeleverd, die nog
zorgvuldig door SodM beoordeeld moet worden en 2) dat NAM een pallet aan te overwegen
maatregelen heeft aangereikt waaruit de minister een keuze moet maken; dit betekent dat
SodM advies moet geven over een brede range aan maatregelen. Volgende week komen dus
de rapporten van GTS en SodM. Op basis van deze rapporten zal u kijken welke maatregelen
u moet treffen.

• Momenteel worden alle mogelijkheden om de vraag op de korte én lange termijn te
verminderen geïnventariseerd. Hiertoe zijn industriële grootverbruikers gevraagd om over te
stappen op alternatieven en is het buitenland gevraagd naar een snelle reductie van de
afname van Gronings gas. Hierover worden de komende weken gesprekken gevoerd.
Daarnaast speelt op de iets langere termijn de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie
in  Zuidbroek. De eerste van de inventarisatie van de resultaten worden in de MR van 29
maart a.s. geagendeerd. Op basis hiervan zal richting de Kamer een perspectief worden
geschetst van ontwikkeling van de hoogte van de gaswinning.

• Heronderhandeling gasgebouw:  tussen EZK en Fin wordt gewerkt aan een mandaat. De MR
wordt op 9 februari a.s. gevraagd in te stemmen met de volgende hoofdlijn:
• De onderhandelingen zullen plaatsvinden langs de lijn van de intentieverklaring. Gelet op de

potentiele risico’s bij de aardbevingskosten en de beperkte upside in de gaswinning verdient
een model waarbij de risico’s met Shell en Exxon worden gedeeld de voorkeur. Dat is ook de
conclusie van KPMG.

• De Staat neemt verantwoordelijkheid voor het niveau van gaswinning en bepaalt hoeveel er
gewonnen moet worden, na een weging van de publieke belangen waaronder veiligheid en
leveringszekerheid. De Mijnbouwwet zal hierop moeten worden aangepast. NAM produceert
dit niveau. De juridische risico’s voor NAM (strafrechtelijke vervolging en civielrechtelijke
onrechtmatigheid) worden hierdoor beperkt.

• NAM draagt de financiële lasten van de schadeafhandeling en versterking op dezelfde voet
als nu. Geborgd moet worden dat NAM altijd, onafhankelijk van winningsniveau of
onverwachte gebeurtenis, blijft betalen voor:

o schade incl. immateriële schade, waardedaling, inclusief een coulance (bod van Shell
en Exxon is 5%)

o versterking op basis van inspecties, en
o het opruimen van de installaties als gevolg van de verminderde dan wel beëindigde

winning
•
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• De Staat neemt publieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van schade en versterking 
(door oprichting van een fonds/ZBO; precieze invulling is afhankelijk van gesprekken met de 
Regio). De publieke entiteiten zullen exclusief worden belast met de taken. De beslissing over 
de aansprakelijkheid van NAM zal door een onafhankelijke commissie worden genomen. 
NAM, Shell en Exxon hebben verder geen enkele bemoeienis met de uitvoering of inrichting 
van schadeherstel en versterking.  

• KPMG adviseert de voortgang van het onderhandelingsproces met Shell en Exxon niet 
afhankelijk te maken van een overeenstemming met de Regio, en vice versa. Dit kan door het 
nadrukkelijk scheiden van de doelstellingen van de publiekrechtelijke entiteiten (fondsen): (i) 
uitvoering en bekostiging van repressieve afhandeling van schade, (ii) uitvoering en 
bekostiging van bouwkundig versterken en (iii) uitvoeren en bekostiging van initiatieven uit 
hoofde van beleidswensen en tegemoetkoming. 

• Kosten voor taken die door de publieke entiteiten worden uitgevoerd, maar niet vallen onder 
de aansprakelijkheid van NAM, worden betaald door de Staat. 

• De leveringszekerheid moet worden gegarandeerd. Met Shell en Exxon zullen afspraken 
worden gemaakt opdat er voldoende capaciteit beschikbaar zal blijven op het Groningenveld 
en/of via gasopslagen – ook bij afnemende winning. Bovendien moeten afspraken worden 
gemaakt over de abandonering en decommissioning.  

•  
 

  
•  

  
• De afdrachtensystematiek wordt aangepast; de basis is het wettelijk regime uit de 

Mijnbouwwet die voor bijna alle gasvelden in Nederland van toepassing is. Inzet is te komen 
tot een additionele plus voor het Groningengas, afhankelijk van het winningsniveau. 

 
• Schadeafhandeling: In het RA is afgesproken om schadeafhandeling naar het publieke domein te 

halen. Dat kan betekenen dat kosten van taken die door de publieke entiteiten worden 
uitgevoerd, maar niet vallen onder de aansprakelijkheid van NAM, worden betaald door de Staat. 
Daarom wordt de MR op 9 februari a.s. gevraagd in te stemmen met:  

o Mandaat voor de minister van EZK om bij de inrichting van het Schadefonds langjarig 
ruimte te hebben om enige ruimhartigheid te kunnen betrachten daar waar de financiële 
aansprakelijkheid (incl. zekere coulance) van de NAM eindigt, waarbij het uitgangspunt 
dat de NAM aansprakelijk is en blijft voor de kosten van schade niet verlaten wordt; 

o Uitgangspunten voor het overleg met de regionale partijen over inrichting van de 
versterkingsoperatie op de langere termijn, waarbij de versterking van huizen en wijken 
nadrukkelijk wordt gekoppeld aan kansen voor duurzaamheid, levensloopbestendigheid 
en leefbaarheid;  

o Kaders als nadere uitwerking van de afspraak in het Regeerakkoord om met de 
regiobestuurders tot een investeringsprogramma voor Groningen te komen. 

o NB: voor het proces te komen tot een nieuw Schadeprotocol wordt verwezen naar de 
notitie die MEZK in de MR van 26 januari inbrengt.   

10.2B

10.2B

10.2B



3 
 

 
• Versterkingsopgave: In het RA is afgesproken om ook versterking naar het publieke domein te 

halen. Dat kan betekenen dat kosten van taken die door de publieke entiteiten worden 
uitgevoerd, maar niet vallen onder de aansprakelijkheid van NAM, worden betaald door de Staat. 
Daarom wordt de MR op 9 februari a.s. gevraagd in te stemmen met:  

o Uitgangspunten voor het overleg met de regionale partijen over inrichting van de 
versterkingsoperatie op de langere termijn, waarbij de versterking van huizen en wijken 
nadrukkelijk wordt gekoppeld aan kansen voor duurzaamheid, levensloopbestendigheid 

 
• Tijdspad: Het voornemen is om op 9 februari en donderdag 29 maart het Groningendossier 

integraal in de Ministerraad te agenderen. Hierbij zal op 9 februari (en de RFEZIL van 6 februari) 
voornamelijk worden gesproken over het mandaat voor de onderhandelingen met Shell, Exxon 
en de regio. 



Mandaat Minister van Economische Zaken en Klimaat | onderhandelingen Groningen 

1. Aanleiding

In de periode van 12 februari tot eind maart 2018 zullen op twee verschillende tafels

onderhandelingen gevoerd worden over Groningen:

1) onderhandelingen met Shell en Exxon over de toekomst van het gasgebouw en

2) gesprekken met de regio over de inrichting van schadeherstel, versterking en

toekomstperspectief.

In deze notitie wordt mandaat gevraagd voor beide onderhandelingen. Het voornemen is in de

Ministerraad van 29 maart de uitkomsten van de onderhandelingen voor te leggen.

2. Mandaat onderhandelingen Shell en Exxon

a. Algemeen

De Staat is onderdeel van het zogenaamde ‘gasgebouw’. Het gasgebouw is het privaatrechtelijke

samenwerkingsverband tussen de Staat, Shell en Exxon voor de winning en verkoop van het

Groningengas. Bij de oprichting in 1963 verkreeg NAM (50% Shell en 50% Exxon) het eigendom van

het gas en de concessie om het Groningengas te winnen.

In de Overeenkomst van Samenwerking (OvS) werden de Maatschap en GasTerra opgericht. NAM

wint het gas voor rekening en risico van de Maatschap. Bij het verlenen van de concessie werd

vastgelegd welk deel van de opbrengst naar de Staat zou gaan en welk deel naar Shell en Exxon (64-

36%, ook wel: basisafdrachten). In de jaren ’70 zijn nadere financiële afspraken gemaakt via de

Meeropbrengstenregeling (MOR). Met de MOR systematiek komt de laatste jaren ongeveer 85% van

de opbrengsten van het gas toe aan de Staat, terwijl de Staat 64% van alle kosten draagt.

Door de sterk stijgende kosten en afnemende winning staan de afspraken in het gasgebouw onder

druk. Shell en Exxon vinden de met de winning gepaard gaande juridische risico’s (onrechtmatig

handelen, strafrechtelijk onderzoek en mogelijke vervolging bestuurders NAM) bovendien niet

langer acceptabel. Winning uit het Groningenveld is echter noodzakelijk voor de leveringszekerheid.

Heronderhandeling van de oude afspraken is noodzakelijk.

b. Structuur

Het verdient aanbeveling om geen fundamentele wijzigingen aan te brengen in de verhoudingen

binnen het gasgebouw door als Staat het gasgebouw te verlaten, of NAM (activiteiten of aandelen)

over te nemen. In opdracht van de Staat heeft KPMG een zestal structuren van oplossingsrichtingen

bekeken, waarvan er drie zijn gebaseerd op een herinrichting van de contractuele relatie met Shell

en Exxon en drie op basis van een overname van NAM. Gelet op de verwachte verdere afname van

de winning (zie bijlage I voor scenario’s), de grote financiële risico’s naar de toekomst, alsmede de

consequenties op het gebied van leveringszekerheid adviseert KPMG op hoofdlijnen de huidige

structuur te continueren. De Staat realiseert op deze wijze, gegeven de grote onzekerheden rondom

de te verwachten aardbevingskosten, een optimale financiële betrokkenheid van Shell en Exxon.

Als gedurende de onderhandelingen blijkt dat er niet tot overeenstemming wordt gekomen, dan 

adviseert KPMG te kiezen voor een overname waarbij NAM enkel de rol van operator blijft vervullen 

via een daartoe te sluiten operating contract. In dat geval zal de Ministerraad opnieuw om mandaat 

worden gevraagd; er ligt dan immers een fundamenteel ander risico.  
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c. Inhoudelijke onderwerpen 

 

Mandaat wordt gevraagd voor het volgende: 

 

I. Wijziging van de Mijnbouwwet en leveringszekerheid 

• De Mijnbouwwet zal worden gewijzigd zodat de Staat bij het vaststellen van het 

winningsniveau een afweging kan maken tussen de publieke belangen (o.a. veiligheid en 

leveringszekerheid). Op grond van de huidige Mijnbouwwet kan die afweging onvoldoende 

worden gemaakt. De Staat zal expliciet bepalen welk niveau NAM moet produceren en 

volgens welk profiel. De veronderstelling van NAM is dat zij dan vervolgens dit niveau kan 

winnen zonder daardoor onrechtmatig te handelen of strafrechtelijk te kunnen worden 

vervolgd. NAM blijft echter de exploitant en zal nog steeds moeten handelen volgens 

prudent operatorship. 

• Indien de Staat in de toekomst aan NAM opdraagt om een bepaalde hoeveelheid gas op een 

bepaalde wijze te winnen, bestaat het risico dat de aansprakelijkheid van NAM jegens de 

gedupeerden (deels of geheel) verschuift richting de Staat. Gelet op het feit dat het grootste 

deel van de kosten verband houdt met de aansprakelijkheid van NAM, en er mogelijk 

verschuiving optreedt, zal moeten worden geborgd dat NAM haar financiële verplichtingen 

nakomt (zie onder III). De verschuiving van aansprakelijkheid die mogelijk plaatsvindt, ligt in 

de externe verhouding tussen NAM – of de Staat – en degene die schade lijden als gevolg 

van de bodembeweging; in de interne verhouding tussen NAM en de Staat kan nog steeds 

worden afgesproken dat NAM de schadelasten blijft dragen. 

• Daarnaast dient NAM het gevraagde niveau ook feitelijk te kunnen winnen; de 

leveringszekerheid moet worden gegarandeerd. Met Shell en Exxon moeten afspraken 

worden gemaakt over het beschikbaar houden van voldoende capaciteit en volume via het 

Groningenveld en de laagcalorische bergingen Norg en Alkmaar om - samen met overige 

marktmiddelen - in de fysieke vraag te kunnen blijven voorzien.  

 

II. Publieke verantwoordelijkheid schade en versterken 

• De Staat neemt publieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van schade en versterking 

(door oprichting van één of twee fondsen/ZBO-en; precieze invulling wordt nader verkend). 

• De publiekrechtelijke entiteiten zullen exclusief (i.e. met uitsluiting van de gang naar de 

civiele rechter) worden belast met de taken die verband houden met resp. 

schadeafhandeling en uitvoering van de versterking. De beslissing over de toekenning van 

schadevergoeding of schadeherstel zal door een onafhankelijke commissie worden 

genomen. NAM, Shell en Exxon hebben verder geen enkele bemoeienis met de uitvoering of 

inrichting van schadeherstel en versterking.  

 

III. Financiële verplichtingen NAM 

• Geborgd moet worden dat NAM, gelet op haar aansprakelijkheid als exploitant, altijd, 

onafhankelijk van winningsniveau of onverwachte gebeurtenis, blijft betalen voor: 

o alle vormen van schade (onder meer fysieke schade, immateriële schade en 

waardedaling) 

o de versterking van gebouwen  



o het opruimen van de installaties als gevolg van de verminderde dan wel beëindigde 

winning. 

• Er worden afspraken gemaakt over de permanente voeding door NAM van de 

publiekrechtelijke entiteiten voor schadeherstel en versterking. Uitgangspunt is: 

o de aansprakelijkheid van NAM, met een onzekerheidsmarge ten behoeve van 

financiële afwikkeling met de Staat van ten minste 5%; 

o een tegemoetkoming bovenop de aansprakelijkheid ten behoeve van gedupeerden 

van ten minste 5%.  

• Er worden afspraken gemaakt over de bijdrage van NAM aan het bieden van perspectief 

voor de regio. Overeen moet worden gekomen dat NAM: 

o een opkoopregeling van ten minste 3 x € 10 mln. zal financieren; 

o het regiofonds (€200 mln. voor deze regeerperiode en 2,5% van de aardgasbaten 

daarna) zal verdubbelen. 

• Voor de nakoming van de financiële verplichtingen van NAM zal de financiële positie van 

NAM aanzienlijk moeten worden versterkt. Daartoe moeten financiële zekerheden worden 

verkregen van Shell en Exxon door middel van cash en (bank)garanties, naast aanvullende 

kapitalisatie van NAM. De hoogte van dergelijke financiële zekerheden moet ten minste € 2 

mld. (PM KPMG) zijn bij een verdeling van de kosten bij 73-27% (thans 64-36%).  

 

IV. Financiële verdelingsafspraken 

• Voor de financiële afdrachten wordt aansluiting gezocht bij de afdrachtensystematiek zoals 

die wettelijk is vastgelegd in de Mijnbouwwet en die van toepassing is op bijna alle 

Nederlandse gasvelden. Hierdoor zal de basisafdracht worden verhoogd van 64% naar 

ongeveer 73% (waarbij dus 27% resteert voor NAM). Dat betekent eveneens dat de kosten 

van NAM voor 73% door de Staat worden gedragen.  

• Daarnaast wordt ingezet op een additionele, private plus voor de Staat afhankelijk van de 

hoogte van het winningsniveau. KPMG concludeert echter dat de gelimiteerde ‘upside’ van 

een plus niet in verhouding staat tot de ongelimiteerde ‘downside’ van de kosten voor 

schade en versterken. De Staat heeft meer baat bij een goede risicoverdeling en daarbij 

behorende kostenverdeling, dan de additionele opbrengsten bij afbouwende 

gaswinningsvolumes. KPMG adviseert daarom sterker in te zetten op financiële 

zekerheidsstelling dan op het onderhandelen van een plus; het Mijnbouwregime vormt dan 

de basis voor de financiële verdelingsafspraken.  

• KPMG adviseert in de onderhandelingsstrategie om wel in te zetten op een plus die leidt tot 

een afdrachtenpercentage van 85%, omdat deze aansluit op de huidige systematiek, maar 

met een (meer) proportionele verdeling tussen kosten en opbrengsten. Impliciet neemt de 

Staat hiermee 85% van de aardbevingskosten voor zijn rekening.  

• De winning moet kunnen worden afgebouwd. Er moet overeen worden gekomen dat NAM, 

Shell en Exxon geen claim zullen indienen voor gas dat in de grond achter blijft (het gas is 

eigendom van NAM).  

 

V. Geen fundamentele herziening governance gasgebouw 

• Bovenstaande wijzigingen komen in belangrijke mate tegemoet aan de eerder geuite 

kritieken en aanbevelingen vanuit OVV en ABDTopconsult. 



• De Staat continueert de huidige structuur waardoor er grote financiële betrokkenheid van 

Shell en Exxon blijft bestaan.  

• Opheffen van GasTerra – ontmanteling van het gasgebouw – compliceert de 

onderhandelingen, terwijl de geest van de aanbevelingen van OVV en ABD wel wordt 

opgevolgd. 

 

d. Inrichting proces en organisatie 

De gesprekken met Shell en Exxon over een herziening van het gasgebouw zijn aangevangen onder 

het vorige Kabinet, kort na het uitbrengen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de 

Veiligheid over Gaswinning in Groningen uit 2015. De gesprekken zijn in het afgelopen jaar 

geïntensiveerd. In de afgelopen maand is gewerkt aan een intentieverklaring in aanloop naar het 

gesprek tussen de CEO’s van Shell (Van Beurden) en Exxon (Woods) met de Minister-President en de 

Minister van Economische Zaken en Klimaat. De intentieverklaring is voor Shell en Exxon nog niet 

akkoord. Na het verkrijgen van het mandaat zullen de onderhandelingen worden gestart.  

De gesprekken worden gevoerd tussen de DGETM (Gaastra) en SG (Camps) van EZK en de 

landendirecteuren van Shell (Van Loon) en Exxon (De Jong). Een bredere projectgroep van EZK waar 

medewerkers van het Ministerie van Financiën en Algemene Zaken in deelnemen bereidt de 

gesprekken voor. Er is nauwe betrokkenheid van de Landsadvocaat (Houtzagers, Defaix), EBN en 

KPMG. Er wordt thans een tweede advocatenkantoor benaderd.  

 

e. Onderhandelingsstrategie 

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de huidige positie van partijen is, wat in de 

intentieverklaring is opgenomen, waar mandaat voor wordt gevraagd (red lines), welk openingsbod 

door middel van een concept Akkoord op hoofdlijnen zal worden neergelegd en wat de gewenste 

eindpositie van de Staat is. (PM laatste versie KPMG) 

 

 

 

  



3. Mandaat gesprekken regio 

 

a. Algemeen 

De gaswinning leidt tot aardbevingen en aardbevingen leiden tot schade in Groningen. Die schade 

moet worden vergoed of hersteld. Daarvoor wordt op korte termijn de Tijdelijke commissie 

mijnbouwschade Groningen opgericht die het schadeprotocol zal uitvoeren. Hier heeft onlangs 

besluitvorming over plaatsgevonden in de Ministerraad. Voor de langere termijn zal deze Commissie 

opgaan in een publiekrechtelijk ingericht Schadefonds Groningen.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat gebouwen in Groningen worden versterkt om te voldoen aan de 

Meijdam-norm. Momenteel wordt de versterkingsopgave uitgevoerd onder publieke regie van de 

Nationaal Coördinator Groningen, maar onder de verantwoordelijkheid van NAM. Het voornemen is 

om de uitvoering van de versterkingsopgave onder publieke verantwoordelijkheid in te richten. 

Daartoe zal een publiekrechtelijke entiteit moeten worden opgericht.  

Ten slotte heeft de gaswinning diepe sporen getrokken in Groningen. Groningen moet weer een 

toekomstperspectief worden geboden. Met de regionale bestuurders sluit het Rijk een ‘tripartiet 

bestuursakkoord’ voor een investeringsprogramma gericht op versterking van de economische 

structuur, in het bijzonder gericht op een prominente rol van de Regio in verduurzaming in 

combinatie met versterking en de energietransitie. 

 

b. Inrichting en doel van gesprekken 

In de komende maanden zullen gesprekken met de regio worden gevoerd over de inrichting van de 

schadeafhandeling, de versterking en het toekomstperspectief. Het streven is om voor 31 maart 

2018 met de regio tot een gezamenlijke lijn te komen. De gesprekken worden gevoerd aan een 

bestuurlijke tafel, waarbij de minister van EZK het Rijk vertegenwoordigt. De provincie en 

gemeenten worden vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, twee gedeputeerden en 

twee burgemeesters. Het proces wordt begeleid door de Boston Consulting Group. 

Doel is om, conform het Regeerakkoord, schadeboordeling, schadeafhandeling, en aanvullend ook 

de versterkingsoperatie volledig in publiek domein te brengen, zodat bewoners, provincie en 

gemeenten geen zaken meer hoeven te doen met de NAM. Om dit te realiseren zijn afspraken met 

de NAM en haar aandeelhouders voor de voeding nodig als onderdeel van een bredere 

onderhandeling over de toekomst van het gasgebouw. Op deze manier worden de gesprekken met 

de regio niet belast met de aanwezigheid van de NAM aan tafel en diens akkoordbevinding.  

 

c. Toelichting versterken 

Op het gebied van versterken zijn er diverse fundamentele knelpunten die in het overleg tussen Rijk 

en regiobestuurders opgelost zullen moeten worden. Provincie en gemeenten geven aan naar een 

andere rolverdeling toe te willen, omdat zij nu geen eigenaarschap voelen over het 

versterkingsproces dat op hun grondgebied plaatsvindt.  

Daarnaast is er een groeiend ongemak bij het ervaren gebrek aan regie over de eigen regio, wat 

deels te verklaren is uit de technische benadering van het versterken.  

Ten slotte zijn de met de versterking gepaard gaande kosten extreem hoog; die kosten moeten naar 

beneden door middel van een gefocust programma en een andere benadering. 

 

EZK en BZK zijn samen met de regio een traject gestart (governance bovengronds) waar wordt 

bezien hoe de besluitvorming omtrent de aanpak van de gevolgen van bodembeweging moet 



worden ingericht. Een nieuwe manier van samenwerken bij de aansturing van de versterkingsopgave 

vormt hier een hoofdonderdeel van.  

Het Rijk gaat het overleg met de bestuurlijke en maatschappelijke regionale partijen in met de 

volgende uitgangspunten: 

▪ Ondersteuning bieden aan de Regio op het gebied van het ontwikkelen van een concreet 

toekomstperspectief voor dorp, wijk of straat;  

▪ Het nadrukkelijk koppelen van de versterkingsopgave aan kansen – niet alleen 

duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook levensloopbestendigheid en leefbaarheid.  

▪ Inzetten op een meer praktische benadering van het toepassen van de norm en het 

normeringskader. Met name bij erfgoed zou dit een oplossing kunnen bieden voor situaties 

waarin strikte toepassing bij versterking tot aantasting van monumenten zou kunnen leiden. 

Tot slot. In de huidige situatie voert de NCG publieke regie op de afhandeling van schade en de 

versterkingsoperatie die door private partijen (NAM en CVW) worden uitgevoerd. Afhankelijk van de 

te maken afspraken over de governance van de drie hoofdonderwerpen wordt bezien welke rol de 

NCG in de bovengeschetste veranderende omgeving op de langere termijn dient te vervullen. 

 

d. Financiële consequenties voor de Staat in deze Kabinetsperiode 

Doordat de Staat publieke verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van schadeherstel en 

versterken en een verantwoordelijkheid heeft naar de Groningers is – naast de afspraken die worden 

gemaakt met (de aandeelhouders van) NAM – een financiële bijdrage van de Staat noodzakelijk. 

Kosten van taken die door de publieke entiteiten worden uitgevoerd, maar niet vallen onder de 

aansprakelijkheid van NAM, komen dus voor rekening van de Staat.  

De kosten die wél worden gedragen door NAM en verband houden met haar aansprakelijkheid of 

anderszins overeen zijn gekomen, komen op grond van de financiële afspraken in het gasgebouw 

voor 64% voor rekening van de Staat. Na onderhandeling over de herziening van het gasgebouw 

wordt dit aandeel groter; ten minste 73% van de kosten komen dan voor rekening van de Staat.  

Zie in de separate financiële bijlage een raming van de integrale kosten die verband houden met de 

aansprakelijkheid van NAM (€ 15,8 mrd) bij een continuering van het huidige beleid en de kosten die 

verband houden met aanvullende beleidswensen vanuit de Staat (ca. € 1.9 mrd.).  

Opgemerkt moet worden dat indien de winning in een hoog tempo wordt afgebouwd (zie scenario’s 

in de bijlage) de opbrengsten uit de gaswinning en de kosten voor schadeherstel en versterken dicht 

bij elkaar liggen; met inachtneming van de operationele kosten van NAM staat de winstgevendheid 

van het geheel onder druk.  

 

Mandaat wordt gevraagd voor het volgende: 

 

I. Bevestiging omvang regiofonds voor toekomstperspectief en noodzakelijke verdubbeling 

• In het Regeerakkoord is € 200 mln. gereserveerd voor de gehele kabinetsperiode voor het 

regiofonds Groningen. Dat is geformuleerd als 2,5% van de aardgasbaten, maar deze baten 

zijn volatiel als gevolg van de prijsschommelingen van het gas en onzeker gelet op mogelijke 

productiebeperkingen. Bovendien is de directe koppeling tussen de omvang van het fonds 

en de winning een doorn in het oog van de regionale bestuurders. De Ministerraad wordt 

bevestiging gevraagd van de omvang van het regiofonds op € 200 mln. als opgenomen in de 

financiële bijlage bij het Regeerakkoord voor deze Kabinetsperiode. 



• De financiële omvang van het fonds is te beperkt, gelet op de opgaven op het gebied van 

verduurzaming, leefbaarheid en structuurversterking en gelet op de torenhoge 

verwachtingen uit de regio. Daarom is de inzet om dit fonds te laten verdubbelen door de 

NAM. Indien dit met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat deze 

verdubbeling moeten financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden 

ingediend (€ 200 mln. voor 4 jaar). 

• In de financiële bijlage zijn enkele posten opgenomen die in ieder geval uit het regiofonds 

zullen worden bekostigd:  

o Duurzaamheid á € 7000,- per woning: jaarlijks € 10,5 mln. 

o Zorgprofessionals en erfgoedloket: jaarlijks € 8,0 mln. 

o Economische structuurversterking en leefbaarheid: jaarlijks € 14,4 mln. 

• De resterende beleidswensen vanuit de regio voor toekomstperspectief zullen worden 

bekostigd uit het restant van het fonds na verdubbeling: jaarlijks € 67 mln.  

• PM verduurzaming uit enveloppe van BZK? 

 

II. Ruimhartigheid voor schade en ruimte ten behoeve van de uitvoering van de versterkingsopgave 

• Gedupeerden hebben niet alleen schade, maar hebben ook overlast ervaren. Om deze reden 

wordt het noodzakelijk geacht om bij de inrichting van het Schadefonds langjarig ruimte te 

hebben om enige ruimhartigheid te kunnen betrachten evenals voor de uitvoering van de 

versterkingsopgave daar waar de financiële aansprakelijkheid van de NAM eindigt. Het 

uitgangspunt dat de NAM aansprakelijk is en blijft voor de kosten van schade en versterken 

wordt niet verlaten.  

• Bovenop de aansprakelijkheid van NAM wordt voorgesteld om in totaal 10% van het 

schadebedrag aan coulance te betrachten en 10% van de versterkingskosten te reserveren 

voor additionele wensen (hardheidsclausule).  

• Voor schade worden de jaarlijkse kosten van de 10% geraamd op € 9,8 mln. De inzet is om 

5% door NAM te laten vergoeden via de onderhandelingen met Shell en Exxon. Indien dit 

met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat het geheel moeten 

financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden ingediend. Op dit moment 

wordt gevraagd om een financiële ruimte van € 4,9 x 4 = € 19,6 mln. voor deze 

Kabinetsperiode [PM In dit bedrag zit overlap met de financiële ruimte voor 

schadeprotocol] 

• Voor versterking worden de jaarlijkse kosten van de 10% geraamd op € 82,8 mln. De inzet is 

om 5% door NAM te laten vergoeden via de onderhandelingen met Shell en Exxon. Indien dit 

met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat deze verdubbeling 

moeten financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden ingediend. Op dit 

moment wordt gevraagd om een financiële ruimte van € 41,4 x 4 = € 165 mln. 

• NB: de inschattingen van de kosten zijn vanuit onderhandelingstechnisch oogpunt niet met 

NAM, Shell of Exxon gedeeld. 

 

III. Opkoopregeling 

• Mensen in specifieke omstandigheden met een noodzaak tot verkoop, die hun woning kwijt 

kunnen, krijgen hulp. Een succesvolle pilot zal moeten worden gecontinueerd. De inschatting 

is dat het vervolg van deze pilot in totaal € 50 mln. zal kosten in de komende 4 jaar. De inzet 



is om 30 mln. (3 x 10 mln.) door NAM te laten vergoeden via de onderhandelingen met Shell 

en Exxon. Indien dit met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat het 

geheel moeten financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden ingediend. 

Op dit moment wordt gevraagd om een financiële ruimte van € 20 mln. voor deze 

Kabinetsperiode. 

 

e. Samenvatting financieel mandaat 

De financiële ruimte ten behoeve van de gesprekken met de regio wordt bij akkoord op 

bovengenoemd mandaat als volgt opgebouwd voor de komende 4 jaar: 

• Regiofonds regeerakkoord: € 200 mln. 

• Verdubbeling fonds door NAM: €  200 mln. 

• Afspraken met Shell en Exxon via NAM: € 215 mln. 

• Financiële omvang voorgesteld mandaat (5% schade, 5% versterken, opkoop): € 205 mln. 

 

Totale omvang regio: € 820 mln. 

 

 

--- 

 

  



Bijlage 1 | Toekomst van de gaswinning 

In de inventarisatie van mogelijkheden om de vraag naar Groningengas terug te brengen, zal de 

nadruk liggen op de mogelijkheden om grootverbruikers van alternatieven te voorzien, 

verdergaande verduurzaming en het effect van de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie. De 

resultaten hiervan zullen in de MR van 29 maart as. worden voorgelegd. De toekomstige omvang 

van de gaswinning is ook van belang voor de gesprekken met de regio en bepaalt (mede) de context 

van de onderhandelingen met Shell en Exxon, maar is zelf geen onderwerp van onderhandeling met 

Shell en Exxon.  

 

In het kader van de verkennende gesprekken met Shell en Exxon zijn vier scenario’s onderscheiden 

voor de periode vanaf 2020: 

1. Scenario 1 “zo veilig mogelijk, gegeven de leveringszekerheid”  

In dit scenario wordt, op basis van recente adviezen van GTS, de hoeveelheid gas 

geproduceerd die strikt noodzakelijk is voor het borgen van leveringszekerheid. Dat 

betekent dat de bestaande stikstoffabrieken maximaal worden ingezet en dat in de 

resterende vraag wordt voorzien door gas uit Groningen. Na ombouw van de industrie zoals 

aangekondigd in het Regeerakkoord wordt aangenomen dat tussen 2020 en 2030 de 

winning afgebouwd kan worden zodat in 2030 uiteindelijk een niveau van 0 bereikt wordt in 

een gemiddelde winter, omdat in de vraag volledig wordt voorzien door de bestaande 

stikstofinstallaties. Specifiek aandachtspunt hierbij is hoe in koude winters in de gasvraag 

kan worden voorzien.  

 

2. Scenario 2 “continuering op 20”  

In dit scenario blijft de gaswinning op het niveau van 20 miljard m³ tot de natuurlijke 

‘decline’ van het veld inzet of dat er door ombouw of verduurzaming onvoldoende vraag is 

in de markt. De impliciete aanname die hier wordt gemaakt is dat de winning op dit niveau 

veilig kan worden voortgezet na 2020. Dit zou aan de orde kunnen zijn indien de 

versterkingsopgave succesvol wordt uitgevoerd en het veiligheidsrisico voor de Groningers 

acceptabel is (kans op overlijden < 10-5). Het lijkt echter onwaarschijnlijk, maar als uiterste 

wordt dit scenario toch gebruikt.  

 

3. Scenario 3 tussenvariant “verlaging naar 12 miljard m³” 

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar als tussenvariant. In dit scenario wordt de winning 

teruggebracht naar 12 miljard m³ - een getal uit een eerder SodM-advies. Om dit te bereiken 

wordt na 2021 de productie jaarlijks met 1,5 miljard m³ verminderd zodat rond 2026 het 

niveau van 12 miljard m³ bereikt wordt. Deze vermindering volgt tussen 2021 en 2026 in 

hoge mate de verwachte ombouw in het buitenland. Hierbij is de inzet om de winning zo 

vlak mogelijk te maken met als doel om bij 12 miljard m³ iedere maand precies 1 miljard m³ 

te produceren.  

 

4. Scenario 4 “de stikstofvariant, maximale verlaging”  

Indien op korte termijn wordt besloten tot de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in 

Zuidbroek  

(€ 500 mln. investeringskosten, € 35 mln. operationele kosten per jaar) dan kan die begin 

2022 operationeel zijn. Hiermee is het mogelijk om de winning per 2022 met circa 6 miljard 



m³ te verlagen. Indien vervolgens de lijn van de leveringszekerheid wordt gevolgd is het 

mogelijk om de winning in 2027 voor een gemiddelde winter terug te brengen naar 0. In dit 

scenario wordt de leveringszekerheid vergroot en met name voor capaciteit omdat de 

afhankelijkheid van het Groningenveld verminderd wordt. Er zal minder gas worden 

geproduceerd en hoogcalorisch gas zal moeten worden geïmporteerd. Het is daarmee een 

investering in de veiligheid van de Groningers, maar ook een investering in fossiele energie. 

Overigens zal ook in dit scenario mogelijk nog een ‘oplossing’ moeten worden gevonden 

voor koude winters (zie scenario 1). 

 

Onderstaande figuur geeft de vier scenario’s grafisch weer. In deze scenario’s is een verlaging van de 

winning gedurende deze Kabinetsperiode nog niet verwerkt.  

 

Onderstaande tabel geeft de hoeveelheid gas die gewonnen wordt in de verschillende scenario’s, 

waarbij met name de periode 2018-2030 van belang is. Het verschil tussen deze scenario’s is in 

financiële termen wat betreft omzet ongeveer € 65 mrd. 

 

Productie in 

miljarden 3 

2018-2040 Omzet bij 15– 

20 ct. 

Waarvan  

2018 – 2030 

Waarvan 

2031 - 2040 

Scenario 1 165 € 25 – 33 mrd. 165 - 

Scenario 2 444 € 67 – 89 mrd. 265 179 

Scenario 3 330 € 50 – 66 mrd. 210 120 

Scenario 4 122 € 18 – 24 mrd. 122 - 

 

Shell en Exxon hebben aangegeven dat zij mee willen werken aan de afbouw van de Groningen 

gaswinning, maar dat hierdoor winbare reserves in de grond zullen achterblijven. NAM is juridisch 

eigenaar van het gas. Zij willen de waarde van dat gas betrekken bij de afspraken over de 

afdrachtensystematiek en zullen dan geen claim indienen. 
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• Onderdeel is de inrichting van de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade 
Groningen. Daar kan iedereen die meent schade te hebben ondervonden door 
de gaswinning uit het Groningenveld terecht. 

• In besluit en protocol wordt geen werkingsgebied (‘contour’) vastgelegd. De 
commissie bepaalt binnen de kaders van het besluit haar eigen werkwijze. 

• Dit betekent dat het ook de commissie is die, op basis van locatie, aard en 
omvang van de gemelde schade, per geval bepaalt welke procedure wordt 
gevolgd. 

• Daarmee is de spreekwoordelijke ‘voordeur’ van de schadeafhandeling 
geregeld. Ik vraag daarom mandaat van het kabinet om in overleg met 
regionale bestuurders en maatschappelijke partijen het besluit af te ronden en 
de Kamer hierover te informeren. 

• Voor het regelen van de spreekwoordelijke ‘achterdeur’ van het protocol, de 
financiële afhandeling met NAM, vraag ik uw mandaat om op basis van het 
besluit financiële afspraken met NAM te maken. 

• Het is niet uitgesloten dat NAM niet bereid is alle financiële gevolgen van het 
besluit te dragen. 

• Daarom vraag ik uw mandaat om in overleg met de minister-president en de 
minister van Financiën te mogen besluiten over eventuele financiële restrisico’s 
voor de staat. 
 

• Dit mandaat is nu nodig om op korte termijn tot afronding van het nieuwe 
schadeprotocol te komen, wat een essentiële stap is naar herstel van 
vertrouwen en een voorwaarde voor voortgang van de gesprekken met de 
regio over andere bovengrondse aspecten: uitvoering van de 
versterkingsopgave in combinatie met verduurzaming en toekomstperspectief.  

• Daarnaast vinden onderhandelingen plaats met de aandeelhouders van NAM 
over de inrichting van het gasgebouw en de afdrachtensystematiek.  

• In de onderraad RFEZIL van 6 februari en de ministerraad van 9 februari 
komen deze trajecten aan de orde. Ik zal zorgen dat tijdig een voorstel voor 
mandaat voor deze gesprekken en onderhandelingen wordt verspreid. 

 
Draagvlak 
• Mijns inziens worden in dit besluit alle punten die de afgelopen tijd naar voren 

zijn gebracht door bestuurders en maatschappelijke organisaties geadresseerd, 
waaronder: 

o Onafhankelijke beoordeling van schadeclaims 
o NAM uit het systeem 
o Verantwoordelijke staat 

• Indien desondanks in de komende week onverhoopt toch geen 
overeenstemming kan worden bereikt, ben ik voornemens dit besluit toch te 
nemen, zodat de nieuwe schademeldingen sinds 31 maart 2017 op korte 
termijn kunnen worden afgehandeld. 

 
Gevolgen voor de begroting 
De eventuele gevolgen voor de Rijkbegroting zullen moeten worden gedragen 
door het kabinet als geheel. Naar verwachting zullen enkele ministers (m.n. OCW, 
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VWS, I&W) verzoeken om bij de verdeling rekening te houden met het feit dat zij 
vanuit hun begroting al uitgaven hebben gedaan in verband met de gevolgen van 
de gaswinning (OCW: Erfgoedprogramma, Scholenprogramma), of deze op 
afzienbare termijn voorzien (VWS: Zorgprogramma, I&W: versterking 
infrastructuur en industrie). U kunt aangeven: 
 
• Ik ben mij zeer bewust van wat verschillende ministers op hun eigen 

beleidsterrein al doen – ook financieel – voor het aardbevingsgebied. Ik heb 
grote waardering voor hun inzet. 

• Wat mij betreft is het uitgangspunt dat daarmee rekening wordt gehouden bij 
de verdeling van eventuele gevolgen voor de Rijksbegroting. 

 
Groningenagenda bovengrond 
• De minister van SZW heeft aangegeven te werken aan een protocol 

arbeidsmarkt. Hiervoor is (door zijn ambtsvoorganger) een bedrag van € 6,2 
mln beschikbaar gesteld. De minister zal over de inzet van deze middelen 
begin maart een convenant ondertekenen met regionale partijen. Hierover is 
inmiddels ambtelijk contact geweest tussen SZW en EZK. Het convenant zal 
worden betrokken bij het traject ‘Toekomstvisie regio’ dat zich onder meer 
richt op economische structuurversterking. 

• De minister van OCW heeft aandacht gevraagd voor het Erfgoedprogramma 
dat in juli 2017 is vastgesteld door de aardbevingsgemeenten, de Provincie, 
OCW, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en NCG. Hierin zijn concrete 
acties benoemd, begroot en gedekt door één of meerdere van de betrokken 
partijen. OCW is tevreden over inhoud en voortgang van het programma. In 
ambtelijk contact tussen EZK en OCW is besproken dat dit programma wordt 
voorgezet en dat zal worden voorkomen dat in de gesprekken met de regio 
over inrichting van de versterkingsopgave ten aanzien van erfgoed ‘het wiel 
opnieuw wordt uitgevonden’; daartoe zal OCW en/of RCE deelnemen aan de 
betreffende (sub)tafel. 

• De minister van BZK heeft verzocht om betrokkenheid bij het bovengrondse 
traject en daarbij onder meer gewezen op een mogelijke rol voor de taskforce 
Bouwagenda. Eén van de ‘roadmaps’ in de Bouwagenda is 
“toekomstbestendige en duurzame aardbevingsbestendige bouw & renovatie” 
Ambtelijk is contact gelegd met BZK om de ambitie van de taskforce in te 
passen in het traject Groningenagenda bovengrond. 

• In dezelfde lijn wordt ook een verbinding worden gelegd met het Techniekpact 
van de Staatssecretaris van EZK, dat is gericht op opleidingen en 
werkgelegenheid in de technische sector. 

 



Dep. VERTROUWELIJK 

Omschrijving Besluitvormend overleg Groningen 23 januari 
Voorzitter  
Vergaderdatum en -tijd 23 januari 2018, 15.00 uur - 17.30 uur 
Locatie Veegenszaal, EZK 
Aanwezig  (FIN),  

 (BZK),  (AZ),  
 (FIN) 

 
 (FIN),  

 (KPMG),  (KPMG) en  
 

Afwezig  (BZK),  
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Stukken: 

• Concept besluitvormende nota, versie 22 januari
• Schatting kosten versterkingsoperatie
• Totaal financieel overzicht kosten Groningen
• Conceptrapportage KPMG financieel en strategisch beleidsadvisering

inzake de herziening van het gasgebouw, versie 22 januari

1. Opening

 opent de vergadering en wijst er op dat de stukken die verspreid zij de 
onderhandelingspositie van de Staat betreffen. Gelet op de gevoeligheid van de 
informatie in de stukken het verzoek om de stukken ook binnen de eigen 
organisatie niet verder te verspreiden dan na overleg met de opstellers. 

2. Toelichting KPMG-rapport

De opstellers van het rapport geven een toelichting op het rapport aan de hand 
van een presentatie. De presentatie is na de bijeenkomst ingenomen. 

Het rapport is gebaseerd op de stand van kennis en bevat daardoor 
onzekerheden. De cijfers in het rapport zijn daarom geen absolute waardes. Wel 
zijn de inschattingen in het rapport naar de mening van de adviseurs voldoende 
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 robuust als beslisinformatie omdat zij inzicht geven in de ordegrootte van de 
bedragen en de onderlinge verschillen tussen de opties/scenario’s.  
 
Team Bovengrond schat de aardbevingskosten bij continuering van het huidige 
beleid op ongeveer €15 miljard. Deze inschatting is gebaseerd op 20.000 
woningen, die allen volledig moeten worden versterkt. Dit wordt ondersteund door 
ervaringscijfers. Overige objecten en overige woningen in de provincie zijn nog 
niet meegenomen. Er is geen informatie beschikbaar om deze kosten in te 
schatten.  
 
De kosten per woning zijn hoog, tot 3 keer de woningwaarde. Die kosten bestaan 
voor significante delen uit randkosten (oa verhuizing, inrichting, onderzoek). 
Besparingsopties binnen de huidige beleidsuitgangspunten lijken niet kansrijk. Wel 
eventueel als er andere beleidsmatige/ politieke keuzes worden gemaakt en wordt 
ingezet op een herinrichting van het gebied in plaats van herbouw/versteviging op 
locatie of als door positieve prikkels herbouw kan worden gestimuleerd in plaats 
van versteviging. 
 

 geeft aan dat gelet op de hoge kosten van een versterkingsoperatie 
vergaande alternatieven moeten worden onderzocht zoals herbouw elders. Dit om 
een compleet beeld aan te kunnen bieden aan de bewindspersonen. 
 

 benadrukt dat veiligheid in het gebied randvoorwaardelijk is voor gaswinning. 
Te veel tijd investeren in het zoeken naar een aanpak kan tot gevolg hebben dat 
de veiligheidssituatie zodanig wordt dat acuut geen/ veel minder winning meer 
mogelijk is. 
 
In de versterkingsoperatie is door verschillende partijen de wens uitgesproken om 
verder te gaan dan strikt verplicht op grond van aansprakelijkheidsrecht. Het 
advies is om hiervoor een loket in te richten maar achter de schermen wel 
onderscheid te maken in het verplichte deel en het coulance deel om discussie 
over de totaalsom met de olies te voorkomen. 
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 geeft op een vraag van  aan dat hij niet denkt dat Shell en 
Exxon snel voor hun verantwoordelijkheden zullen weglopen. Dit wordt anders 
indien met de winning onacceptabele veiligheidsrisico’s worden gelopen en niet 
binnen de norm kan worden geopereerd. Kans op terugtrekken bedrijven lijkt het 
grootste als zij gedwongen worden te kiezen op basis van veiligheid. Dan zouden 
ze de stekker er uit kunnen trekken onder noemer veiligheid. Dit kan sneller gaan 
als SODM met laag advies komt. 
 

3. Mandaat boven- en ondergrond 

 

Mandaat bovengrond wordt toegelicht door  
 
De uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden 23 januari moet nog worden 
verwerkt in de notitie. Kan tot verdubbeling van genoemde de genoemde 
bedragen leiden en tot een cash flow probleem omdat de schade sneller moet 
worden vergoed dan dat de gasbaten dit kunnen opvangen. 
 

 geeft aan dat de inzichten uit het KPMG rapport aanleiding geven om breder 
naar de aanpak van het bovengrondse te kijken. Verder zou moeten worden 
bezien of de inschattingen van de opbrengsten niet te negatief zijn (onder in de 
markt verkopen). 

 

Mandaat ondergrond wordt langs de lijnen van de concept-nota toegelicht door 
. Hier zijn verder geen inhoudelijke vragen over.  

 
Van belang is dat indien er een spanning ontstaat tussen de adviezen van SODM 
en GTS er mogelijk een (spoed-) wetswijziging noodzakelijk is waarbij veiligheid in 
het gebied kan worden afgewogen tegen de leveringszekerheid. Huidige 
Mijnbouwwet biedt hier geen ruimte voor (veiligheid gaat voor). Bij een zeer laag 
advies van SODM lijkt binnen het huidige wettelijke kader dus geen ruimte voor 
een winningsbesluit waarbij de leveringszekerheid geborgd is. 
Dit kan invloed hebben op de onderhandelingen, omdat de olies hiermee vooraf 
een belangrijk punt krijgen (publieke verantwoordelijkheid voor niveau winning). 
 

FIN en  gaan gezamenlijk een oplegger maken met de 
beslisinformatie. Opmerkingen op de besluitvormende notitie kunnen nog worden 
verwerkt. 
 
Vervolgproces mandaat 

• 26 jan bila EZK FIN 
• 30 jan BWO 
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 • 9 feb in MR 
 

Landsadvocaat is betrokken. Op verzoek van het SG-overleg wordt een tweede 
kantoor benaderd voor een second opinion. 
 

4. Mededelingen 

 
NAM heeft een rapportage opgeleverd naar aanleiding van de beving bij Zeerijp. 
Daarbij aangegeven dat beving binnen het verwachte patroon past, maar ten 
behoeve van de veiligheidsbeleving nadere maatregelen kunnen worden getroffen. 
SODM heeft om aanvulling gevraagd. NAM heeft daar op gereageerd maar met 
vragen over opstelling SODM en interpretatie protocol. NAM heeft ook de eigen 
interpretatie van het protocol bij SODM neergelegd. 
 
SODM buigt zich nu over deze punten. Het zijn uitgebreide rapportages, waardoor 
ook een meer uitgebreid advies van het SODM wordt verwacht. 
Naar verwachting is er woensdag zicht op het tijdspad voor het advies van het 
SODM. Verwachting is volgende week donderdag advies SODM en GTS. Er is 
contact tussen SODM en GTS om de technische uitgangspunten van de adviezen 
op elkaar af te stemmen, zodat duidelijk is hoe de adviezen zich tot elkaar 
verhouden. 
 
Verwachting is dat advies donderdag deels goed uitvoerbare suggesties bevat 
(bijv insluiten Loppersumcluster) maar deels ook minder duidelijk en met mitsen 
en maren. De Minister wil tijd hebben na ontvangen advies om te kunnen 
besluiten. Na bespreking MR informeren Kamer. 
Wens is om eind maart in de MR te bespreken welke fundamentele keuzes 
gemaakt worden over winning met perspectief afbouwscenario’s. 
Dus korte termijn maatregelen direct nemen. Lange termijn na bespreking in MR 
en goed doordracht. 
 
Nb. Maatregelen op korte termijn moeten in lijn zijn met de nu geldende 
voorlopige voorziening van de RvS. Structurele maatregelen, die afwijken van 
vovo, moeten in nieuw winningsbesluit. Bijvoorbeeld fluctueren kan pas na nieuw 
winningsbesluit worden verplicht aan NAM. Mogelijk wel op basis van 
vrijwilligheid. 
 

5. Rondvraag en sluiting 

 vraagt waar in het proces kan worden gesproken over voorbeeldprojecten 
(gasloze wijken)? 

 geeft aan dat op korte termijn wordt gewerkt aan het schadeprotocol. 
Verder in eerste kwartaal uitwerken welke maatregelen nog kunnen worden 
uitgevoerd voor bovengrond. Eind maart MR. De inschatting van de kosten van de 
versterkingsoperatie geven vormt ook input voor het uitwerken van de 
bovengrondse aanpak. Voorbeeldprojecten een duurzaamheidsinitiatieven kunnen 
trigger zijn voor bewoners om voor goedkopere opties dan versteviging te kiezen. 
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  vraagt of de wettelijke instrumenten om onteigening af te dwingen 
ontbreken. Is het wenselijk om wetgeving te ontwikkelen?  geeft aan 
dat dit lastig is omdat het inbreuk maakt op mensenrechten (family life, 
eigendom). Kansen eerder om individuele dwarsliggers te dwingen dan om hele 
dorpen te verplaatsen. 
 
Meer kansen lijken te liggen in positieve prikkels zoals premies, 
levensloopbestendige huizen of duurzaamheid. 
 
Acties 

• Allen kunnen opmerkingen op besluitvormende notitie aanleveren bij  
 en  

• In het Strategisch overleg wordt bezien welke opties denkbaar zijn om de 
totale kosten voor de versteviging te beperken en welke politieke/ 
beleidskeuzes daarvoor noodzakelijk zijn. 

• Communicatie wordt uitgenodigd voor het volgende overleg. 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Hierbij ontvangt u een set stukken voor de besluitvorming komende week rondom 
het Besluit mijnbouwschade Groningen. Deze zult u bespreken tijdens de 
Bestuurlijke Tafel op maandag 29 januari van 12.00 tot 14.30. De ambtelijke 
voorbereiding van dit Bestuurlijk Overleg vindt maandag plaats van 11.15 tot 
12.00.  

Advies 

- Wij ontvangen graag uw opmerking op de bijlagen. Die kunt u eventueel
zaterdag delen met BBR @minez.nl, ), zodat
deze nog meegenomen kunnen worden vóór verzending van de stukken naar
de bestuurlijke tafel op zaterdagavond.

- Indien u opmerkingen heeft bij het schadeprotocol kunt u morgen 
 bellen. Uw opmerkingen worden dan verwerkt waarna de

stukken voor het Bestuurlijk Overleg zullen worden verstuurd.

Kernpunten 

In de bijlage vindt u de stukken voor het Bestuurlijke Overleg dat aanstaande 
maandag plaatsvindt (bijlage 2 en 3) en de overige stukken voor het 
schadeprotocol. Hieronder geven wij per bijlage een toelichting. Voor de stukken 
die met de Bestuurlijke Tafel worden gedeeld geldt dat wij deze pas verspreiden 
nadat we uw opmerkingen hebben verwerkt. 

1. Conceptovereenkomst Staat - NAM

• Dit stuk wordt niet gedeeld met de Bestuurlijke Tafel.
• Dit stuk heeft u niet eerder gezien. Het is de overeenkomst tussen Staat en

NAM waarin wordt afgesproken dat NAM de kosten betaalt die volgen uit de
beslissingen van de Tijdelijke Commissie.

• De NAM wil het gebied afbakenen zoals zij dat zelf eerder heeft gedaan met
het spiegelei-model. Daartoe heeft NAM in haar reactie een bijlage met een

 Groningen Bovengronds,  

 

BBR 
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fysieke grens gevoegd. Dat model kent geen draagvlak; bovendien heeft de 
directeur van de NAM zelf gezegd dat de manier waarop het nu wordt beoogd 
uit te voeren de enige haalbare manier is om tot een oplossing met draagvlak 
te komen. Daarom is het terug-onderhandelen van die kaart ongewenst en het 
past niet bij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

• Wij vinden dat de NAM voldoende comfort moet halen uit het feit dat het een 
onafhankelijke commissie is die schades moet beoordelen op basis van 
causaliteit. Daarnaast werken wij mee aan het stellen van een prejudiciële 
vraag (zie volgende stuk), waardoor hopelijk meer duidelijkheid ontstaat over 
aansprakelijkheid op locaties waar daar nu onduidelijkheid over is. 

• Ten slotte is er een bepaling opgenomen (artikel 3 lid 2) die stelt dat als deze 
overeenkomst niet doet wat partijen er mee beogen, partijen opnieuw met 
elkaar om de tafel gaan. Dit is de invulling van een toezegging van de SG aan 
de directeur van de NAM.  

• De onafhankelijkheid, causaliteit, prejudiciële vraag en artikel 3 lid 2 maken 
de kans dat de NAM zou gaan betalen buiten haar aansprakelijkheid ons 
inziens klein.  

• Andere discussiepunten zijn:  
o Opnemen van de ca. 2.400 oude gevallen, laten we afhangen van 

uitkomst MR; 
o Een bepaling waarin wordt geborgd dat CVW mee werkt aan het 

publiek organiseren van de schadeafhandeling, zodat continuïteit 
geborgd is; 

o NAM wil liefst maandelijks bonnetjes zien om aansprakelijkheid te 
kunnen bepalen. Dat is niet te verenigen met NAM op afstand en 
onafhankelijkheid commissie. Wij proberen NAM comfort te bieden 
door te verwijzen naar de comptabele regels zoals die voor elk 
overheidsorgaan gelden.  

o Beëindiging: NAM wil zo snel mogelijk het Schadefonds en is bang dat 
de tijdelijke situatie een permanente kan worden. Daarom had NAM 
een scherpe einddatum in de overeenkomst opgenomen. Dat is voor 
ons niet acceptabel, we zoeken naar een oplossing.  

• Uw vraag of een indexatiebepaling opgenomen moet worden kan negatief 
beantwoord worden, omdat NAM de Commissie op cashflow-basis zal betalen. 
Bij het Schadefonds is een indexatiebepaling daarentegen wel belangrijk.  
 

2. Prejudiciële vraag 

• NAM heeft voorgesteld om de Hoge Raad een uitspraak te vragen over een 
schade in een gebied waarvan de aansprakelijkheid onduidelijk is om op die 
manier duidelijkheid te krijgen over hoe ver de aansprakelijkheid loopt.  

• Bijgaande is een door EZK opgesteld voorstel dat we van plan zijn naar NAM 
te sturen.  

• Voor NAM is dit erg belangrijk; de regio zal het echter zien als een manier om 
alsnog tot een fysieke afbakening te komen. Communicatie hierover is daarom 
belangrijk. Kernpunt is dat het niet de NAM of bestuurders zijn die een 
uitspraak doen, maar de onafhankelijke (en hoogste) rechter.  
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• Wij zijn van plan dit stuk mee te sturen naar de Bestuurlijke Tafel. Het is 
belangrijk dat u dit maandag toelicht. Het is belangrijk dat u dit maandag 
toelicht, omdat de regio nog niets weet van het voorstel prejudiciële vragen 
aan de Hoge Raad te stellen. 

 
3. Besluit en schadeprotocol 

• In de bijlage treft u de stand van het schadeprotocol van vrijdagmiddag. Op 
dat moment waren nog niet alle opmerkingen van de expertgroep verwerkt. 
Ook uw eigen tekstuele aanpassingen, meegegeven bij de terugkoppeling van 
de MR, waren hierin nog niet verwerkt. 

• Indien u opmerkingen heeft kunt u zaterdag bellen met   
 

4. Concept-Kamerbrief 

• Graag ontvangen we uw reactie op de concept Kamerbrief. Het is niet de 
bedoeling om een conceptversie van het schadeprotocol naar de Tweede 
Kamer te sturen. Dit gaat alleen met een vastgesteld besluit dat bij voorkeur 
parallel in de Staatscourant staat.  

• De Kamerbrief zullen we niet integraal delen met de Bestuurlijke Tafel. 
• De belangrijkste elementen uit de brief zullen wel met de Bestuurlijke Tafel 

delen zodat de regio op de hoogte is van de lijnen van de brief.  
 

5. Uitvoering door RVO 

• Dit stuk beschrijft de uitvoering door RVO van de schadeafhandeling en wordt 
een voorstel gedaan voor schadeafhandeling zoals RVO dit zou inrichten 
binnen de publieke context.  

• Het huidige proces van CVW is erg secuur en kent een lange doorlooptijd. RVO 
stelt in essentie voor om, vooruitlopend op de benoeming van een commissie, 
een eenvoudiger proces in te richten dat kan voldoen aan publieke 
standaarden voor doorlooptijden.  

• Dit proces houdt echter in dat causaliteit niet ten alle tijden onomstotelijk vast 
komt te staan en levert daarom discussie op met NAM over financiële dekking. 
Tegelijkertijd kan er waarschijnlijk worden bespaard op proceskosten.  

• RVO probeert door analyse van oude dossiers een inschatting te maken over 
welke omvang dit zou kunnen gaan. Als een inschatting mogelijk is dan 
zouden hier afspraken over gemaakt kunnen worden met NAM. Dit vraagt 
echter een bijdrage van het Rijk.  

• Daarnaast vraagt RVO akkoord op het op korte termijn aanbesteden van 
opname experts en taxateurs. Dit leidt echter tot onrechtmatige aanbesteding.  

 
6.  Planning 

• Dit stuk beschrijft de planning zoals nu voorgesteld, inclusief terugvalopties en 
een schets van wat er gebeurd als de huidige route niet lukt.  

 
7. Communicatieplan 

• Graag ontvangen wij uw reactie. 

10.2.e
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Bijlage 2Voorstel voor prejudiciële vraag ten behoeve van Tijdelijke commissie 

mijnbouwschade Groningen  

• In het Besluit mijnschade Groningen is gekozen voor een werkwijze waarbij de
Tijdelijke commissie  mijnbouwschade Groningen (hierna: Commissie) besluiten over
vergoeding van schade neemt op basis van causaliteit en deze schademeldingen
individueel afhandelt. De commissie  bepaalt zelf haar werkwijze en procedures.

• In het Protocol Mijnbouwschade  staat dat de commissie zich dient te baseren op de
locatie, de aard van de schade  of de omvang van de schade, dan wel een combinatie
hiervan.

• Deze werkwijze brengt onherroepelijk met zich mee dat de commissie een groot
aantal meldingen krijgt waarvan de causaliteit moeilijk is aan te tonen. Gezien het
grote  aantal meldingen zal een werkwijze gevonden moeten worden om
beoordelingen  snel af te geven.

• Als dit tot veel afwijzingen leidt, zal dit naar alle waarschijnlijkheid leiden tot
voortdurende discussie.  Dit brengt de volgende risico’s met zich mee :
1) Het afbreukrisico van de Commissie op het moment dat deze significante

aantallen casus zal afwijzen zonder duidelijk kader; het vertrouwen in de
Commissie zal dan grote schade oplopen of verdwijnen;

2) Veel uitvoeringscapaciteit dient gereserveerd te worden aan meldingen waarbij de
kans op mijnbouwschade klein is terwijl het wenselijk is deze in te zetten op
schademeldingen die waarschijnlijk wel mijnbouwschade hebben;

3) Onduidelijkheid over causaliteit: wanneer  causaliteit moeilijk is aan te tonen zal
de onduidelijkheid hierover blijven bestaan. Dit kan leiden tot discussies over de
financiële afhandeling tussen Staat en NAM, maar ook tot nieuwe rechtszaken bij
de civiele rechter tussen bewoners en NAM. Beoogd wordt juist de NAM op
aftand van bewoners te zetten.

Om de Commissie voldoende kader  te bieden bij het afhandelen van meldingen waarbij 
causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld, wordt het volgende proces voorgesteld: 
- Er zal in overleg met de commissie en eventueel door de commissie aangewezen

deskundigen een woonobject worden geselecteerd om als voorbeeldcasus te dienen;
- Het heeft de voorkeur dat het eigenaarschap van het desbetreffende object de

overheid betreft;
- Vervolgens zal een procedure worden gestart tegen NAM om vastgestelde schade te

vergoeden;
- Aan de rechtbank zal gevraagd worden om aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag

voor te leggen, zodat duidelijkheid komt hoe te handelen in soortgelijke gevallen en
duiding te geven over de toepassing van het bewijsvermoeden ;

- De casus zal hiermee representatief zijn voor overige casus;
- Een dergelijke procedure van prejudiciële vraag tot prejudiciële beslissing van de

Hoge Raad zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen.

Voor de tussengelegen periode is het voorstel om de Commissie de volgende richtlijn 
mee te geven: 
- De Commissie begint met het afhandelen van de evident makkelijke zaken;
- De zaken waarover meer discussie is, zullen daarna worden opgepakt. Dat betekent

dat deze pas na de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad in behandeling worden
genomen.
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Bijlage: Toelichting op prejudiciële vraag 
 
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in een regeling op grond waarvan 
de rechter in een procedure de Hoge Raad een rechtsvraag kan stellen ter 
beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing. Een rechter kan dit op verzoek van 
een procespartij doen of uit eigen beweging (ambtshalve). 
 
Een prejudiciële vraag kan worden gesteld indien in een procedure een rechtsvraag aan 
de orde is die tegelijkertijd voor de beslechting of beëindiging van ook talrijke andere uit 
vergelijkbare feiten voortvloeiende geschillen beantwoording behoeft.  
 
Het stellen van een prejudiciële vraag heeft als voordeel dat het voorkomt dat rechter en 
partijen in verwante zaken te lang in onzekerheid blijven verkeren over een ook voor de 
beslissing in hun zaak belangrijke rechtsvraag. Een spoedige beantwoording maakt het 
instellen of het voorzetten van mogelijk vele individuele procedures overbodig, het 
bevordert de rechtseenheid en draagt bij aan een meer optimale vervulling van de 
rechtsvormende taak van de civiele kamer van de Hoge Raad in zaken waar de 
maatschappelijke behoefte aan een antwoord groot is 
 
De Hoge Raad beantwoordt in een prejudiciële procedure, net als in cassatie, alleen 
rechtsvragen, geen feitelijke vragen. Wel is het denkbaar aan de Hoge Raad een 
gemengd feitelijke juridische vraag voor te leggen, waarin voor de beantwoording van de 
juridische vraag de omstandigheden van iedere individueel geval een belangrijke rol 
spelen, omdat de Hoge Raad in dergelijke gevallen wel meer algemene richtinggevende 
uitgangspunten kan formuleren die de feitelijke rechter per individueel geval of groep 
van gevallen behulpzaam kunnen zijn.  
 
De Staat kan, ingeval zij schade aan een gebouw ondervindt door bodembeweging als 
gevolg van de gaswinning in het Groningenveld, NAM dagvaarden. De Staat kan de 
rechter vervolgens verzoeken om een prejudiciële vraag te stellen over de uitleg van het 
bewijsvermoeden als bedoeld in artikel 6:177a BW.  
 
 





 
In kaart brengen relevante doelgroepen en wijze van informeren 

We willen niet dat relevante en direct betrokken partijen het nieuws via de media tot zich 
laat komen. Zij moeten van te voren (waarschijnlijk kort van te voren) op de hoogte 
worden gebracht. Voor sommige partijen ontkomen wij er niet aan om ze eerder onder 
strikt embargo te informeren:  
 
- CVW  
- NCG 
- Arbiters 
- Commissie Bijzondere situaties 
- Ombudsman  
- NAM 
- RVO 
- VNG 
- Waterschappen 
- Gemeenten 
- Eventuele andere relevante organisaties nog toe te voegen 

 
 

Informeren TK/Raden/Staten) 
Vlak voor de persconferentie zullen de TK, Raden en Staten moeten worden geïnformeerd 
over inhoud en proces.  

 
 Communicatiekanalen: 

Infographic schadeprotocol en tekst persbericht zoveel mogelijk delen via: 
▪ Website RVO.nl 
▪ Website ro.nl 
▪ Website provincie Groningen?  
▪ Website NCG (updaten en verwijzen naar RVO.nl of ro.nl) 

 
 
Leden expertteam Communicatie: 
 
-    (Provincie Groningen) 
-    (Provincie Groningen) 
-    (Gemeente Loppersum) 
-    (Ministerie EZK) 
-    (NCG) 
-   Gemeente Groningen?? 
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 Planning (uitgaande van persco op woensdag 31 januari): 
 
Wat Wanneer Lead/trekker Comments 

Persbericht    
Concept  Maandag 29 jan  (ism team) stuurt maandagmiddag 29 jan concept 

persbericht aan communicatieteam. Team 
stuurt uiterlijk dinsdagochtend 30 jan 
aanvullingen 

Concept aangevuld met 
opmerkingen team 

Dinsdag 30 jan  Evt rondsturen voor laatste 
check/aanvullingen/quotes 

Persbericht definitief Dinsdag 30 jan, 
17:00 uur 

  zorgt dat persbericht is afgestemd met alle 
relevante partijen 

    
Q&A als guidance persco    
Concept Q&A Maandag 29 jan  (ism team) deelt maandagmiddag 29 jan concept Q&A 

met communicatieteam voor aanvullingen. 
Team stuurt dinsdagochtend 30 jan feedback 
op Q&A 

Concept aangevuld met 
opmerkingen team 

Dinsdag 30 jan 
17:00 

 ism beleid  

Spreekpunten sprekers 
persco 

   

Concept spreekpunten Minister 
en verdeling onderwerpen 

Maandag 29 jan Minister:  
 

Dhr. Paas:  

Dhr. Eikenaar:  
Dhr. Hiemstra: ?? 

 ?? 

 afstemmen met woordvoerders 
van sprekers persco – zodat er een logisch 
verhaal ligt (wie zegt wat)  

Def spreekpunten Dinsdag 30 jan  plus 
woordvoerders zie hierboven 

 

    
TK brief    
Concept TK brief Maandag 29 jan  Wordt niet meegenomen aan bestuurlijke tafel, 

wel evt. delen ervan.  stemt inhoud af met 
regio voor brief aan Raden en Staten 

TK brief def Dinsdag 30 jan   
Brief aan Raden/Staten    
  ?  invullen  
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Webteksten     
Concept Maandagmiddag 29 

jan  
RVO ism   Maandag naar comms team sturen voor 

aanvullingen/feedback 
Webteksten def  Dinsdag 30 jan RVO/ /NCG (aanpassen huidige 

info) 
Webteksten online op rvo.nl/ro.nl en provincie 
Groningen. Ncg.nl huidige info update en 
linken naar nieuwe info 

Q&A voor web    
Webpagina met Q&A’s voor 
burgers (praktisch) - concept 

Maandagmiddag 29 
jan 

Communicatieteam  Bespreken maandag 29 jan in team 

Q&A web def Dinsdagmiddag 30 
jan 

Communicatieteam  

    
Infographic    
Concept schets Maandagmiddag 30 

jan 
 ism team Bespreken maandag 29 jan in team 

Def versie Dinsdag 30 januari  ism team  
Social media Maandag 29 

januari 
 ism team  

Klaarzetten tweets/posts Dinsdag 30 januari  ism team Delen met alle relevante partijen 
    
Informeren ‘interne’ 
doelgroepen 

   

    verder aanvullen?  
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bewoners een directe toegang tot hun dossier. Dit om een soepele overgang te 
bewerkstellingen. Ook hiervoor is medewerking van het CVW noodzakelijk. 
 
Opname en taxatie 

RVO gaat uit van een zo eenvoudig mogelijk werkproces van opname, taxatie, 
schadevaststelling en betaling. Op dit moment wordt de aanbesteding van 
opname-experts en taxatiedeskundigen voorbereid. Deze aanbesteding zal te lang 
duren. Daarom ligt op dit moment een directe uitvraag klaar om de opdracht in de 
markt te zetten. Dit leidt echter wel tot een onrechtmatige inkoop. 
 
In de bijlage 5a vindt u een nadere duiding van de spanning tussen de uitgebreide 
procedure  de doorlooptijd daarvan en een mogelijke oplossing daarvoor.  
 
Keus herstel en betaling 

In de uitvoering kiest RVO op dit moment voor het snelle spoor om snel 
operationeel te zijn, zoals hierboven geschetst. De bewoner kan na taxatie kiezen 
voor uitbetaling of het in eigen beheer uitvoeren van herstel en de rekening 
hiervan indienen bij RVO. Een keuze voor herstel in natura onder regie van het 
Rijk zal indien nodig in laatste instantie worden ingeregeld en vraagt erg complexe 
voorbereiding. Deze optie is niet gereed op 5 februari. 
 
Samenwerking CVW & NCG 

Vrijdagmiddag 26 januari spreek ik met de directie van het CVW. Hier is mijn eis 
dat het CWV z.s.m. volledige medewerking verleent. Dit is een cruciale 
voorwaarde voor een goede uitvoering door RVO.nl. Op basis van deze verkenning 
kunnen we afspraken concretiseren. Het NCG is volledig aangehaakt in de 
samenwerking, twee adviseurs zijn bij RVO aanwezig om hun expertise in te 
brengen. 
 
 
 
 



Versnelling schadeafhandelingsproces en mogelijke risico’s 

Snelheid afhandelingsproces 

- RVO voorziet een tijdrovend proces bij de vaststelling van schade:
o Het onderzoek naar de vraag of schade veroorzaakt is door bodembeweging als

gevolg van de gaswinning (vaststelling causaliteit)vraagt veel deskundigheid kost
veel tijd.

o De taken van inspecteurs zijn verschraald (alleen nog maar opname, geen
beoordeling) waardoor hun motivatie is afgenomen, en zij minder beschikbaar zijn.

o Wegens reputatieschade zijn bedrijven in steeds mindere mate bereid hun naam te
verbinden aan het Groningendossier.

- Door de bestaande werkwijze en capaciteit is er sprake van een lange doorlooptijd: Het
opnemen van de bestaande voorraad schademeldingen sinds 1-4-2018 neemt
waarschijnlijk meer dan een jaar in beslag. Daarna moet de beantwoording van het
causaliteitsvraagstuk nog volgen.

- Deze doorlooptijd is voor een bewoner te lang en ondermijnt de acceptatie van het nieuwe
schadeprotocol en de Commissie.

Causaliteitsvraagstuk 

- Als RVO het proces kon ontwerpen zou zij dat niet doen zoals dat nu is gedaan door het
CVW: zij kunnen de doorlooptijd verkorten.

- Daarbij stelt de RVO dat wanneer er vastgehouden wordt aan de causaliteit er geen
snelheid kan worden gecreëerd. NAM hecht echter sterk aan het vaststellen van causaliteit
voor het vaststellen van de aansprakelijkheid van NAM. De aansprakelijkheid van NAM is
voor NAM het uitgangspunt bij de nog in discussie zijnde overeenkomst met NAM

- RVO stelt daarom een eenvoudige procedure voor bij gevallen die op een locatie liggen
waarbij causaliteit evident is (of zeer aannemelijk ) en bij gevallen begrensd door een
maximum schadebedrag.

- Dat betekent dat causaliteit bij die gevallen niet nader wordt onderzocht.
- In dergelijke gevallen hoeft ook geen volledige opnameprocedure te worden gevolgd en

wordt bij taxatie het schadebedrag meteen vastgesteld.  Dit verkort de doorlooptijd, zal
leiden tot een grotere beschikbaarheid van taxateurs en verlaagt de werkdruk op de
commissie en inspectiebedrijven bij andere schadegevallen.

Inschatting financiële risico’s 
- RVO heeft momenteel de vraag uitstaan naar cijfers van CVW over het aantal

binnengekomen meldingen in de afgelopen jaren.
- Hieruit kan het afgewezen en het toegekende deel van de schademeldingen worden

berekend.
- Het toegekende deel is de aansprakelijkheid van NAM en zal in het voorstel van RVO ook

door hen betaald moeten worden op basis van een overeenkomst.
- Door causaliteit niet nader te onderzoeken zullen er bij het voorstel van RVO echter ook

schadeclaims worden toegekend die eerder niet toegekend zouden zijn en waar causaliteit
eventueel ontbreekt.

- Door het schadebedrag voor het aantal afgewezen meldingen te berekenen wordt de
verhoging van het schadebedrag in het voorstel van RVO inzichtelijk.

- Deze hogere schadekosten kunnen worden gecompenseerd door lagere proceskosten (er
wordt immers geen uitgebreide procedure gevolgd of bezwaar ingediend). De proceskosten
zijn nu relatief hoog (37% van de totale kosten).

- Wanneer de hogere schadekosten onder het bedrag blijven wat wordt bespaard op de
proceskosten ligt het in de rede dat NAM dit grotendeels betaalt. Het voorstel van RVO valt
dan immers voordelig uit ten opzichte van de huidige situatie. Hierover moet wel nader
onderhandeld worden met de olies. Echter, dit is nog niet met NAM afgesproken. NAM zit
tot nu toe op de lijn dat er sprake moet zijn van causaliteit willen zij de besluiten van de
Commissie betalen.

- Indien de verhoogde schadekosten de huidige proceskosten overstijgen zal dit risico naar
verwachting bij het Rijk komen te liggen.

- Het geschatte risico wat bij het Rijk komt te liggen moet u nader bespreken met Financiën.
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- Naar verwachting zullen de cijfers van het CVW over de toegekende en afgewezen schades 
eind deze week bekend zijn.  

- Met deze processtap ontstaat een transparant maar ook snel proces, waar de bewoner 
mee gediend is.  

- Daarnaast geeft RVO aan dat versnelling behaalt kan worden wanneer de keuze wordt 
geboden tussen uitbetaling of vergoeding en de relatie met versterking wordt gelegd.  

 





1 

Bijlage 2 Voorstel voor prejudiciële vraag ten behoeve van Tijdelijke commissie 
mijnbouwschade Groningen  

• In het Besluit mijnbouwschade Groningen is gekozen voor een werkwijze waarbij de
Tijdelijke commissie  mijnbouwschade Groningen (hierna: Commissie) besluiten over
vergoeding van schade neemt op basis van causaliteit en deze schademeldingen
individueel afhandelt.

• De commissie  bepaalt zelf haar werkwijze en procedures en dient zich onder meer te
baseren op de locatie en de aard of omvang van de schade dan wel een combinatie
hiervan.

• De commissie zal ook meldingen van schade krijgen waarbij het oorzakelijk verband
met gaswinning moeilijker is vast te stellen. In gevallen waar dat tot afwijzingen zou
leiden werpt dat de vraag op of dat redelijk is en of daarmee voldoende recht is
gedaan aan bewoners in Groningen die schade lijden.

• Geborgd moet zijn dat schade die redelijkerwijs in oorzakelijk verband staat met
gaswinning vergoed wordt, met voldoende snelheid en verantwoorde proceskosten.

• Uitgangspunt is dat een snelle procesgang en ruimhartigheid gericht moeten zijn op
een juiste beoordeling van het vraagstuk van causaliteit. Om ten behoeve van veel
soortgelijke gevallen de rechtszekerheid hierover te bevorderen, kan een daarop
gerichte vraagstelling aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

Om de Commissie voldoende kader  te bieden bij het afhandelen van meldingen waarbij 
causaliteit moeilijk kan worden vastgesteld, wordt het volgende proces voorgesteld: 
- Er zal in overleg met de commissie en eventueel door de commissie aangewezen

deskundigen een woonobject worden geselecteerd om als voorbeeldcasus te dienen;
- Het heeft de voorkeur dat het eigenaarschap van het desbetreffende object de

overheid betreft;
- Vervolgens zal een procedure worden gestart tegen NAM om vastgestelde schade te

vergoeden;
- Aan de rechtbank zal gevraagd worden om aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag

voor te leggen, zodat duidelijkheid komt hoe te handelen in soortgelijke gevallen en
duiding te geven over de toepassing van het bewijsvermoeden ;

- De casus zal hiermee representatief zijn voor overige casus;
- Een dergelijke procedure van prejudiciële vraag tot prejudiciële beslissing van de

Hoge Raad zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen.

Voor de tussengelegen periode is het voorstel om de Commissie de volgende richtlijn 
mee te geven: 
- De Commissie begint met het afhandelen van de evident makkelijke zaken;
- De zaken waarover meer discussie is, zullen daarna worden opgepakt. Dat betekent

dat deze pas na de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad in behandeling worden
genomen.
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Bijlage: Toelichting op prejudiciële vraag 
 
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet in een regeling op grond waarvan 
de rechter in een procedure de Hoge Raad een rechtsvraag kan stellen ter 
beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing. Een rechter kan dit op verzoek van 
een procespartij doen of uit eigen beweging (ambtshalve). 
 
Een prejudiciële vraag kan worden gesteld indien in een procedure een rechtsvraag aan 
de orde is die tegelijkertijd voor de beslechting of beëindiging van ook talrijke andere uit 
vergelijkbare feiten voortvloeiende geschillen beantwoording behoeft.  
 
Het stellen van een prejudiciële vraag heeft als voordeel dat het voorkomt dat rechter en 
partijen in verwante zaken te lang in onzekerheid blijven verkeren over een ook voor de 
beslissing in hun zaak belangrijke rechtsvraag. Een spoedige beantwoording maakt het 
instellen of het voorzetten van mogelijk vele individuele procedures overbodig, het 
bevordert de rechtseenheid en draagt bij aan een meer optimale vervulling van de 
rechtsvormende taak van de civiele kamer van de Hoge Raad in zaken waar de 
maatschappelijke behoefte aan een antwoord groot is 
 
De Hoge Raad beantwoordt in een prejudiciële procedure, net als in cassatie, alleen 
rechtsvragen, geen feitelijke vragen. Wel is het denkbaar aan de Hoge Raad een 
gemengd feitelijke juridische vraag voor te leggen, waarin voor de beantwoording van de 
juridische vraag de omstandigheden van iedere individueel geval een belangrijke rol 
spelen, omdat de Hoge Raad in dergelijke gevallen wel meer algemene richtinggevende 
uitgangspunten kan formuleren die de feitelijke rechter per individueel geval of groep 
van gevallen behulpzaam kunnen zijn.  
 
De Staat kan, ingeval zij schade aan een gebouw ondervindt door bodembeweging als 
gevolg van de gaswinning in het Groningenveld, NAM dagvaarden. De Staat kan de 
rechter vervolgens verzoeken om een prejudiciële vraag te stellen over de uitleg van het 
bewijsvermoeden als bedoeld in artikel 6:177a BW.  
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Aan EBN, t.a.v.  
Van Houthoff Buruma,  
Datum 25 september 2017 
Betreft Gevolgen intrekking 403-verklaring NAM voor verhaalspositie EBN 

1. Inleiding: de intrekking van de 403-verklaring

1.1. Shell Nederland B.V. ('Shell') heeft op 31 mei 1985 een verklaring aansprakelijkheidstel-
ling overeenkomstig artikel 2:403 lid 1 BW opgesteld waarbij zij zich aansprakelijk stelt
voor de schulden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ('NAM'). Zij heeft deze
verklaring laten inschrijven in het handelsregister ('403-verklaring'). De tekst van deze
verklaring luidt – voor zover relevant – als volgt:

"SHELL NEDERLAND B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, verklaart: 

dat zij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit rechtshandelingen van de 

NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V. gevestigd te 's-Gravenhage 

voortvloeiende schulden (…)"  

1.2. Shell heeft de 403-verklaring recent ingetrokken. Naar aanleiding van deze intrekking 
heeft Energie Beheer Nederland B.V. ("EBN") ons verzocht om de (mogelijke) gevolgen 
van deze intrekking voor de voldoening van toekomstige vorderingen van EBN op NAM 
te onderzoeken. Wij hebben daartoe de beschikking gekregen over een beperkt aantal 
stukken, waaronder de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 ("OvS 1963") de 
Overeenkomst Meeropbrengstverdeling uit 1975 ("MOR 1975"), de Deposit & Loan Faci-
lity Agreement uit 2014 ("DLA 2014"), de jaarrekening van NAM over 2016 en een aantal 
nadere stukken en presentaties die informatie bevatten over de toekomstige ramingen 
van de te behalen winsten alsook de bestaande en mogelijke toekomstige geldstromen 
tussen o.m. Gasterra, NAM, EBN en de Staat.  

2. Winstgevendheid Groningengas lijkt gunstig; financiële positie van NAM lijkt op

lange termijn onzeker

2.1. Het is mogelijk dat de intrekking van de 403-verklaring op korte termijn geen nadelige
financiële gevolgen zal hebben voor EBN. Uit de aan ons verstrekte stukken maken wij
op dat het denkbaar is dat de intrekking van de 403-verklaring op de langere termijn sig-
nificante financiële gevolgen voor EBN zou kunnen hebben.

2.2. Uit de presentatie "financiële ontwikkelingen Gasgebouw 2017-2030" kan worden opge-
maakt dat de meest recente prognoses uitwijzen dat de exploitatie van het Groningen-
veld – ook in een pessimistisch scenario, zie p. 15 – nog vele jaren winstgevend zal zijn.
Wij begrijpen voorts dat de jaarrekening van NAM als zodanig geen directe aanleiding

Memorandum 
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geeft te twijfelen over haar mogelijkheden om de bestaande verplichtingen jegens EBN 
en derden te voldoen.1 Het voorgaande brengt mee dat in redelijkheid kan worden aan-
genomen dat NAM de komende jaren zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen. 
In zoverre zal de intrekking van de 403-verklaring in ieder geval voorlopig geen nadelige 
gevolgen hebben. 

2.3. De financiële positie op langere termijn is minder zeker. Hoewel de financiële prognoses 
tot 2030 erop wijzen dat ook op de lange termijn de winsten omvangrijk zullen zijn, kun-
nen die uiteindelijk anders uitvallen. Zo wordt ook in de jaarrekening van NAM erkend 
dat de schade die het gevolg is van aardbevingen lastig in te schatten is. Verder zullen 
schommelingen in de productie of de gasprijs de winstgevende exploitatie kunnen beïn-
vloeden. Het is goed denkbaar dat de voorziening voor aardbevingsschade (ultimo 2016: 
€ 495 miljoen) in de toekomst verhoogd moet worden. Daarbij komt dat het eigen ver-
mogen van NAM relatief gering is ten opzichte van het balanstotaal (€ 197 miljoen ver-
sus ruim € 5 miljard). Tegenover het totaal van voorzieningen op de balans van NAM 
(bijna € 3,4 miljard) staan vooral materiële activa die op termijn opgeruimd moeten wor-
den; voor die opruimingskosten is inmiddels € 2,2 miljard voorzien. Betaling van de voor-
ziene kosten zal dus vooral uit de toekomstige cash flow moeten komen.2 Die wordt door 
jaarlijkse dividenduitkeringen echter grotendeels 'afgeroomd'.Op basis van een eigen be-
rekening van EBN zou NAM volgens de Moody's implied rating een triple B-rating heb-
ben.3 Het valt daarom niet uit te sluiten dat op langere termijn de financiële positie van 
NAM zodanig onder druk komt te staandat de intrekking van de 403-verklaring gevolgen 
heeft voor EBN.    

2.4. Een toelichting van Shell of NAM op de achtergronden van de intrekking van de 403-
verklaring is uitgebleven. Dit betekent dat EBN enkel kan gissen naar de beweegrede-
nen voor die intrekking. Wij nemen aan dat een dergelijke intrekking berust op een wel-
overwogen keuze en onderdeel uitmaakt van een grotere strategie die al dan niet ver-
band houdt met de vele procedures inzake bevingschade. Wij achten het goed 
voorstelbaar dat de intrekking van de 403-verklaring onderdeel uitmaakt van een plan 
van Shell om op de lange termijn (van 10 à 20 jaar) de risico’s in een (al dan niet on-
waarschijnlijk) “worst case scenario” te mitigeren. Vanuit het perspectief van Shell is het 
begrijpelijk om de 403-verklaring nu in te trekken, omdat haar op dit moment moeilijk kan 
worden verweten dat de intrekking bestaande en voorzienbaar toekomstige crediteuren 
benadeelt en dat zij als het ware de handen aftrekt van NAM. Op dit moment worden op 

 
1  Zoals mondeling besproken op 24 augustus 2017 bestaat bij EBN ook geen aanleiding te twijfelen over de hoogte van 

de door haar aangehouden reserves. 
2  Wij hebben begrepen dat gewerkt wordt aan een oplossing om de betaling van de opruimingskosten veilig te stellen. 

Wij zijn daarmee niet inhoudel jk bekend. W j hebben daarmee in deze notitie dan ook geen rekening gehouden. 
3  Telefonische mededeling , 25 september 2017. 10.2.e
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korte termijn immers geen financiële tekorten voorzien, zijn de rechterlijke uitspraken in-
zake de aansprakelijkheid voor aardbevingen nog schaars en is de bodem van de gas-
voorraden nog (lang) niet in zicht. 

3. Shell en Exxon zijn op basis van de OvS gehouden ervoor te zorgen dat NAM aan 

haar verplichtingen voldoet  

3.1. Shell (en Exxon) staan (stonden) niet alleen uit hoofde van de 403-verklaring "garant" 
voor de schulden van NAM. Uit art. 11 OvS 1963 maken wij op dat de aandeelhouders 
van NAM zich contractueel hebben verbonden alles te doen wat mogelijk opdat NAM de 
verplichtingen die voortvloeien uit de OvS 1963 zal nakomen. Artikel 11 luidt als volgt: 

"B.P.M en Jersey [lees: Shell en Exxon] verbinden zich elk, alles te doen wat in 

ieders vermogen ligt (…) opdat de uit deze overeenkomst voor N.A.M. voort-

vloeiende verplichtingen door N.A.M worden nagekomen (…)" 

3.2. Hoewel artikel 11 OvS 1963 geen "harde" juridische hoofdelijke aansprakelijkstelling 
bevat, achten wij deze bepaling toch niet geheel zonder betekenis. EBN zou zich ook in 
de (verre) toekomst jegens Shell en Exxon op deze bepaling kunnen blijven beroepen en 
verlangen dat zij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat NAM haar verplichtin-
gen nakomt, bijvoorbeeld door die nakoming jegens EBN te garanderen.  

4. Een gedeelte van de mogelijke toekomstige vorderingen op NAM valt vermoedelijk 

onder de reikwijdte van de inmiddels ingetrokken 403-verklaring  

4.1. Uit de tekst van de 403-verklaring blijkt dat Shell zich aansprakelijk heeft gesteld voor 
vorderingen die voortvloeien uit rechtshandelingen van NAM. Shell is niet aansprakelijk 
voor schulden die ontstaan uit rechtshandelingen van NAM die zijn aangegaan nadat de 
403-verklaring is ingetrokken.4 Shell is echter wel aansprakelijk voor schulden die voor-
afgaand aan de intrekking zijn ontstaan en voor (nieuwe) schulden die in de toekomst 
zullen voortvloeien uit voor de intrekking verrichte rechtshandelingen van NAM.5  

4.2. Het is moeilijk te voorspellen welke schulden NAM op de lange termijn aan EBN, de 
Staat of derden zal moeten voldoen. Het maken van een goede prognose is zinvol maar 
biedt geen zekerheid. Bovendien is de jurisprudentie over de vraag wanneer een schuld 
al dan niet 'voortvloeit' uit een rechtshandeling beperkt. Dat brengt mee dat bij het ma-

 
4  Kiersch, in: T&C BW 2016, art. 404 Boek 2 BW, aant. 1 en H. Beckman, SdU Commentaar op Burgerlijk Wetboek 

Boek 2 art. 404, aant. C1 en C2. 
5  Kiersch, in: T&C BW 2016, art. 404 Boek 2 BW, aant. 2; H. Beckman, SdU Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 

2 art. 404, aant. C1 en C2; M.J. Kroeze en H. Beckman, Asser/Mae jer & Kroeze 2-I* 2015/586; B. Snijders-Kuipers en 
M.F. Eliëns, 'Praktische vraagstukken b j beëindiging van overbl jvende aansprakelijkheid (2:404 BW)', WPNR 2014 
(7042), p. 1177 en M.R.C. van Zoest, '(Beëindiging van) 403-aansprakelijkheid', Onderneming en Financiering, 2016 
(24) 1, p. 59. 
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ken van een analyse van de mogelijke gevolgen van het intrekken van de 403-
verklaringen voorzichtigheid geboden is.   

4.3. Wij begrijpen dat het wel mogelijk is om op basis van de bestaande rechtsverhoudingen 
en voorzienbare kostenposten iets te zeggen over de schuldpositie van NAM op de lan-
gere termijn. Wij hebben kennisgenomen van het memo van Peter de Vries d.d. 12 mei 
2017 en hebben op 24 augustus 2017 een nadere toelichting verkregen op de geldstro-
men tussen o.m. NAM, EBN, Gasterra en de Staat. Op basis daarvan kunnen wij een 
lijst opstellen van mogelijke vorderingen die EBN (de Staat of derden) in de toekomst 
zullen hebben op NAM. Onze voorlopige conclusie is dat Shell voor een gedeelte van die 
vorderingen aansprakelijk zal zijn en blijven op basis van de inmiddels ingetrokken 403-
verklaring. 

4.4. Wij bespreken hieronder enkele vorderingen die EBN (de Staat of derden) in de toe-
komst zouden kunnen hebben op NAM. Wij geven daarbij aan of Shell in de toekomst 
aansprakelijk zal zijn voor deze vorderingen op basis van de inmiddels ingetrokken 403-
verklaring. 

a. Schulden van NAM inzake gasopbrengsten 

NAM ontvangt de olie- en gasopbrengsten van de afnemers (meestal Gasterra) en 
betaalt daarvan 40% door aan EBN. In de praktijk wordt het van Gasterra ontvan-
gen geld tweemaal per maand vrijwel onmiddellijk na ontvangst van Gasterra door-
betaald aan EBN. Wij nemen aan dat de rechtsgrondslag voor deze doorbetaling is 
terug te voeren op art. 7 lid 3 van de OvS 1963. Daarin was reeds bepaald dat 
NAM “kwartaalsgewijs” 40% van de bruto-opbrengsten zal afdragen aan EBN. 
Kennelijk is de frequentie later aangepast. Wij beschikken niet over stukken waarin 
deze en eventuele andere afspraken zijn vastgelegd. Hoe dan ook zullen die af-
spraken vóór de intrekking van de 403-verklaring zijn gemaakt. Aangezien goed 
kan worden betoogd dat de toekomstige verplichtingen geld af te dragen voort-
vloeien uit deze vóór de intrekking gemaakte afspraken, is het aannemelijk dat 
Shell ook in de verre toekomst op basis van de ingetrokken 403-verklaring hoofde-
lijk aansprakelijk is en blijft voor de afdrachtverplichtingen van NAM jegens EBN.  

b. Schulden van NAM ten aanzien van o.m. de Meeropbrengsten (MOR)  

EBN betaalt haar aandeel in de MOR-verplichting aan NAM. NAM voldoet de volle-
dige MOR-verplichting vervolgens door aan de Staat. Wij beschikken mogelijk niet 
over alle relevante stukken. Wij nemen echter aan dat NAM de MOR-verplichting 
“voor rekening van de maatschap” voldoet op de voet van artikel 4 sub a MOR 
1975. Het gaat aldus om schulden die voortvloeien uit reeds lang geleden door 
NAM verrichte rechtshandelingen, de MOR. Wij achten het daarom aannemelijk dat 
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Shell ook in de verre toekomst op basis van de ingetrokken 403-verklaring (jegens 
de Staat) hoofdelijk aansprakelijk is en blijft voor dergelijke schulden van NAM.  

c. Depositoschulden van NAM aan Gasterra  

Gasterra verstrekt door het jaar heen depositoleningen aan NAM op de voet van de 
DLA 2014. Daardoor komt het voor dat Gasterra gedurende een bepaalde periode 
honderden miljoenen aan leningen aan NAM heeft uitstaan. Soms is de omvang 
van de uitstaande leningen groter dan de vorderingen van NAM op Gasterra in ver-
band met gasleveringen. Na de intrekking van de 403-verklaring ontstane deposi-
to's vallen waarschijnlijk niet onder de reikwijdte van die verklaringen. Weliswaar 
worden de deposito's verstrekt onder de voorwaarden van de DLA 2014, maar zij 
vloeien ons inziens voort uit een andere rechtshandeling, te weten een separate 
overeenkomst die volgens de DLA 2014 per deposito wordt gesloten.  

d. Regresvorderingen van EBN op NAM die verband houden met kosten van de 
maatschap 

Indien EBN als lid van de maatschap wordt aangesproken om betalingen te verrich-
ten en daardoor uiteindelijk meer betaalt dan het deel dat haar aangaat (40%), is 
het denkbaar dat EBN in de toekomst een (regres)vordering op NAM verkrijgt. Het 
is overigens de vraag of het te verwachten valt dat EBN meer zou moeten betalen 
dan hetgeen haar intern aangaat. Op de voet van art. 7A:1679 en 7A:1680 BW 
geldt immers dat de vennoten in beginsel niet hoofdelijk jegens derden aansprake-
lijk zijn voor de gehele schuld van de maatschap. Dit laat onverlet dat het denkbaar 
is dat EBN en NAM hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schul-
den die verband houden met de activiteiten van de maatschap. Het is bijvoorbeeld 
denkbaar dat EBN (opnieuw) als exploitant van een mijnbouwwerk op de voet van 
art. 6:177 en 6:182 BW jegens derden hoofdelijk aansprakelijk zal worden gehou-
den voor aardbevingschade.6 Het is daarom voorstelbaar dat in de toekomst een 
(omvangrijke) regresvordering op NAM zal ontstaan. Het is niet zeker, doch on-
waarschijnlijk, dat dergelijke toekomstige regresvorderingen vallen onder de reik-
wijdte van de 403-verklaringen. De regresvordering vloeit ons inziens namelijk voort 
uit de betaling door EBN van het aandeel van NAM in de maatschapschuld aan een 
derde (zoals een gedupeerde van aardbevingen). EBN zou zich te zijner tijd niette-
min jegens Shell op het standpunt kunnen stellen dat deze toekomstige regres-
schulden voortvloeien uit de artikel 7 lid 1 OvS 1963 en daarom wél onder (inmid-
dels ingetrokken) 403-verklaring vallen. 

e. Claims van derden in verband met aardbevingen  

 
6  Zie Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2016 ECLI:NL:RBNNE:2016:4402. 
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NAM wordt aangesproken door derden vanwege aardbevingsschade in Groningen. 
De hoogte van dergelijke claims in de toekomst is onzeker. Deze claims zijn ver-
moedelijk gebaseerd op artikel 6:162 en 6:177 lid 1 sub b BW. Dergelijke schulden 
vielen en vallen in beginsel niet onder de reikwijdte van de (ingetrokken) 403-
verklaring.7 De reden is dat zij naar wij aannemen uitsluitend voortvloeien uit de wet 
en niet uit rechtshandelingen van NAM.  

f. Schulden die verband houden met opruimverplichtingen  

NAM heeft verplichtingen om (op enig moment) na de winning van olie en/of gas de 
infrastructuur voor de gaswinning te verwijderen. Wij begrijpen dat hiermee om-
vangrijke kosten gemoeid zijn en dat hierover op dit moment in samenwerking met 
Nogepa afspraken worden gemaakt. Wij hebben tegen die achtergrond geen nade-
re analyse gemaakt om te bezien of toekomstige vorderingen die hiermee verband 
houden voortvloeien uit eerder reeds bestaande rechtshandelingen van NAM. Voor 
zover de opruimverplichtingen zijn gebaseerd op de wet, en niet op een rechtshan-
deling, vallen en vielen deze niet onder het bereik van de 403-verklaring. 

4.5. Uit het voorgaande blijkt dat Shell aansprakelijk is voor een aantal bestaande en toe-
komstige verplichtingen van NAM. Het is denkbaar dat Shell op enig moment ook deze 
(zogenaamde "overblijvende") aansprakelijkheid zal willen beëindigen op de voet van ar-
tikel 2:404 BW. Dat is niet ongebruikelijk.8 Deze beëindiging kan alleen als NAM niet 
meer tot de Shellgroep behoort (zie art. 2:404 lid 3 BW).9 Het lijkt ons vooralsnog onaan-
nemelijk dat NAM uit de Shellgroep wordt gesepareerd. Beëindiging van de overblijven-
de aansprakelijkheid lijkt daarom vooralsnog niet aan de orde. Dat laat onverlet dat bij 
eventuele toekomstige herstructureringen Shell wel een poging daartoe zou kunnen on-
dernemen. In geval van een herstructurering zou EBN daarom erop moeten letten of 
Shell op de voet van art. 2:404 BW overgaat tot het aankondigen van het intrekken van 
de overblijvende aansprakelijkheid door een mededeling bij het handelsregister te depo-
neren en die in kranten aan te kondigen. In dat moet EBN zich binnen twee maanden bij 
de rechtbank verzetten. 

 
7  Vgl. HR 4 oktober 1996, NJ 1997/187. Zie ook J.P.H. Zwemmer, ‘De 403-verklaring en de aansprakelijkheid voor uit 
 arbeidsovereenkomsten (en andere duurovereenkomsten) voortvloeiende verplichtingen’, ARBAC 2010, p. 4. 
8  H. Beckman, Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 404, aant. C2 en M.J. Kroeze en H. Beckman, As-

ser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/586.  
9  Kiersch, in: T&C BW 2016, art. 404 Boek 2 BW, aant. 3; B. Sn jders-Kuipers en M.F. Eliëns, 'Praktische vraagstukken 

bij beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid (2:404 BW)', WPNR 2014 (7042), p. 1177; M.J. Kroeze en H. 
Beckman, Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/586; M.R.C. van Zoest, '(Beëindiging van) 403-aansprakelijkheid', On-
derneming en Financiering, 2016 (24) 1, p. 59; K. Notenboom, 'Het verzetrecht van art kel 2:404 BW', MvO, 2017/5.2 
en Rechtbank Rotterdam, 29 september 2015, JOR 2015/295, rov. 4.4; J. van der Kraan, De groepsvrijstelling op ba-
sis van artikel 2:403 BW. Aansprakelijkheid van de moedervennootschap en de positie van schuldeisers, Tilburg: 
Celsus juridische uitgeverij 2012, p. 59 e.v. 
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5. Mogelijke gevolgen voor EBN 

5.1. De gevolgen van de intrekking van de 403-verklaring zijn verschillend voor de mogelijke 
schulden die NAM in de toekomst zou kunnen hebben. Het is heel lastig precies te voor-
zien welke toekomstige vorderingen kunnen ontstaan en vooraf te voorspellen of deze 
helemaal onder de reikwijdte van de oude 403-verklaring vallen. 

a. De gevolgen voor EBN ter zake van de schulden van NAM uit hoofde van het door-
betalen van de gasopbrengsten aan EBN en het doorbetalen aan de Staat van de 
MOR-verplichting lijken beperkt te zijn, omdat deze schulden waarschijnlijk onder 
de ingetrokken 403-verklaring vallen.  

b. De depositoverplichtingen van NAM vallen waarschijnlijk niet onder de ingetrokken 
403-verklaring. Erg bezwaarlijk lijkt dit niet omdat de deposito's kort lopen (één tot 
drie maanden) en EBN het plaatsen van nieuwe deposito's kan tegenhouden als de 
financiële positie van NAM te penibel wordt. Voor elk deposito is immers het ak-
koord van EBN vereist (art. 3.2 en 3.3 DLA 2014). 

c. Andere schulden van NAM, zoals de regresschulden, vallen waarschijnlijk ook niet 
onder de ingetrokken 403-verklaring. De intrekking zou ten aanzien van deze 
schulden wel nadelig kunnen zijn. 

5.2. Op korte termijn lijkt voor EBN geen nadeel voort te kunnen vloeien uit de intrekking van 
de 403-verklaring. Op lange termijn zou dit anders kunnen zijn, met name voor eventuele 
regresvorderingen (zie 4.4.d hierboven). Ofschoon de kans op nadelige financiële con-
sequenties thans niet erg groot, ligt het voor de hand aan te nemen dat Shell de 403-
verklaring heeft ingetrokken, juist vanwege de beperkte kans dat NAM niet aan haar ver-
plichtingen kan voldoen en Shell uit hoofde van de 403-verklaring wordt aangesproken.  

5.3. Voor EBN geldt bij een déconfiture van NAM een zelfde risico als voor Shell. Het, thans 
wellicht beperkte, risico dat EBN moet 'opdraaien' voor een gedeelte van de schulden 
van NAM moet gelegd worden waar het op grond van de strekking van de OvS en de 
maatschapsovereenkomst thuishoort, namelijk bij de Shellgroep en Exxon. Het is daar-
om alleszins te rechtvaardigen dat EBN van Shell (en Exxon) verlangt dat zij ervoor blijft 
zorgen dat NAM te allen tijde haar verplichtingen nakomt en – derhalve – dat EBN daar-
voor niet uiteindelijk opdraait. Shell (en Exxon) kunnen deze zekerheid geven door te 
bevestigen dat zij jegens EBN aansprakelijk blijven voor de uit rechtshandelingen van 
NAM voortvloeiende schulden van NAM. Met een dergelijke algemene verklaring (in we-
zen een garantie) zouden niet alleen regres- en depositoschulden van NAM gedekt zijn, 
maar zou ook het risico worden weggenomen van een eventuele discussie over de 
vraag of andere schulden al dan niet onder de 403-verklaring vallen.  
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5.4. De genoemde zekerheid is niet afdwingbaar op basis van de OvS. Om die toch te ver-
krijgen zal ook andere – politieke, economische – druk nodig zijn. Enkele mogelijkheden 
hebben wij hierna in § 6.3 genoemd.  

6. Mogelijke vervolgstappen EBN 

6.1. Gelet op het voorgaande zou EBN kunnen overwegen schriftelijk aan Shell te vragen: 

a. Wat is de reden van intrekking van de 403-verklaring? (De eerder gegeven reden 
van transparantie overtuigt niet, omdat die ook zonder intrekking kan worden gege-
ven.) 

b. Is het de bedoeling van Shell om haar handen van NAM af te trekken in verband 
met aardbevingsschadeclaims? (Het antwoord zal ongetwijfeld ontkennend luiden, 
maar het is goed dat dit dan vastligt.) 

c. EBN wil in plaats van de 403-verklaring een vergelijkbare schriftelijke garantie van 
Shell dat zij (in overeenstemming met art. 11 van de OvS) ervoor zorgt NAM te al-
len tijde haar verplichtingen nakomt, ook die uit hoofde van aardbevingsschade en 
opruimverplichtingen. (Het is immers niet in overeenstemming met de OvS dat EBN 
het risico loopt dat zij blijft zitten met (een deel van de) schulden van NAM; dat risi-
co hoort bij Shell/Exxon, zie § 5.3 hierboven). 

6.2. Omdat Shell de 403-verklaring heeft ingetrokken, ligt het voor de hand de brief primair 
aan Shell te richten. De brief zou vóór de aanstaande CBM-vergadering van 28 septem-
ber 2017 kunnen worden verstuurd; de brief zou dan tijdens de vergadering ter sprake 
kunnen komen (ook al gaat het strikt genomen niet om een maatschapskwestie maar om 
een kwestie tussen EBN en Shell/Exxon). Denkbaar is ook dat de brief juist na de verga-
dering wordt gestuurd, om de vergadering daarmee niet te belasten. Eventueel zou de 
brief wel tijdens de vergadering kunnen worden aangekondigd, bijvoorbeeld omdat Shell 
zich dan minder 'overvallen' voelt. 

6.3. Bij een positieve reactie van Shell zou het risico van nadelige gevolgen op een vergelijk-
bare manier als de 403-verklaring zijn afgedekt. Bij een negatieve reactie van Shell zou 
duidelijk(er) worden wat de motieven van Shell zijn. Afhankelijk van het antwoord van 
Shell en de intensiteit van de door EBN gewenste reactie zouden mogelijke vervolgac-
ties kunnen zijn: 

a. EBN werkt niet mee aan blijkbaar10 door Shell gewenste aanpassing van de winst-
verdeling zonder dat afdoende concerngaranties worden verstrekt. 

 
10  Wij leiden dit af uit de presentatie "Financiële ontwikkelingen Gasgebouw" d.d. 7 juni 2017. 
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b. EBN beraadt zich op het dividendbeleid van Gasterra en/of werkt op termijn niet 
meer mee aan nieuwe deposito's van Gasterra bij NAM. 

c. EBN zal bij alle nieuwe (contracts)onderhandelingen overwegen of (i) zekerheden 
kunnen worden gevestigd of (ii) betaalstromen kunnen worden omgeleid teneinde 
de risico te beperken. 

d. EBN voert druk op door bij de Staat (of een breed publiek) bekend te maken dat 
Shell de 403-verklaring voor NAM heeft ingetrokken met het kennelijk oogmerk om 
bij zwaar weer haar handen van NAM af te kunnen trekken. 

e. EBN onderzoekt periodiek haar positie vis a vis NAM. Daarbij kan voor zover de in-
getrokken 403-verklaring nog effect sorteert ook de positie van Shell zelf11 worden 
betrokken. 

6.4. Sommige van deze reacties zullen niet onmiddellijk passend zijn om druk te zetten op 
Shell. Afhankelijk van de omstandigheden zal EBN een passende reactie kunnen kiezen. 

6.5. Indien EBN deze reacties in dit stadium niet passend of om andere redenen ongewenst 
acht, dan zou zij ook ervoor kunnen kiezen vooralsnog af te wachten, de ontwikkeling 
van de financiële positie van NAM nauwlettend te volgen (waaronder de eventuele in-
trekking van de overblijvende aansprakelijkheid door Shell) en te zijner tijd zo nodig Shell 
aan te spreken op haar inspanningsverplichting van art. 11 OvS. Als Shell zou hebben 
verklaard dat het geenszins haar bedoeling is haar handen van NAM af te trekken (zie 
§ 6.1.a hierboven) dan geeft dat enige extra steun aan EBN's beroep op art. 11 van de 
OvS. Shell heeft daarmee immers in wezen erkend dat EBN ook voor dit geval nog 
steeds op art. 11 OvS mag vertrouwen. 

 

*** 

 
11  Merk op: een nadere analyse over de vraag of een hoofdelijke aansprakel jkheid van Shell en/of Exxon voldoende 

zekerheid biedt en of aanwijzingen bestaan om aan te nemen dat daarin veranderingen te verwachten zijn vergt een 
juridische en economische analyse die de reikwijdte van deze notitie te buiten gaat.  





 
2   

Dit laatste is ook de reden dat EBN in het College van Beheer Maatschap Groningen het intrekken van de 403 verklaring 
aan de orde stelde. Dit blijkt ook uit diverse passages in de notulen van de verschillende Collegevergaderingen waarin dit 
onderwerp aan de orde is gekomen. Op initiatief van EBN heeft uiteindelijk GasTerra naar aanleiding van de gewijzigde 
situatie inzake de 403 verklaring in nauwe samenspraak met haar aandeelhouders besloten de arrangementen rondom het 
lenings- en depositoarrangement tussen GasTerra enerzijds en NAM en EBN anderzijds te wijzigen. Het is GasTerra nu 
toegestaan uitgezette gelden eventueel tussentijds terug te vragen. Overwegingen betreffende een eventueel veranderde 
kredietpositie van NAM en/of EBN kunnen daarmee worden geadresseerd. 
 
De secretaris van het College van Beheer Maatschap Groningen heeft een compilatie gemaakt van deze passages. Zie 
bijgesloten stuk. Uiteindelijke conclusie is dat het onderwerp geadresseerd moet worden in de lopende gesprekken tussen 
Shell, Esso en het Ministerie van EZK als onderdeel van een bredere overeenkomst over de herziening van het Gasgebouw. 
Het is in die gesprekken een van de belangrijkste onderwerpen. Het vastleggen in een dergelijke overeenkomst biedt de 
mogelijkheid om de aansprakelijkheid van Shell en Esso jegens NAM beter te regelen dan alleen op basis van de OvS. 
 
Ook buiten de Collegevergaderingen om heeft EBN diverse malen aangedrongen bij de directie van Shell Nederland om de 
403 verklaring niet in te trekken in verband met de mogelijke verwarring die zou kunnen ontstaan over aansprakelijkheid. 
EBN kan de nadere overwegingen van Shell Nederland omtrent deze intrekking dan ook niet duiden. 
 
Voor wat betreft de financiële verplichtingen voor het opruimen van het Groningen veld loopt mede op initiatief van EBN 
momenteel een discussie tussen het Ministerie van EZK, EBN en de sector om te komen tot specifieke garantstellingen. 
 
3. Wat is er de afgelopen jaren gemeld aan de TK over de aansprakelijkheid van de NAM en van de olies? Wat is hierover 

gezegd in antwoord op vragen van Van Tongeren? Hebben wij ooit gesteld dat de aandeelhouders Shell en Exxon 
volledig aansprakelijk zijn? Dat zou vreemd zijn, want NAM is een besloten vennootschap. 

 
Ter beoordeling van het Ministerie van EZK. 
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Definitieve notulen 598e CBM-vergadering d.d. 06 juli 2017 
 
3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 594E (TELEFONISCHE) VERGADERING, 

GEHOUDEN OP 30 MAART 2017, DE 595E VERGADERING, GEHOUDEN OP 6 APRIL 2017, DE 

596E (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 8 MEI 2017 EN DE 597E 

(SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 2 JUNI 2017 

 
…………………. 
 

 vraagt naar aanleiding van de notulen van de 595e vergadering hoe het nu is gesteld met de 
403-verklaring van Shell. Hij merkt op dat hierover nog meer duidelijkheid zou komen, en zegt over deze 
kwestie nog de nodige aarzelingen te hebben. Hij vraagt of er op dit moment meer helderheid is te verschaffen, 
dan wel langs andere weg. 
De Voorzitter zegt te hebben begrepen dat hieraan door de juiste personen binnen de financiële discipline wordt 
gewerkt. 

 zegt dit een goede zaak te vinden en geeft aan dat er dan in deze vergadering niet lang bij hoeft 
worden stilgestaan. Hij benadrukt dat het van belang is dat deze kwestie niet alleen op het niveau van de 
financiële experts maar ook op beleidsniveau wordt behandeld, en wijst op de mogelijke consequenties van deze 
ontwikkeling in het huidige tijdsgewricht. 
De Voorzitter geeft aan dat het College hier nog een keer op terug zal kunnen komen. 

 zegt de zorgvuldige aanpak van deze kwestie niet in twijfel te trekken, maar wijst erop dat 
partijen met betrekking tot de Maatschap Groningen bijna 60 jaar in een duidelijk verband en in de geest van de 
OVS met elkaar hebben samengewerkt en zich daarin senang voelden, waarbij NAM de werkmaatschappij is en 
partner is van EBN in de Maatschap. Hij geeft aan dat het vertrouwen van de aandeelhouders en de Staat op dit 
verband en de lange samenwerking daarbinnen is gebaseerd. 
De Voorzitter zegt nota te nemen van de wens van  om te vernemen wat er precies is 
afgesproken, en geeft aan dat dit wellicht in de eerstvolgende Collegevergadering kan worden besproken. 
 
Noot : In de lijst van actiepunten is dit actiepunt opgenomen voor de voorzitter:  

De Voorzitter zegt nota te nemen van de wens van  om te vernemen wat er precies is 

afgesproken m.b.t. de 403-verklaring, en geeft aan dat dit wellicht in de eerstvolgende Collegevergadering kan 

worden besproken. 

 
Definitieve notulen 600e CBM-vergadering d.d. 28 september 2017 
 
3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE 598e VERGADERING, GEHOUDEN OP 6 JULI 

2017 EN DE 599e (SCHRIFTELIJKE) VERGADERING, GEHOUDEN OP 15 AUGUSTUS 2017 

 
………………. 
 
De Voorzitter vraagt in verband met de actie uit de 598e vergadering of er nog overleg heeft plaatsgevonden 
over het door Shell intrekken van de 403-verklaring. 

 antwoordt dat in dit verband door GasTerra wordt bekeken of de huidige Loan & 
Deposit agreement op een andere manier kan worden ingevuld. Hij deelt mede dat een ander aspect is dat Shell 
en Esso niet meer garant staan voor NAM, wat in de toekomst op enig moment van betekenis kan zijn. 
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De Voorzitter stelt vast dat het overleg over deze kwestie nog gaande is. 
 bevestigt dit en benadrukt dat dit wél moet resulteren in een oplossing. Hij wijst in dit 

verband op de in Nogepa-verband ontwikkelde Decommissioning Security Agreement (DSA) waarin eveneens 
Parent Company Guarantees een rol kunnen spelen. 

 voegt toe dat in de DSA een aantal instrumenten wordt geboden om de zekerheidstelling ten 
aanzien van het nakomen van de opruimverplichtingen in te vullen, en dat er naast de Parent Company 
Guarantee dus ook andere opties zijn. 

 betoogt dat voor zaken die nu bekend zijn weliswaar een oplossing kan worden gezocht, maar 
dat niet bekend is welke kwesties zich in de toekomst kunnen voordoen waarvoor de 403-verklaring van belang 
zou zijn. Hij benadrukt dat de gaswinning in Groningen een onzekere toekomst tegemoet gaat en dat het daarom 
terecht is om de vraag te stellen wat de betekenis van de 403-verklaring daarin zou kunnen zijn. 
De Voorzitter vraagt of hieromtrent binnen de Maatschap oprechte zorgen heersen. 

 antwoordt dat er op dit onderwerp telkens geen voortgang valt te melden en dat er sprake is van 
weinig transparantie. Hij zegt daarom  te steunen met betrekking tot diens vragen over 
wat de reden is voor het intrekken van deze verklaring en wat de resterende zekerheid is voor NAM en EBN. 

 vraagt  welke vragen hij concreet heeft. 
 geeft aan dat hij zou willen vernemen wat de reden is voor het intrekken van de 403-

verklaring. 
 antwoordt dat deze intrekking verband houdt met het consolideren van de jaarrekening. 

 voegt toe dat NAM nu zelf een jaarverslag publiceert als uitvloeisel van nieuwe Europese 
wetgeving betreffende “Revenue Transparancy”. 

 geeft aan dat, nu NAM zelf een jaarverslag publiceert, de 403-verklaring niet meer relevant 
is, tenzij NAM niet wordt gezien als een financieel gezond bedrijf. Zij benadrukt dat NAM juist door het 
publiceren van het jaarverslag laat zien dat zij in financieel opzicht een gezond bedrijf is, en vraagt of daarover 
zorgen bestaan. 

 voegt toe dat de transparantie met betrekking tot de financiële situatie van NAM is toegenomen 
door de publicatie van het jaarverslag. 

 bevestigt dit maar merkt op dat uit het jaarverslag ook blijkt dat er sprake is van een 
beperkte liquiditeit. 

 zegt aan de door  gestelde vraag over de reden van de intrekking de 
vraag te willen toevoegen wat de consequenties hiervan zijn voor de zekerheid in de toekomst. 

 antwoordt dat het antwoord op die vraag heel divers is, daar op dit moment niet alles kan worden 
voorzien. 

 betoogt dat tot voor kort alle partijen wisten dat Shell en Esso als het nodig zou zijn achter 
NAM stonden, en dat de vraag is hoe dat nu ligt. Hij geeft aan dat het bestaan van de 403-verklaring een 
houvast vormde. 
 

 betoogt dat NAM nog genoeg geld verdient, ook in minder goede scenario’s, en geeft aan 
dat de vertegenwoordigers van NAM ten aanzien van het nakomen van verplichtingen kunnen worden 
vertrouwd. 

 antwoordt dat het vertrouwen tot voor kort werd bevestigd door de aanwezigheid van 
de 403-verklaring, maar bij intrekking daarvan zou zijn gebaseerd op vertrouwen in personen, zonder wettelijke 
basis. 
De Voorzitter merkt op dat Shell en Esso beide in het debat in de Kamercommissie hebben toegezegd dat zij 
niet weg zullen lopen voor de kosten als gevolg van de aardbevingen. 
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 betoogt dat de liquiditeit van NAM hoog is en dat NAM bovendien nog beschikt over 
aanzienlijke gasreserves. 
 

 stelt voor om dit onderwerp verder te bespreken tijdens het werkdiner van het College in de 
avond van 28 september. Het College stemt in met dit voorstel. 
 
Noot : Het onderwerp is verder besproken tijdens het werkdiner. Daar is geconcludeerd dat dit een 

belangrijke kwestie is t.a.v. het onderling vertrouwen in deze venture en dat deze verder zal worden besproken 

in het lopende overleg EZ-Shell-Esso. 

 

602e Vergadering d.d. 13-12-2017 
 

 stelde voor het actiepunt over dit punt af te voeren van de lijst van actiepunten. (Actiehouder is 
.) 

 heeft verzocht het op de lijst te houden, en dit is zo geschied. 
 
Het actiepunt luidt: 
 

 zegt nota te nemen van de wens van  om te vernemen wat er precies is 

afgesproken m.b.t. de 403-verklaring, en geeft aan dat dit wellicht in de eerstvolgende Collegevergadering kan 

worden besproken. 
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rechtdoende aan de wens van NAM om de tijdelijkheid van deze overeenkomst te
benadrukken alsook de wens om zo spoedig mogelijk tot een definitief schadefonds te
komen. Hierbij wordt meer recht gedaan aan het belang van beide partijen om niet terug te
keren naar de huidige situatie waar geen onafhankelijke en onpartijdige commissie
zorgdraagt voor schadeafhandeling.

·          Tot slot, nog niet verwerkt: de ondertekening. Vanwege de inhoud van de overeenkomst
die refereert aan nieuwe samenwerkingsafspraken binnen het gasgebouw hechten wij er
aan dat jullie aandeelhouders mee tekenen, danwel NAM volmacht geven ook namens hen
te ondertekenen. Graag je reactie hier op.

Als bijlagen vinden jullie de concept-overeenkomst, het concept-Besluit/protocol en een opzet
voor de prejudiciële vraag.
                           
Zoals je weet vindt er maandag weer een Bestuurlijk Overleg plaats waar het concept-
Besluit/protocol besproken wordt. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Belangrijke overgebleven discussiepunten zien onder andere op de omgang met oude zaken,
wel of niet standaard een bouwkundige opname doen, de juridische plaatsing van de Cie.
Bijzondere Situaties en het al dan niet prioriteit geven aan constructieve schades. Over de
uitkomsten van de discussie en de gevolgen daarvan voor het Besluit/protocol informeer ik je
snel. Verder ben ik uiteraard beschikbaar voor vragen, ook morgen.
 
Met vriendelijke groet,
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schadeprotocol
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Terugkoppeling juridische commissie:

overzicht van vragen en antwoorden besproken tijdens de juridische review
op donderdag 25 januari

 
Wij zouden jullie willen vragen om de, in uw ogen, belangrijkste punten ter
bespreking met betrekking tot het concept besluit en schadeprotocol morgen voor
18.00 met mij te delen. Op basis van deze input zullen wij een agenda en discussie
document opstellen en met deze groep delen voor maandagmorgen, met als doel
de bijeenkomst van maandag zo gestructureerd en vlot mogelijk te laten verlopen.
 
Met vriendelijke groet,

, namens het ambtelijk secretariaat
 
_________________________________________________________________________________________________

 

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Tel. +  ▪ Mobile +
_________________________________________________________________________________________________

 

The Boston Consulting Group B.V. 
Commercial Register Amsterdam 31040324 

This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an
addressee or otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or
take any action based on this e-mail or any information contained in the message. If you have
received this material in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete
this message. Thank you. 
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Input van het expertteam schadeprotocol m.b.t. concept Besluit/Protocol 
ten behoeve van de Bestuurlijke Tafel d.d. 29 januari 2018  

Voor de Bestuurlijke Tafel van maandag 29 januari agendeert het expertteam expliciet een aantal 
punten voor bespreking. Op de resterende punten is het expertteam tot overeenstemming gekomen. 
Deze kunnen desgevraagd besproken en/of toegelicht worden. De rest van dit advies volgt de artikelen 
uit het Besluit/Protocol. De punten voor bespreking zijn dikgedrukt. 

Punten voor bespreking 
1. Gasopslagen
2. Financieel faciliteren civiele procedures MKB
3. Fasering (met name immateriële schade en Commissie Bijzondere Situaties)
4. Rol regio bij aanstelling Commissieleden
5. Schademeldingen van vóór 31 maart 2017 (nog in procedure)
6. Schademeldingen van vóór 31 maart 2017 (afgehandeld, maar afgewezen)
7. Uitgangspunten voor inrichting (versnelde) sub-procedures
8. Doorvertaling bewijsvermoeden

Punten met overeenstemming 

 Doelgroep protocol
o MKB
o Ondergrondse infrastructuur

 Fasering
o Infra/industrie
o Vermogensschade
o Complexe schade
o Waardevermindering
o Acuut onveilige situaties
o Roerende zaken

 Borging bestaande regelingen
o Mestkelders
o Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS)
o Erfgoed
o Werkafspraken met woningcorporaties
o Waardevermeerdering

 EZK/Rechtsbescherming

 Commissie advisering bezwaarschriften

 Rol Arbiter Bodembeweging

 Bouwkundige opname (voorgestelde technische term voor "nulmeting")

 Mondelinge toelichting zienswijze schademelder

 Schadevergoeding in natura vs. in contanten

 Onafhankelijke ondersteuning bij bezwaar

 Overlastvergoeding

 Doorvertaling bewijsvermoeden

 Rol zaakbegeleider

 Meldingprocedure

 Vier regio pijlers

 Samenhang met versterkingsoperatie

60a
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Bestluit Artikel 1 

 Gasopslagen (punt voor bespreking): Moeten gasopslag Grijpskerk en/of Zuidwending wel of 
niet opgenomen worden in het protocol? (in aanvulling op Norg) 

o Gasopslag Norg wordt gebruikt voor laagcalorisch gas en houdt daardoor rechtstreeks 
verband met gas uit het Groningerveld. Gasopslag Grijpskerk en Zuidwending zijn wel 
onderdeel van het Groningen-systeem (maar dat geldt voor enkele andere installaties in 
Nederland ook), maar houden minder direct verband met het gas uit het Groningerveld. 
Gasopslag Grijpskerk wordt gebruikt voor hoogcalorisch gas (met name in relatie tot 
export) en houdt daardoor minder rechtstreeks verband met gas uit het Groningerveld. 
In Zuidwending wordt gas in zoutcavernes opgeslagen.  

 MKB als schademelder (advies): MKB moet schade kunnen melden bij de Commissie onder dit 
protocol. Hiervoor moet de definitie onder 1a) aangescherpt worden, incl. juiste verwerking 
hiervan in de Toelichting (met de huidige definitie valt MKB er deels buiten terwijl dat niet de 
bedoeling is) 

 Ondergrondse infrastructuur (advies): Ondergrondse infrastructuur van professionele partijen 
(incl. gemeenten) moet niet vallen onder dit protocol. Ondergrondse infrastructuur van 
particulieren wel (anders is er een vreemd onderscheid tussen onder- en bovengrondse 
particuliere schade).  

 Fasering immateriële schade (punt voor bespreking): Immateriële schade die het gevolg is van 
fysieke schade onderbrengen in dit protocol? 

o Het is begrijpelijk om immateriële schade nu nog niet volledig mee te nemen in dit 
protocol (omwille van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het 
afhandelen van fysieke schade aan gebouwen en werken, en de gevolgschade die 
daaruit voortvloeit). Dit wordt bevestigd door de juridische commissie. Het moet echter 
wel nadrukkelijk de ambitie zijn om in de definitieve oplossing wél alle soorten schade 
bij één loket te hebben.  

o Wat in dit tijdelijke protocol wel een optie zou zijn is om immateriële schade die het 
gevolg is van fysieke schade wél op te nemen. Zelfstandig ingestoken immateriële 
schade (die niet het gevolg is van fysieke schade) blijft dan nog steeds buiten het 
protocol. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de organisatie en commissie. 

 Fasering Commissie Bijzondere Situaties (punt voor bespreking)1: Het schade-gedeelte van 
Commissie Bijzondere Situaties onderbrengen in dit protocol, of in de huidige opzet laten 
bestaan (op basis van de afspraak met NAM)? 

o Voordeel is dat hierdoor NAM uit beeld gaat bij bijzondere situaties, en de Commissie 
als geheel dichter bij de eindsituatie als één loket komt.  

o Nadeel is dat de vrijheid van het CBS hierdoor mogelijk ingeperkt kan worden. CBS heeft 
nu grote mate van discretionaire bevoegdheid en vrijheid. CBS heeft dit ook nodig om 
passende en pragmatische oplossingen te kunnen bieden voor de bijzondere situaties 
waar zij uitspraken over doet. Als CBS onder het protocol opgenomen wordt dan wordt 
CBS meer geformaliseerd en mogelijk gejuridificeerd: besluiten moeten worden 
gemotiveerd en zijn dan voor beroep vatbaar, jurisprudentie wordt opgebouwd, 
precedentwerking wordt een feit. Alhoewel ongelijke gevallen ongelijk behandeld 
mogen worden, wordt hierdoor de vrijheid ingeperkt. 

o In de definitieve formulering zal door het Ministerie geprobeerd worden om een zo 
breed mogelijk mandaat aan de deelcommissie te geven. Met bijzondere aandacht voor 
het feit dat besluiten van de deelcommissie niet leiden tot formele besluiten waar 
bezwaar/beroep tegenover staat, het feit dat de werkwijze niet tot in detail van te voren 

                                                           
1 Heeft ook betrekking op Besluit Artikel 15 
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gespecificeerd hoeft te worden, en voor het feit dat de Commissie ruimte blijft houden 
om te kunnen in gevallen die los staan van schade (niet versterking). 

o Besproken optie expertteam: eventueel opnemen, mits de punten hierboven voldoende 
geborgd zijn en als duidelijk is dat zaken die nu lopen en/of zaken die opgelost moeten 
worden er niet buiten vallen. 

o Het mogelijk maken dat MKB-ers door CBS kunnen worden geholpen kan een deel van 
de MKB-problematiek (zie hierboven) oplossen. Hiervoor is echter aanvullende expertise 
nodig in de huidige samenstelling van CBS. Mogelijk pas in de definitieve opzet 
(IM/Schadefonds) te realiseren. 

 Fasering waardevermindering (advies): Waardevermindering nu nog niet meenemen in dit 
protocol (omwille van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het afhandelen van 
fysieke schade aan gebouwen en werken, en de gevolgschade die daaruit voortvloeit). 
Bestaande regeling, is juridisch niet houdbaar. Voorlopig melden bij NAM. 

 Fasering infra/industrie (advies): Infra/industrie nu nog niet meenemen in dit protocol (omwille 
van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het afhandelen van fysieke schade aan 
gebouwen en werken, en de gevolgschade die daaruit voortvloeit) 

 Fasering vermogensschade (advies): Vermogensschade wel meenemen in dit protocol indien het 
gevolgschade is van fysieke schade. Vermogensschade die niet het gevolg is van fysieke schade 
nu nog niet meenemen (omwille van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het 
afhandelen van fysieke schade aan gebouwen en werken, en de gevolgschade die daaruit 
voortvloeit) 

 Financieel faciliteren civiele procedures MKB (punt voor bespreking): Indien MKB een 
civielrechtelijke procedure wil volgen, zou de Commissie dit financieel kunnen faciliteren? 

o Vermogensschade bij MKB, die niet volgt uit fysieke schade, zou nog niet opgenomen 
moeten worden in dit protocol. Wel moet expliciet het doel zijn om deze schade in de 
definitieve eindsituatie (IM/Schadefonds) op te nemen. 

o Er zijn bestaande (schrijnende) schadegevallen van vermogensschade bij MKB die buiten 
dit protocol zullen vallen. Deze zullen de civielrechtelijke procedure moeten volgen, 
maar die rechtsgang is vaak de kostbaar. Een optie zou zijn dat de Commissie de 
civielrechtelijke procedure financieel faciliteert.  

 Fasering complexe schade2 (advies): Complexe schade wel meenemen in dit protocol voor 
nieuwe meldingen. Meldingen die al in procedure zijn bij NCG laten afhandelen door NCG (als er 
geen passende oplossing komt). Nieuwe organisatie moet hierop zijn ingericht (bijv. begeleiding 
bij verschillende veroorzakers van schade). 

 Fasering roerende zaken (advies): Roerende zaken niet meenemen in dit protocol. Enerzijds 
komen ze niet heel vaak voor, anderzijds is het een te groot risico om deze weg helemaal open 
te zetten. 

 Bestaande regeling mestkelders (advies): Bestaande regeling voor mestkelders wel meenemen 
in dit protocol. Dit is schade als gevolg van fysieke schade dus valt automatisch onder dit 
protocol. Voor de duidelijkheid moet in de Toelichting opgenomen worden dat dit het geval is. 

 Bestaande regeling Programma Groninger Stallen en Schuren (PGSS) (advies): Bestaande 
regeling voor PGSS bij voorkeur wel meenemen in dit protocol indien het binnen de Europese 
regels omtrent staatsteun mogelijk is (EZK is aan het kijken of dit bij de Europese Commissie 
gemeld en geaccepteerd kan worden).  

 Bestaande regeling voor erfgoed (advies): Bestaande regeling voor erfgoed (en de juiste 
mensen/expertise) wel meenemen in dit protocol. Erfgoed moet een eigen werkwijze kennen, 

                                                           
2 Complexe schade: o.a. samenloop factoren, bijzondere omstandigheden, verschillende partijen, monumenten 
met vergunningsplicht, asbest 
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met name dat monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden door gespecialiseerde 
deskundigen worden behandeld. Dit moet in de Toelichting goed omschreven zijn. 

 Bestaande werkafspraken voor woningcorporaties (advies): Aandacht voor bespreken werkwijze 
met woningcorporaties, bestaande werkafspraken waar mogelijk overnemen binnen de 
publieke inrichting. 

 Bestaande regeling waardevermeerdering (advies): Bestaande regeling waardevermeerdering 
nu nog niet meenemen in dit protocol. De regeling moet wel worden aangepast als gevolg van 
het protocol. 

 Acuut onveilige situaties (advies): Protocol voor acuut onveilige situaties wel meenemen in dit 
protocol. Criteria op basis waarvan een acuut onveilige situatie wordt bepaald en de werkwijze 
van afhandeling en relatie met bevoegdheid burgemeester moeten wel vóór de start van de 
uitvoering door de Commissie in overleg met Gemeentes worden vastgesteld. Dit moet op dag 1 
van overname operationeel zijn. (NB: Er waren slechte ervaringen bij gemeenten met de 
(eenzijdige) acuut onveilige situatie protocollen van CVW. Inmiddels is daarover 
overeenstemming met gemeenten, dus vooral gebruik maken van wat er al is.) 

 
Besluit Artikel 2 
- 
 
Besluit Artikel 3 
- (zie opties/advies bij Besluit Artikel 1) 
 
Besluit Artikel 4 

 Vertrouwenscommissie bij aanstelling Commissieleden (punt voor bespreking): Zou een 
vertrouwenscommissie (of andere wijze waarop regionale partijen gehoord kunnen worden) 
een rol kunnen spelen bij de benoeming van de Commissie door de Minister voor 
Rechtsbescherming? 

o Voordeel is dat dit vertrouwen uit de regio nog veder zou borgen. Aan de andere kant 
wordt de onafhankelijkheid wellicht reeds voldoende geborgd door benoeming door de 
Minister voor Rechtsbescherming te laten doen. 

 
Besluit Artikel 5 
- 
 
Besluit Artikel 6 

 Uitgangspunten ("doelen") voor inrichting (sub-)procedures (advies): Zie bijlage 2 voor de 
voorgestelde uitgangspunten (ietwat aangepast vanuit het vorige expertteam advies aan BT). 
Expertteam acht het van belang (en volkomen logisch) dat de Commissie in haar werkwijze 
prioriteiten stelt: zowel bij het bepalen welke meldingen eerst behandeld worden, als bij het 
bepalen hoe uitgebreid de Commissie onderzoek (laat) doen naar het causale verband. 
Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat deze prioritering op voorhand door middel van een 
geografische grens of generaliserende modellen wordt vastgelegd. Het moet een flexibel 
onderdeel van de werkwijze zijn. 

 Advies: Benoemen dat er specifieke kwaliteitseisen noodzakelijk zijn voor Agro, MKB, Erfgoed. 
 
Besluit Artikel 7 

 Advies: Toevoegen “van derden” na “instructies” in lid 1. 
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Besluit Artikel 8 

 EZK/Rechtsbescherming (advies): Zo veel mogelijk buiten EZK onderbrengen, in acht nemend 
het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). 

 
Besluit Artikel 9 

 Commissie advisering bezwaarschriften (advies): Schrappen lid 3, commissie advisering 
bezwaarschriften zou in alle gevallen advies moeten uitbrengen (kan ook een kort advies zijn, 
indien bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is) 

 
Besluit Artikel 10 

 Commissie advisering bezwaarschriften (advies): Toevoegen “ten minste” bij lid 1 (ter 
referentie: op dit moment zijn er 8 arbiters) 

 
Besluit Artikel 11 
- 
 
Besluit Artikel 12 
- 
 
Besluit Artikel 13 

 Rol Arbiter Bodembeweging (advies): Indien een passende oplossing via de ‘achterdeur’ wordt 
gevonden voor schades die gemeld zijn vóór 31 maart 2017 en nog in procedure zijn, dan is het 
mogelijk om de Arbiter Bodembeweging op te heffen. Indien deze passende oplossing niet 
wordt gevonden is het noodzakelijk om de Arbiter Bodembeweging te laten functioneren. 

 
Besluit Artikel 14 
- 
 
Besluit Artikel 15 

 Schademeldingen van vóór 31 maart 2017 (nog in procedure) (punt voor bespreking): Voor 
schades die gemeld zijn vóór 31 maart 2017 en nog in procedure zijn, is het mogelijk om via de 
‘achterdeur’ een passende oplossing te onderhandelen met NAM? 

o Een passende oplossing voor de ~6000 meldingen die nog in opname, bij contra-
expertise zitten of bij de arbiter liggen zou de beste oplossing zijn. Bij een passende 
oplossing wordt gedacht aan een algemene regeling waarin alle openstaande 
schademeldingen op ruimhartige wijze hersteld/vergoed worden. Hiermee wordt een 
mogelijke valse start van de Commissie voorkomen en wordt de kans verkleind op het 
direct vastlopen van het nieuwe systeem. 

o Bij de passende oplossing moet duidelijk zijn hoe deze zich verhoudt tot de bestaande 
waardevermeerderingsregeling. 

o Als er geen passende oplossing gevonden kan worden, dan zouden deze meldingen 
allemaal de mogelijkheid moeten krijgen om onder dit nieuwe protocol te vallen. Dit 
advies wordt gedeeld door de juridische commissie. Het expertteam ziet echter twee 
risico’s in het niet vinden van een passende oplossing en het geven van de mogelijkheid 
aan deze meldingen om onder dit nieuwe protocol te vallen: 
(1) bij de aankondiging van het nieuwe schadeprotocol is er dan slechts een oplossing 
voor iets meer dan de helft van de openstaande schademeldingen (de ~8000 meldingen 
van na 31 maart) 
(2) de tijdelijke Commissie begint dan met een groot dossier aan complexe gevallen, 
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vaak met meerdere uiteenlopende expertise rapporten. Het expertteam acht de kans 
groot dat daarmee de Commissie direct een valse start heeft met een enorme voorraad 
af te handelen meldingen, wat leidt tot lange looptijden en de kans dat de tijdelijke 
Commissie dan een hele reeks aan zeer moeilijke beslissingen moet maken aan het 
begin van haar bestaan. 

 Schademeldingen van vóór 31 maart 2017 (afgehandeld, maar afgewezen) (punt voor 
bespreking): Het expertteam vraagt zich af of het uitsluiten van alle oude meldingen gewenst 
is. Voor schades die gemeld zijn vóór 31 maart 2017 en afgehandeld en afgewezen zijn, zou de 
Commissie de ruimte moeten krijgen om zeer schrijnende gevallen wel in behandeling te 
kunnen nemen, op basis van de specifieke omstandigheden van het geval? 

o Een gelimiteerd aantal van de meldingen voor 31 maart 2017 is wel al afgehandeld, 
maar zijn schrijnende gevallen (bijv. niet naar contra-expertise/arbitrage gegaan door 
ernstige ziekte). Het expertteam zou er voorstander van zijn om de Commissie de 
ruimte te geven om zeer schrijnende gevallen wel in behandeling te kunnen nemen, op 
basis van de specifieke omstandigheden van het geval.  

 
Besluit Artikel 16 
-  
 
Besluit Artikel 17 
-  
 
Protocol Artikel 1 
-  
 
Protocol Artikel 2 

 Advies: “Type gebouw” toevoegen aan lid 2 

 Advies: Expliciet “één loket” benoemen in het protocol 
 
Protocol Artikel 3 

 Advies: Toevoeging in Toelichting: “Als er sprake is van een acuut onveilige situatie, dan moet 
daar onmiddellijk melding van worden gedaan aan de betreffende Gemeente. Criteria op basis 
waarvan acuut onveilige situaties wordt bepaald wordt in overleg met Gemeentes vastgesteld.”  

 Zie ook advies onder Besluit Artikel 1. 
 
Protocol Artikel 4 
- 
 
Protocol Artikel 5 

 Advies: Weghalen “over de oorzaak van de schade”. De Commissie moet zelf bepalen wat voor 
rapportage-eisen zij stelt aan de deskundigen. 

 
Protocol Artikel 6 

 Mondelinge toelichting zienswijze schademelder (advies): Toevoegen “schriftelijk dan wel 
mondeling” bij lid 5 

 
Protocol Artikel 7 
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 Schadevergoeding in natura vs. in contanten (advies): Beide opties mogelijk maken (zoals 
opgenomen in de laatste versie van het Protocol). De bewoording van “een vast bedrag” moet 
aangepast worden – dit zou verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. 

 Advies: De strekking (zoals uitgelegd in het expertteam) van het overdragen van de vordering is 
helder en akkoord, echter moet dit artikel in de definitieve tekst duidelijker uitgewerkt worden. 
Ook moet de uitleg van dit artikel zeer duidelijk in de toelichting worden opgenomen. 

 
Protocol Artikel 8 

 Bouwkundige opname (voorgestelde technische term voor "nulmeting") (advies): Het is 
verstandig om bouwkundige opnames uit te voeren. Dit is nuttig voor opbouw van kennis en 
data en bovendien kan het gaandeweg helpen bij het afhandelen van schades, omdat het de 
discussie kan verhelderen (oud vs. nieuw in relatie tot oorzaken). Een bouwkundige opname 
houdt in de vastlegging in beeld (fotografie) en geschrift (de rapportage) van (de bestaande 
gebreken aan) een gebouw of werk. Het doel van de opname is om volledig inzicht te krijgen in 
de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan 
(opbouwen woondossier). Als bouwkundige opnames worden uitgevoerd is het advies van de 
technische experts dit volledig en zorgvuldig te doen. Het expertteam benadrukt echter dat het 
doen van een bouwkundige opname nooit de schadeafhandeling mag frustreren. Het is dus 
verstandig dit los te organiseren van de afhandeling van schade, omdat het anders een 
bottleneck in de afhandeling veroorzaakt. De Commissie kan eventueel overwegen om 
bouwkundige opnames uit te besteden (aan de markt) en hier een vergoeding tegenover te 
zetten. 

 De bouwkundige opnamen zouden gekoppeld moeten zijn aan een online woningdossier waar 
zowel de Commissie als de bewoner toegang toe heeft en alle relevante informatie voor dat 
adres bevat.  

 NB: Schademelders kunnen niet verplicht worden om mee te werken aan een bouwkundig 
opname. Alleen zaken die gerelateerd zijn aan, en noodzakelijk worden geacht voor, de 
aanvraag kunnen verlangd worden van een schademelder. 

 
Protocol Artikel 9 

 Commissie advisering bezwaarschriften (advies): De commissie advisering bezwaarschriften zou 
bij elk bezwaar ingeschakeld moeten worden 

 Onafhankelijke ondersteuning bij bezwaar (advies): De schademelder moet onafhankelijke 
ondersteuning kunnen krijgen na het aantekenen van bezwaar. Deze onafhankelijke deskundige 
moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Commissie. De procedure zou moeten zijn: bezwaar 
> onafhankelijke ondersteuning > advies commissie advisering bezwaarschriften (op basis van 
besluit Commissie en rapport onafhankelijke deskundige) > besluit Commissie. Deze 
onafhankelijke deskundigen moet worden bekostigd door de Commissie. 

 
Bijlage 2 

 Overlastvergoeding (advies): Overlastvergoeding per schademelding zou binnen de aangegeven 
bandbreedte (€250-€1000) moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van: de omvang 
van de schade, de omvang van de overlast, en de persoonlijke situatie waarin de schademelder 
zich bevindt. De hoogte van de overlastvergoeding zou niet vooraf gedifferentieerd moeten 
worden tussen eventuele sub-procedures (om invloed op de voorkeur voor een bepaalde sub-
procedure te voorkomen). 
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Toelichting 

 Doorvertaling bewijsvermoeden (punt voor bespreking): Het is van cruciaal belang dat de 
uitleg van de juridische commissie (zie apart verslag) over de rol van het (privaatrechtelijke) 
bewijsvermoeden in de publiekrechtelijke schadeafhandeling goed in het protocol en de 
Toelichting wordt opgenomen.  

o Met de keuze voor publiekrechtelijke schadeafhandeling is de privaatrechtelijke 
grondslag van aansprakelijkheid verdwenen. Het bewijsvermoeden is een 
privaatrechtelijk bewijsrechtelijk mechanisme, en speelt in deze publiekrechtelijke 
oplossing geen directe rol meer. Deze publiekrechtelijke regeling gaat over het wel of 
niet toekennen van schadevergoeding. Er is geen sprake van twee partijen waarbij de 
één bewijs en de ander tegenbewijs levert. De Commissie is geen partij, de Commissie 
beslist. De Commissie heeft daarbij een motiveringsplicht, en geen bewijsplicht/recht. 
Daarin is dus geen sprake van een directe rol voor het bewijsvermoeden. 

o Gezien de ratio van de regeling werkt het privaatrechtelijke bewijsvermoeden door in 
het publiekrechtelijke domein op het onderhavige terrein. Het wordt zeer belangrijk 
gevonden dat de regelingen uit het civiele recht weerspiegeld worden in het 
publiekrechtelijke beleid. Lees: 

1. Schademelders moeten tenminste hetzelfde beschermingsniveau genieten als in 
een civiele procedure t.o.v. NAM 

2. De publiekrechtelijke weg mag niet minder opleveren voor een schademelder 
dan de privaatrechtelijke weg: de bewijsregels en het schade niveau zouden 
nooit minder mogen zijn dan in civiele procedure 

o De Commissie moet dus via een ruimhartige invulling van de causaliteitsbeoordeling 
minimaal hetzelfde beogen te bereiken als volgens de privaatrechtelijke toetsing het 
geval zou zijn geweest. 

 Rol zaakbegeleider (advies): Rol van de zaakbegeleider duidelijk omschrijven in de Toelichting: 
o “Elke verzoeker krijgt na de melding een zaakbegeleider toegewezen. De laatste meldt 

zich zo snel mogelijk na de melding bij de verzoeker (intentie is om dit op termijn binnen 
48 uur te kunnen doen). De zaakbeleider faciliteert het proces; hij staat daarbij de 
verzoeker terzijde (vanuit het perspectief van de verzoeker) en beantwoordt diens 
vragen. De zaakbegeleider heeft tevens een informatieve taak. Hij licht het proces en de 
stappen toe en biedt de verzoeker aan het schaderapport en het besluit van de 
Commissie met hem of haar door te nemen en toe te lichten. Hij maakt de verzoeker er 
op opmerkzaam dat en op welk moment hij de mogelijkheid heeft een onafhankelijke 
(technische of juridische) ondersteuning bij bezwaar in te schakelen. De zaakbegeleider 
heeft daarnaast een intermediaire taak: vragen van de verzoeker brengt hij op diens 
verzoek over aan betrokken deskundigen en de Commissie en vice versa. Tenslotte kan 
de zaakbegeleider, op verzoek van de verzoeker dan wel de Commissie, overleg regelen 
tussen verzoeker, betrokken deskundigen en leden van de Commissie.”  

o De zaakbegeleider coördineert het proces, hij/zij is enig aanspreekpunt vanuit IM voor 
claimant en vice versa. Zaakbegeleider is verantwoordelijk voor het ontzorgen in een 
mate die door claimant wordt bepaald (sommigen willen liefst zelf zoveel mogelijk in de 
hand houden, anderen geven liefst alles uit handen of zijn niet in staat/gelegenheid om 
alles te overzien).  

 Meldingsprocedure (advies): Meldingsprocedure duidelijk omschrijven in de Toelichting: 
o “Schade door gaswinnen in het domein van het Besluit kan op de volgende manieren bij 

de Commissie worden gemeld: 
1. Via het online schadeformulier op de website van de Commissie 
2. Telefonisch 
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3. Per brief bericht aan de Commissie 
4. Aan de balie van het kantoor of van een steunpunt van de Commissie 

Wanneer er na een aardbeving veel schade wordt verwacht in een bepaald gebied, zal 
de Commissie aldaar een tijdelijk, extra fysiek loket openen. Bij de aanmelding zal een 
zo compleet mogelijk beeld op hoofdlijnen worden gemaakt van de (schade)situatie. 
Aan de orde komen o.a.: aard en omvang van de schade, het type gebouw, het adres, 
NAW gegevens en eventueel de persoonlijke situatie en wensen. Deze informatie is 
relevant om de melder zo goed, snel en adequaat mogelijk te kunnen helpen. De melder 
krijgt zo snel mogelijk na de melding een ontvangstbevestiging, met daarbij de 
contactgegevens van de toegewezen zaakbegeleider en informatie over de komende 
stappen in de procedure (intentie is om dit op termijn binnen 48 uur te kunnen doen).” 

 Vier regio pijlers (advies): Tekst toelichting over vier pijlers regio opnemen in de Toelichting 
(bijvoorbeeld als tweede alinea bij 2.1). Voorstel: 

o “In dit schadeprotocol wordt mede een uitwerking gegeven aan de vier pijlers die 
volgens de regionale besturen en de maatschappelijke organisaties noodzakelijk zijn 
voor het een integrale aanpak van alle problemen die samenhangen met de 
aardgaswinning in Groningen:  

1. de verantwoordelijke staat 
2. rechtvaardige schadebepaling  
3. menselijke maat 
4. onafhankelijke schadeafhandeling 

Met de keuze voor een op het publiekrecht gebaseerd systeem voor schadeafhandeling 
neemt de staat verantwoordelijkheid. Rechtvaardige schadebepaling gaat uit van 
ruimhartigheid en vergoeding van kosten die niet direct in verband kunnen worden 
gebracht met de gaswinning, maar die zonder gaswinning redelijkerwijs niet waren 
ontstaan. De menselijke maat brengt tot uitdrukking dat de zorgplicht naar inwoners 
wordt nagekomen en dat met dit protocol gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen bij 
de inwoners van Groningen. Dit protocol is gebaseerd op een onafhankelijke 
schadebepaling en - afhandeling.” 

 Samenhang met versterkingsoperatie (advies): Wanneer de Commissie wegens de omvang van 
de schade, de zoveelste herhalingsschade, of een verhoogd risico, constateert dat er aanleiding 
is te overwegen het gebouw versneld op te nemen in de versterkingsopgave, wordt dit ter 
afweging aan de NCG en de bewoner voorgelegd.  

o NB: Schademelders blijven altijd recht houden op schadevergoeding in 
contanten/herstel, ook als ze eventueel meegenomen worden in de 
versterkingsoperatie 
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Bijlage 1 – Toelichting bij fasering schadesoorten en soorten gebouwen/werken 
 

Schadesoorten Bestaande 
uitvoering 

Opnemen in 
protocol? 

Wanneer  Opmerking 

Fysieke schade 
gebouwen en werken 

CVW Ja -  

Gevolgschade CVW Ja -  

Overlastcompensatie  Nvt Ja -  

Waardevermindering NAM Nee Zsm Bestaande regeling, is 
juridisch niet houdbaar. 
Voorlopig melden bij 
NAM.  

Immateriële schade NAM Optie (als 
gevolgschade 
wel, ‘op 
zichzelf 
staand’ niet) 

Zsm Definitie nodig, regeling 
verstandig, optie om 
immateriële schade die 
het gevolg is van fysieke 
schade wel op te nemen 

Vermogensschade/ 
bedrijvenloket  

NAM Deels (als 
gevolgschade 
wel, ‘op 
zichzelf 
staand’ niet) 

Zsm Voorlopig melden bij NAM 
 

Complexe schade NCG (via CVW 
of 
rechtstreeks 

Ja - Aandacht voor grotere 
begeleidingsvraag, andere 
schadeveroorzakers/ 
aansprakelijke partijen en 
samenloop met 
versterken 

Bijzondere situaties CBS (via OR of 
burgemeester) 

(optie) Zsm Werkwijze van deze 
commissie kent veel 
vrijheid om tot 
oplossingen te komen. Is 
essentieel, hoe kan dat in 
stand blijven in publieke 
context? 

Roerende zaken Nee Nee  Werkwijze vaststellen 
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Soorten gebouwen/ 
werken 

Bestaande 
uitvoering 

Opnemen in 
protocol? 

Wanneer  Opmerking 

Agro (mestkelders, PGSS) CVW Ja (met 
aandacht voor 
inrichting 
PGSS) 

 Regeling mestkelders 
toevoegen aan 
protocol, werkwijze 
PGSS toevoegen. 
Indien niet naar 
commissie, dan CVW 
(idem rest hieronder) 

Erfgoed 

- Monumenten 

- Beeldbepalend 

- Karakteristiek 
Zie erfgoedprogramma 

CVW Ja (met 
overnemen van 
werkwijze) 

 Gaat vooral om het 
inzetten van mensen 
met de juiste expertise 
voor opname, 
beoordeling en 
herstelvoorstel 

MKB CVW Ja  Consequentie kan ook 
vermogensschade/ 
inkomstenderving zijn, 
gelinkt aan de fysieke 
schade en/of het 
repareren daarvan 

Verhuurders/ woco’s 
(huurders) 

CVW Ja (bij 
voorkeur) 

 Woningcorporaties 
hebben werkwijze 
afgesproken met CVW. 
Er moeten nieuwe 
afspraken worden 
gemaakt. 

Infra en 
industriegebouwen 

NAM Nee Zsm Voorlopig melden bij 
NAM 
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Bijlage 2 – Uitgangspunten voor inrichting (versnelde) sub-procedures 

 

Algemene vertrekpunten voor het schadeproces: 

 Proces moet vertrouwen terugwinnen, en kunnen rekenen op maatschappelijke draagvlak 

 Heldere communicatie, waarbij de schademelder zich serieus genomen voelt 
 

Specifiek voorgestelde uitgangspunten: 

 

Proces 
stap 

Voorgesteld 
uitganspunt 

Toelichting (voorbeelden van implicaties van het uitgangspunt) 

Melding Veiligheid voorop  Onmiddellijk actie indien er sprake is van een acuut 
onveilige situatie; en controle op vermoeden van 
constructieve schade bij opname  

Constructieve schade 
bij voorrang 
behandelen  

 Ook indien niet acuut onveilige situatie, constructieve 
schade bij voorrang behandelen t.o.v. niet constructieve 
schade 

Inwoners worden  
ontzorgd 

 Simpele formulieren, niet van kastje naar de muur, 
maatwerk voor complexe situaties 

 Beschikbaarheid van ondersteuning van bewoners indien 
nodig (bijv. indien niet digitaal aangesloten of 
gedemotiveerd) 

Proactief  Communicatie direct na een beving (tzt) 

Procedure 
tot besluit-
vorming 

Snel  Korte, snelle procedure 

Eenvoudig  Simpel volgbare en transparante procedure 

Duidelijk  Geen tegensprekende rapporten 

Zorgvuldig  Heldere communicatie (vanuit een integraal beeld op 
adresniveau), afspraken nakomen 

Besluit & 
Afhandeling 

Ruimhartig  Verder gaan dan juridische aansprakelijkheid (soms is 
alleen herstel/financiële compensatie niet genoeg om het 
probleem voor de bewoner op te lossen) 

 Bewoner krijgt voordeel van twijfel (in situaties waarin het 
niet glashelder is), in lijn met het bewijsvermoeden 

 Ruimhartige oplossing bieden voor openstaande dossiers 

 Regeling voor een overlastvergoeding 

Gelijke behandeling  Transparante toekenning van bijkomende kosten 

 Geen situatie is gelijk, maar conclusie bij de buurman kan 
niet (zonder meer) anders zijn, en moet uitlegbaar zijn 

Aandacht voor 
overlap met 
versterkingsoperatie 

 Overwegen om bij (grote) schade versnelde opname in het 
versterkingsprogramma mogelijk te maken, en andersom: 
in het versterkingsprogramma kan afhandeling van schade 
worden meegenomen 
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Juridische commissie schadeprotocol 
25 januari 2018, 16:00‐17:30 
Terugkoppeling 

Wat is de bevoegdheidsgrondslag van dit protocol? 

 De grondslag van dit protocol is buitenwettelijk (begunstigend) beleid

 De Minister is bevoegd: de Minister kent dus de schadevergoeding toe (in plaats van dat de
tijdelijke Commissie zelf als bestuursorgaan wordt opgericht)

 De Commissie besluit over de toekenning van een schadevergoeding. De Commissie besluit niet
over civielrechtelijke aansprakelijkheid: niet over de aansprakelijkheid van NAM, en ook niet
over de aansprakelijkheid van de Staat.

 Dit alles wordt duidelijker in de Toelichting opgenomen

Wat betekent deze vorm van publiekrechtelijke schadeafhandeling voor de beoordeling van het 
causale verband tussen de schade en bodembeweging als gevolg van gaswinning? 

 In private domein is er sprake van twee partijen voor de rechter. In het publieke domein is dit
niet meer het geval. Er is sprake van een aanvrager, en een bestuursorgaan dat
schadevergoeding uitkeert indien deze een schadeclaim gegrond acht.

 Bij een besluit heeft de Commissie een onderzoeks‐ en motiveringsplicht. Zij moet motiveren of
er sprake is van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning. Om dit te doen moet
die Commissie de causaliteit beoordelen tussen de schade en bodembeweging als gevolg van
gaswinning. Op basis van haar oordeel over deze causaliteit besluit de Commissie om wel of
geen schade uit te keren.

 De motivering van de Commissie is gebaseerd op het advies van een technische deskundige. Een
technische deskundige kan twee inschattingen geven:

1. Een inschatting van de technische causaliteit: het is zeer waarschijnlijk, waarschijnlijk,
aannemelijk … (etc.) dat de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van
gaswinning

2. Een inschatting van de omvang van de schade: er is x euro aan schade

 Ad 1. De juridische afweging zit in hoe ruimhartig de Commissie de causaliteit invult: welke
invulling van het causaal verband acht zij voldoende om schade toe te kennen?

 Omdat het hier om buitenwettelijk (begunstigend) beleid gaat, zou de Commissie een
ruimhartig beleid moeten voeren, en zo veel mogelijk schades moeten vergoeden die
mogelijkerwijs het gevolg kunnen zijn van bodembeweging als gevolg van gaswinning

 Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk gelijke gevallen gelijk behandeld worden, kan de
Commissie richtlijnen ontwikkelen over de wijze van beoordeling van het causale verband met
inbegrip van een analoge toepassing van het privaatrechtelijke bewijsvermoeden. Dit moet
overgelaten worden aan de onafhankelijke, deskundige Commissie, en zou niet van te voren
door bestuurders vastgesteld moeten worden.

 Ad 2. Bij de bepaling van de omvang van de schade (“schadebegroting”) speelt ook een
juridische afweging, maar inhoudelijk is deze vaststelling bij fysieke schade aan gebouwen en
werken technisch‐bouwkundig van aard.

 Dit alles wordt duidelijker in de Toelichting opgenomen
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Wat voor rol speelt het (privaatrechtelijke) bewijsvermoeden in deze vorm van publiekrechtelijke 
schadeafhandeling? 

 Met de keuze voor publiekrechtelijke schadeafhandeling is de privaatrechtelijke grondslag van 
aansprakelijkheid verdwenen. Het bewijsvermoeden is een privaatrechtelijk bewijsrechtelijk 
mechanisme, en speelt in deze publiekrechtelijke oplossing geen directe rol meer. Deze 
publiekrechtelijke regeling gaat over het wel of niet toekennen van schadevergoeding. Er is geen 
sprake van twee partijen waarbij de één bewijs en de ander tegenbewijs levert. De Commissie is 
geen partij, de Commissie beslist. De Commissie heeft daarbij een motiveringsplicht, en geen 
bewijsplicht/recht. Daarin is dus geen sprake van een directe rol voor het bewijsvermoeden. 

 Gezien de ratio van de regeling werkt het privaatrechtelijke bewijsvermoeden door in het 
publiekrechtelijke domein op het onderhavige terrein. Het wordt zeer belangrijk gevonden dat 
de regelingen uit het civiele recht weerspiegeld worden in het publiekrechtelijke beleid. Lees: 

o Schademelders moeten tenminste hetzelfde beschermingsniveau genieten als in een 
civiele procedure t.o.v. NAM 

o De publiekrechtelijke weg mag niet minder opleveren voor een schademelder dan de 
privaatrechtelijke weg: de bewijsregels en het schade niveau zouden nooit minder 
mogen zijn dan in civiele procedure 

 De Commissie moet dus via een ruimhartige invulling van de causaliteitsbeoordeling minimaal 
hetzelfde beogen te bereiken als volgens de privaatrechtelijke toetsing het geval zou zijn 
geweest. 

 Het volgende wordt nog opgemerkt: Als het schade niveau in deze publiekrechtelijke weg nooit 
minder zou mogen zijn dan in een civiele procedure, dan moet voor de Commissie wel 
duidelijkheid bestaan over de rechtens juiste wijze van interpretatie van het bewijsvermoeden 
in een civiele procedure. Dit betekent dat er wellicht toch prejudiciële vragen gesteld moeten 
worden, waardoor het tijd gaat kosten voordat er hierover volledige duidelijk bestaat 

 Dit alles wordt duidelijker in de Toelichting opgenomen  
 
Schadesoorten en fasering 

 Begrijpelijk om immateriële schade en waardevermindering nu nog niet mee te nemen, met het 
oog op de tijdelijkheid van deze Commissie. Het moet wel nadrukkelijk de ambitie zijn om in de 
definitieve oplossing wél alle soorten schade bij één loket te hebben.  

o NB: protocol vergoedt nu fysieke schade aan gebouwen of werken (excl. industrie/infra), 
inclusief gevolgschade (bijkomende kosten) 

 Door definitie vallen nu MKB gebouwen buiten het protocol: wellicht in overweging nemen als 
subcommissie onder bijzondere situaties, of als alternatief deze (schrijnende) schadegevallen 
kosteloos naar de rechtbank te laten gaan 

 
Antwoorden op expert team vragen 
1. Is het mogelijk om schademelders te verplichten tot een “bouwkundige opname” (=voorgestelde 
technische term voor “nulmeting”)?  

 Nee, er is geen grondslag voor een verplichting maar verzoekers moeten wel meewerken aan 
schadebegroting 

 Alleen zaken die gerelateerd zijn aan, en noodzakelijk worden geacht voor, de aanvraag kunnen 
verlangd worden van een schademelder  

 Alleen indien de Commissie oordeelt dat de bouwkundige opname noodzakelijk is om verder te 
kunnen met de aanvraag zou het mogelijk zijn om dit te verlangen/verplichten 
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2. Kan het uitvoeren van een “bouwkundige opname” (=voorgestelde technische term voor 
“nulmeting”) ongunstig uitpakken voor de schademelder? 

 Ja, mogelijkerwijs wel (is echter geen juridische vraag) 
 
3. Vertalen de voor de bewoner gunstige artikelen uit het BW (risicoaansprakelijkheid en 
bewijsvermoeden) zich op dit moment voldoende in de publiekrechtelijke uitwerking? 

 Zie verslaglegging in dit document 
 
4. Is het überhaupt wettelijk mogelijk om geen optie voor uitbetaling in contanten te bieden? 

 Ja, aangezien de privaatrechtelijke weg niet wordt afgesloten, en dit buitenwettelijk 
(begunstigend) beleid is. Met het beleid wordt een extra faciliteit geboden voor de 
gemakkelijke, snelle, goedkope afhandeling van schade. Als vanuit het algemeen belang bepaald 
wordt dat binnen deze “extra faciliteit” uitkering in contanten onwenselijk is, dan kan dat zo 
ingeregeld worden. Voor de gedupeerde blijft de weg naar de civiele rechter als alternatief 
open. Mocht de keuze gemaakt worden om uitbetaling in contanten te bepereken dan:  

o Zou dit een afwijking zijn van het uitgangspunt in het civiele schadevergoedingsrecht dat 
de bewoner in principe recht heeft op schadevergoeding in contanten (zie ook vraag 3). 

o betekent dat praktisch gesproken het publiekrechtelijke traject op dit punt minder 
mogelijkheden biedt dan de privaatrechtelijke weg (en dus geen 1‐op‐1‐ vervanging is) 

 Bij voorkeur wordt het besluit hierover wel bestuurlijk gemaakt en al opgenomen in het 
besluit/protocol (in tegenstelling tot het door te schuiven naar de inrichting door de Commissie) 

 
5. Op het moment dat er schade is vastgesteld, heeft de schademelder altijd recht op 
compensatie/herstel of is het mogelijk om het schadeherstel te verdisconteren met de 
versterkingsoperatie? 

 Ten principale zijn de schadeafhandeling (aansprakelijkheid uit BW) en de versterkingsoperatie 
(verplichting uit Mijnbouwwet) twee verschillende regimes 

 In voorkomende gevallen zou de Commissie wel de bevoegdheid hebben, om pragmatisch toe te 
passen en een verzoek af te wijzen als met zekerheid gezegd kan worden dat de schade op 
andere wijze opgelost wordt (bijv. door aankomende versterkingsplannen).  

 
6. Als de Commissie, op basis van de relatie tussen de omvang van de schade en de onderzoekskosten, 
een procedure zou willen inrichten waarbij bepaalde schademeldingen vrijwel direct toegezegd en 
hersteld worden, wordt er dan wel of niet juridisch erkend dat de schade het gevolg is van 
bodembeweging als gevolg van gaswinning? 

 Heeft niets met elkaar te maken. Met dit beleid wordt een onverplichte extra faciliteit geboden 
voor de gemakkelijke, snelle, goedkope afhandeling van schade. Aangezien het buitenwettelijk 
en onverplicht is zijn de uitspraken geen civiele erkenning van aansprakelijkheid.  

 De Commissie mag te allen tijde procedures inrichten t.b.v. de gemakkelijke, snelle, goedkope 
toekenning van schades. Impliceert dan wel dat aardbevingsschade vastgesteld wordt, maar niet 
meer dan dat. 

 
Versnelde procedure 

 Voor het slagen van dit nieuwe protocol is snelheid van afhandeling van groot belang. In 
gebieden met hoge trilling snelheden zou een versnelde procedure ingericht kunnen worden. 
Op basis van de bestaande technische onderbouwing zou de Commissie hier meer “voordeel 
van de twijfel” kunnen toepassen. Dit gebied zou dan per beving vastgesteld moeten worden 
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 Ook op basis van omvang van de schade lijkt dit logischerwijs mogelijk: hoe hoger de omvang 
van de schade, hoe gedetailleerder het onderzoek 

 Belangrijk om te benadrukken is dat dit de uitvoeringspraktijk is, en dat dit niet van te voren 
ingevuld en vastgesteld moet worden. Er moet vertrouwd worden op het feit dat de Commissie 
onafhankelijk en deskundig is, en daardoor zelf het beste in staat om deze procedures vast te 
stellen.  

 
Gang naar civiele rechter 

 De schademelder kan altijd nog naar de civiele rechter, deze weg is zonder wettelijke grondslag 
voor de Commissie niet uit te sluiten 

 De verwachting is dat dit niet vaak zal (hoeven) gebeuren, mits deze “extra faciliteit” die door 
buitenwettelijk (begunstigend) beleid geboden wordt voor de schademelder inderdaad zorgt 
voor een gemakkelijkere, snellere en goedkopere afhandeling van schade 

 De schademelder die een vergoeding toegekend krijgt heeft voor dat geval geen schade meer  

 Wat wel mogelijk is, is het volgende: schademelder heeft €10.000 schade, en krijgt (voor wat 
voor reden dan ook) €5000 toegekend door de Commissie. Voor de resterende €5000 kan de 
schademelder in principe nog naar de civiele rechter 

   
Afhandeling schademeldingen uit het verleden 

 Schades gemeld tussen 31 maart 2017 en de inwerkingtreding van het nieuwe protocol zouden 
automatisch onder het nieuwe protocol moeten vallen 

 Schades gemeld voor 31 maart 2017 die nog in procedure zijn moeten allemaal de mogelijkheid 
krijgen (maar niet automatisch verplicht worden) om onder het nieuwe protocol te vallen (zowel 
de meldingen die nu in opname of contra‐expertise zitten, als de meldingen die bij de Arbiter 
liggen). Wellicht zou dit zelfs moeten gelden voor alle eerdere schademeldingen (niet alleen die 
nog in procedure zijn), omdat daarmee recht wordt gedaan aan de door de wetgever 
toegekende onmiddellijke werking van artikel 6:177a BW (zie vraag 3 hierboven). Echter is hier 
nog geen definitief overeengekomen oordeel van de commissie over. 

 
Borging ‘contra‐expertise’ uit het private domein 

 Dit is voldoende geborgd indien de schademelder onafhankelijke technische ondersteuning kan 
krijgen (en vergoed kan krijgen) na het aantekenen van bezwaar 

 Tegelijkertijd is het belangrijk om dit niet te groot maken omdat de situatie wezenlijk anders is 
in het publieke domein: in plaats van NAM vs. schademelder (2 partijen voor de rechter) is het 
nu een onafhankelijke Commissie die beslissingen neemt 





Als bijlagen vinden jullie de concept-overeenkomst, het concept-Besluit/protocol en een opzet
voor de prejudiciële vraag.
                           
Zoals jullie weten vindt er maandag weer een Bestuurlijk Overleg plaats waar het concept-
Besluit/protocol besproken wordt. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Belangrijke overgebleven discussiepunten zien onder andere op de omgang met oude zaken,
wel of niet standaard een bouwkundige opname doen en de juridische plaatsing van de Cie.
Bijzondere Situaties. Over de uitkomsten van de discussie en de gevolgen daarvan voor het
Besluit/protocol informeer ik jullie zo spoedig mogelijk. Wordt helaas niet eerder dan maandag
einde van de middag. Verder ben ik uiteraard beschikbaar voor vragen, ook morgen.
 
groet,
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Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 
  

 





 
2.Als de Staat er tussen gaat zitten ontstaat er wel een verschil. Als Staat aan
gedupeerden gaat betalen en hierbij een overeenkom sluit met NAM heeft
intrekken 403 wel een negatief effect
 

 klopt dat of kraam ik onzin uit 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 jan. 2018 om 19:49 heeft 
@minez.nl> het volgende geschreven:

Heren, ter info. Ik heb het nog niet gelezen, ga ik nu doen.
 
Groet,

 

 

.........................................................
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken &
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag 
Postbus 20401| 2500 EK | Den Haag
.........................................................
T 
E @minez.nl
.........................................................

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @pelsrijcken.nl>
Datum: 29 januari 2018 om 18:31:44 CET
Aan: "

@minez.nl>, "
@minez.nl>

Kopie: " @pelsrijcken.nl>,
" @pelsrijcken.nl>,

@pelsrijcken.nl>,

@pelsrijcken.nl>, 
@pelsrijcken.nl>

Onderwerp: Shell - intrekking 403-verklaring [PRDF-
11003168]
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Beste , beste 
 
Bijgaand ons advies inzake de intrekking van de 403-
verklaring door Shell. Kunnen jullie je hierin vinden?
 
Met vriendelijke groet,
 
 

 
 | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. |

Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | 
t  | m   | f  |

@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl 
P Printen, echt nodig?

 
 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het
bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op
grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel
7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de
overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die
zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015.
Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De
algemene voorwaarden zijn te raadplegen op
www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u
toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain
information that is confidential and legally privileged. If you are not
the intended recipient please notify the sender immediately and
delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400
of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a
public limited company that is based in The Hague and registered
with the Chamber of Commerce Haaglanden under number
27283716. All services provided are subject to our general terms
and conditions which include a limitation of liability clause and are
deposited with the District Court of The Hague under number
19/2015. Our general terms and conditions can be found on our
website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon
request we will provide you with a copy, free of charge.

<CONCEPT Advies 403 verklaring.docx>
<04008869_Aansprakelijkheidsverklaring 403 lid 1f_31-5-
1985_P15280AA_JMB.PDF>
<04008869_Aansprakelijkheidsverkl. intrekking 404_9-6-
2017_P18029AA_GZV.PDF>
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en de Algemene Rekenkamer.

·          Artikel 2 lid 5: zie markering, proberen om daar in deze overeenkomst afspraken over te
maken. Vergt denk ik contact tussen 

·          Wij hebben een nieuw artikel 3 ingevoegd (Overgang werkzaamheden) dat adresseert wat
jij in je mail aan gaf, kort gezegd een soepele overdracht van CVW aan RVO. Voor zover
ook CVW/Arcadis hier instemming op moet geven, gaan wij er vanuit dat NAM daar voor
kan zorgen. De kosten van deze overdracht en ter beschikkingstelling komen krachtens art.
2 eerste lid sub e voor rekening van NAM.

·          Artikel 4: Nieuw voorstel voor oorspr. artikel 3 voortbouwende op het eerste concept en
rechtdoende aan de wens van NAM om de tijdelijkheid van deze overeenkomst te
benadrukken als ook de wens om zo spoedig mogelijk tot een definitief schadefonds te
komen. Hierbij wordt meer recht gedaan aan het belang van beide partijen om niet terug te
keren naar de huidige situatie waar geen onafhankelijke en onpartijdige commissie
zorgdraagt voor schadeafhandeling.

·          Tot slot, nog niet verwerkt: de ondertekening. We hebben het eerder in gesprekken al
gehad over de betrokkenheid van jullie aandeelhouders. Vanwege de inhoud van de
overeenkomst, die bovendien refereert aan nieuwe samenwerkingsafspraken binnen het
gasgebouw hechten wij er aan dat Shell en Exxon mee tekenen, danwel NAM volmacht
geven ook namens hen te ondertekenen. Graag je reactie hier op.

Als bijlagen vinden jullie de concept-overeenkomst, het concept-Besluit/protocol en een opzet
voor de prejudiciële vraag.
                           
Zoals jullie weten vindt er maandag weer een Bestuurlijk Overleg plaats waar het concept-
Besluit/protocol besproken wordt. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Belangrijke overgebleven discussiepunten zien onder andere op de omgang met oude zaken,
wel of niet standaard een bouwkundige opname doen en de juridische plaatsing van de Cie.
Bijzondere Situaties. Over de uitkomsten van de discussie en de gevolgen daarvan voor het
Besluit/protocol informeer ik jullie zo spoedig mogelijk. Wordt helaas niet eerder dan maandag
einde van de middag. Verder ben ik uiteraard beschikbaar voor vragen, ook morgen.
 
groet,
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'overeenkomst voor de achterkant' en dat NAM die dus zal
tekenen.

3. Shell probeert ons een versie van die brief te sturen vóór het BWO
van morgen 10:30.
4. In het kader van bredere gesprekken over het gasgebouw gaven
ze aan toe te willen werken naar verdere versterking van NAM; hier
legden ze wel direct de relatie met de hoogte van de afdrachten.
 
Dat is voor nu denk ik het maximale.
 
Groet,
 

 

<Intrekking 403-verklaring.docx>
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THE BOSTON CONSULTING GROUP

Gustav Mahlerlaan 40
1082 MC Amsterdam ▪ Netherlands 

Mobile +  
@bcg.com

_____________________________________________________________________________________________________

Read BCG's latest insights, analysis and viewpoints at BCG.com
 

The Boston Consulting Group B.V. 
Commercial Register Amsterdam 31040324 

This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or
otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on this
e-mail or any information contained in the message. If you have received this material in error, please advise the
sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you.
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From:
To:
Subject: profielschets Commissie mijnbouwschade Groningen en Commissie adivsering bezwaarschriften
Date: donderdag 1 februari 2018 14:13:29
Attachments: stcrt-2018-6398.pdf

Ha 

Het zal vast een gekkenhuis zijn zo een eerste dag! Ik heb alvast het besluit mijnbouwschade
Groningen bijgevoegd. Hierbij zit ook het protocol.

Hieronder een kort overzicht van de commissies. Dan heb je direct een beeld als je de
toelichting leest. Er is een Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen die bestaat uit twee
deelcommissies:

· Deelcommissie mijnbouwschade
· Deelcommissie bezwaar

De deelcommissie mijnbouwschade heeft tot taak te beslissen over aanvragen tot
schadevergoedingen. De deelcommissie bezwaar handelt bezwaarschriften af. Daarnaast is er
een aparte commissie genaamd, Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften
mijnbouwschade Groningen. Deze commissie adviseert de deelcommissie bezwaar over te
nemen besluiten in de bezwaarfase.

De voorzitter van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen is tevens voorzitter van
de deelcommissie mijnbouwschade. In zijn taak als voorzitter van de Tijdelijke commissie
mijnbouwschade Groningen besluit hij over zaken van institutionele en organisatorische aard.
De voorzitters en leden van de (deel)commissies zullen zelf hun werkwijze bepalen, hierin zullen
zaken worden opgenomen als door hoeveel leden worden besluiten over schadeaanvragen
genomen, hoe wordt de dagelijkse gang van zaken vormgegeven etc.

Op basis van het besluit zullen drie voorzitters benoemd moeten worden:
· één voor de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en de deelcommissie

mijnbouwschade
· één voor de deelcommissie bezwaar, en
· één voor de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade

Groningen
Er zullen ten minste twee leden benoemd moeten worden voor:

· de deelcommissie mijnbouwschade
· deelcommissie bezwaar, en
· Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen

Het besluit stelt een aantal eisen aan de voorzitters en de leden: De voorzitter van beide
deelcommissies en de voorzitter van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften
mijnbouwschade Groningen is, evenals één van de leden van elke (deel)commissie, meester in
de rechten en kan bogen op ruime ervaring in de rechtspraak. Het andere lid van elke
(deel)commissie dient te beschikken over een technische achtergrond, waarbij dient te worden
beschikt over diepgaande en actuele kennis van de oorzaken en gevolgen van de aardbevingen
in Groningen. De voorzitter en leden van de (deel)commissies zijn onafhankelijk en bij hun
benoeming wordt aandacht besteed aan de eventuele betrokkenheid van leden bij de
aardbevingsproblematiek in Groningen.

Voor de profielschets zullen dit minimale vereisten zijn om aan het besluit te voldoen.
Daarnaast zullen de gebruikelijke kwaliteitseisen die aan rechters worden gesteld volgens mij
ook van belang zijn voor de juridische leden/voorzitters. Ik denk dat de Raad van de
Rechtspraak hier wel bij kan helpen. Van belang is ook (even in mijn eigen woorden) dat
iemand zich staande kan houden in Groningen en gegeven het bewijsvermoeden dat ten
voordele is van de Groningers ook besluiten kan en durft te nemen waarbij schadeclaims
worden afgewezen omdat het vermoeden dat schade is veroorzaakt door gaswinning geen stand
kan houden. De leden en voorzitters met de juridische achtergrond zullen kennis moeten
hebben van het Burgerlijk Wetboek, specifiek tav de onrechtmatige daad en
risicoaansprakelijkheid  en daarnaast bestuursrechtelijke ervaring en kennis moeten hebben.

Dit is hoe ver ik kom voor nu! Laat vooral weten of je vragen hebt of meer informatie hebt. Ik
zal het hier op een geschikt moment ook met  over hebben. Heb jij enig idee wat de
tijdsplanning is voor dit proces?

Groet,
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§   De NAM-uitspraken en technische mogelijkheden voor het verminderen van
gaswinning (E&O/E&I)

§   Het bericht dat aardbevingen in Groningen de gezondheid van Groningers
aantasten (Regio)

§   De berichtgeving dat stress in bevingsgebied Groningen tot sterfgevallen leidt
(Regio, eventueel icm Kamervragen hierboven)

§   Het bericht dat Shell de NAM op afstand zet (E&I)
o    Kamerbrieven over:

§   Verzoek Beckerman over het verliezen van het hoger beroep door de NAM
(Regio)

§   Verzoek brief Wassenberg over het bericht dat stress in aardbevingsgebied …
(Regio, graag icm Kamervragen over gezondheid en stress)

 
-       Bij vooroverleg maandag graag, naast coördinatoren dossier:

o    1 iemand van regio, liefst MT-lid
o    1 iemand van E&I
o    1 iemand van E&O
o    1 iemand van WJZ

 
-       Bezetting voor debat kunnen we na tweede vooroverleg dinsdag bespreken.
 
Laat het me weten waar dit nog vragen oplevert!

 
 

.....................................................................................
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 +
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Q – gaat de minister de gaswinning omlaag brengen – met 

het oog op het klimaat? 

A 

• Ja, dat staat vast. Vanochtend heb ik uw Kamer een brief

gestuurd met enkele maatregelen voor het lopende gasjaar.

Daar wil ik nu verder niet op ingaan – ik verwacht hierover

snel apart met uw Kamer van gedachten te wisselen.

• Ik breng nu alle opties in kaart om de vraag naar

Groningengas af te bouwen. Zoals eerder aan uw Kamer

toegezegd komt deze inventarisatie naar verwachting aan het

eind van het eerste kwartaal beschikbaar. Op basis van deze

inventarisatie zal het kabinet aangeven hoe zij aankijkt tegen

de toekomst van de gaswinning binnen deze kabinetsperiode

en daarna.
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Q – is de minister van plan om de adviezen van SodM en GTS 

te gebruiken bij het klimaatakkoord? 

 

A 

• Ook voor de uitkomst van deze adviezen streefde ik naar een 

zo snel mogelijke afbouw van de gaswinning.  

• Hieronder valt ook een verduurzaming van de gebouwde 

omgeving. Een versnelling van verduurzaming van de 

gebouwde omgeving draagt bij aan een verminderde 

afhankelijkheid van gas uit Groningen én aan het klimaat. 

• Ik verwacht dan ook dat maatregelen die ik in kaart breng in 

de scenario’s over de afbouw van de gaswinning deels zullen 

landen in het klimaatakkoord.  

  











Het Groninger Kennisplatform OMEM, Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw, was
uitgenodigd voor een begleidingsgroep, maar heeft niets meer vernomen.

Het inzetten van onafhankelijke tiltmetingen zijn een voorwaarde om tot een verhoogde
kennis en een verdiept inzicht te komen inzake de werking van allerlei
mijnbouwgerelateerde bodembewegingen. 

Met belangstelling heb ik de berichtgeving van vandaag gevolgd. Mede tegen het licht van
de rapportage van Muntendam et. al, 16 januari 2013.

Vriendelijke groet,

Van: @hotmail.com>
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 11:08
Aan:  (KNMI)
Onderwerp: Re: Brief met vragen.
 
Geachte heer 

Nog dank voor het uitgebreide antwoord.

Een aantal zaken kan wel geconstateerd worden.

- Door de wijze van het hanteren van een gemiddelde met een 'weegfactor' blijven
specifieke zaken als lokale (zeer) hoge magnitudes buiten beschouwing.

- Met een dergelijk genivelleerd gemiddelde van magnitudes ontstaat een onvolledig beeld
van de mogelijke lokale impact en effecten van de beving, en van de diversiteit van de
impact in het bevingsgebied als geheel.

- De grotere breuklijnen lopen van Noord-west naar Zuid-oost. (Zie schets Gasvelden
Groningen, met globaal de voornaamste breuklijnen, en de globale breukenkaart voor
Nederland). De meetstations met de hoge magnitudes staan -gelet op uw mededeling-
kennelijk op of nabij een breuklijn Garnwerd-Winsum-Hornbach-Engelbert, in de nabijheid
van het oostelijk deel van Groningen-stad.

-Het lijkt mij niet uit te sluiten dat ook in de omgeving van de meetstations nabij deze
breuklijn er, gelet op de gemeten lokaal hoge magnitudes, een verschuiving langs een
breuklijn heeft plaatsgevonden met deze magnitudes tot gevolg.

- Naast een hoge piek-grond-snelheid bij Loppersum (13.87) is er bij de beving van Zeerijp
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opmerkelijk genoeg ook sprake van relatief hoge piek-grond-snelheden bij Bedum (3.40),
Ten Boer (2.16), Haren (2.24) en relatief lage piek-grond-snelheden bij Appingedam (1.55)
Eemsmond (0.47), Slochteren (0.85). Bij de beving van Huizinge (2012) was volgens
gegevens van het KNMI er sprake van een hoogste piek-grond-snelheid van 3.45 bij
Middelstum. Dus nu bij de beving van Zeerijp relatief hoge piek-grond-snelheden ten N-O
van Groningen-stad.

-Volgens gegevens van het CVW komen tot nu toe de meeste schademeldingen ook uit dit
gebied, en uit de stad Groningen.

- Volgens de KNMI-brochure 'Wat beweegt de aarde?' worden zowel P- als S-golven
gebruikt bij seismische metingen. De P-golf om de diepte van de beving te bepalen, de S-
golf als 'tweede, duidelijke impuls'  mede om sterkte te bepalen. Dus is bij de seismische
stations tussen Garnwerd en Engelbert sprake geweest van duidelijke P-golven en S-
golven.

- Gelet op uw redenering zouden (lokaal) hoge magnitudes gerelateerd kunnen worden
aan een (lokaal) hoge amplitude (uitslag) van de S-golven.

- Indien er bij hoge magnitudes sprake is van korte aankomsttijden van P-golven bij
meetstations, zou een epicentrum nabij kunnen zijn.

- Volgens de Europese Macroseismische Schaal EMS 98 kan wel degelijk een verband
worden gelegd tussen intensiteit, schadebeeld en magnitude.

- Tot nu toe zijn laag-frequente golven gemeten met versnellingsmeters (accelerometers) ,
die echter met name de P-golven, die niet ver reiken, meten. Dus mogelijk in veel mindere
mate (of op grote afstand in het geheel niet) de laag-frequente golven.

- Schade op grote afstand, zowel bij de beving van Huizinge op 26 km afstand (NH Kerk
Scheemda) en de beving van Zeerijp op 25 km afstand (Kloosterburen/Zuurdijk) wijzen de
mogelijke werking van laag-frequente golven uit. 

- Het KNMI zou op zijn minst aan de overheid kunnen adviseren om in deze tot het meten
met tiltmeters over te gaan, zowel om beter inzicht te krijgen op de inwerking op
gebouwen en om beter inzicht te hebben in de werking van laag-frequente golven.
Wetenschap is meten, met als doel het verruimen van inzichten, lijkt mij, en het KNMI kan
daarin ook een eigen verantwoordelijkheid nemen. Anders zullen eigenaren dat moeten
doen, gelet op de bevingen na de beving van Zeerijp, nabij de Sontbrug bij Groningen-stad.
Ook reeksen van lichte bevingen (1-2 Richter) kunnen uiteindelijk schade veroorzaken. In
de KNMI-brochure wordt vermeld dat een beving van 1,2 Richter al wordt gevoeld.

Vriendelijke groet,



Van: @knmi.nl>
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 08:40
Aan: 
Onderwerp: RE: Brief met vragen.
 
Geachte 
 
Dank voor uw email. Onderstaand de antwoorden op uw vragen.
 
Met vriendelijke groet,

 
Vraag 1: Wat is de onderbouwing voor het hanteren van een ‘weegfactor’ ?
Het gebruik van weegfactoren is gangbaar bij het bepalen van een magnitude, wat een
gemiddelde waarde over de verschillende meetpunten is. Met de weegfactoren wordt een
gewogen gemiddelde bepaald, waarbij de bijdragen van waarden die ver van het
gemiddelde liggen beperkt worden. Dit geldt zowel voor de lage als hoge magnitudes.
Uit meetstations op de lijn Garnwerd (G750/4,63 Richter)-Winsum (G164/3,82 Richter)-
Adorp (G264/3,70 Richter)-Hornbach(Groningen, G 324/3,75 Richter)-
Engelbert(Groningen, G694/3,77 Richter) blijken aanmerkelijk hogere magnitudes dan 3,4
Richter. Dit op afstanden van 14,8 tot 18,5 km. van het epicentrum te Zeerijp. Op deze lijn
zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een gemiddelde van 3,9 Richter. Vraag 2: Zijn de
locaties van deze meetstations en de  gemeten magnitudes correct?
De locaties en magnitudes zijn correct. Echter wordt een magnitude bepaald uit het
gewogen gemiddelde van zoveel mogelijk stations. Slechts een paar stations beschouwen
geeft een vertekend beeld. Een aardbeving zendt niet in alle richtingen evenveel energie
uit. Dit heeft te maken met het mechanisme van de aardbeving.
Vraag 3: Zijn bovengenoemde meetstations langs een breuklijn gepositioneerd?
De ondergrond bestaat uit vele breuken. Alle stations staan daarom op of nabij een breuk.
Station G334 (Garmerwolde) met 3,90 Richter en station G800 (Westeremden) met 4,19
Richter bevinden zich op resp. 13,7 en 18,4 km  van het epicentrum. Vraag 4: Hoe verklaart
u de op deze stations in de ondergrond gemeten hoge magnitudes ten opzichte van de
afstand tot het epicentrum?
Er zijn stations met hoge, lage en meer gemiddelde waarden als functie van de afstand tot
het epicentrum. Daarom wordt er met een gewogen gemiddelde gewerkt. In de
magnitude berekening wordt daarnaast rekening gehouden met de afname van de energie
met de afstand.
Vraag 5: Is een gemiddelde van 3,4 Richter  met ‘weegfactor’ nog wel representatief  en
houdbaar . gelet  op de gemeten hogere  magnitudes en bijzondere verschijnselen zoals
een mogelijke cluster van hogere magnitudes in het bevinggebied?
Er wordt zowel rekening met lagere als hogere waardes gehouden in het berekenen van de
magnitude door een gewogen gemiddelde te bepalen.  Het gebruik van ‘cluster van hogere
magnitudes’ is onjuist. De magnitude van een beving wordt bepaald met een gewogen
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gemiddelde.
Vraag 6: Is deze  mogelijke cluster van hoge magnitudes op de lijn Garnwerd-Engelbert,
met nog verspreide andere hoge magnitudes, geen aanleiding om een meer
gedifferentieerd beeld te geven van locaties van (gemiddelde) magnitudes?
Nee, een beving kent een locatie, tijd en magnitude. En elke bepaalde magnitude kent een
onzekerheid. In het geval van de beving bij Zeerijp is de onzekerheid 0.15 magnitude
eenheden, of te wel 3,4 +-0,15.
Vraag 7: Wordt een magnitude berekend aan de hand van de op het meetstation
binnenkomende  P- en S-golven?
De gepubliceerde magnitude is een lokale magnitude en wordt op basis van de amplitude
van de S-golven bepaald.
Aardbevingsgolven zijn samengesteld uit o.a. P-golven en S-golven. S-golven zijn iets
langzamer dan P-golven.  Vraag 8: Is het tijdsverschil van het binnenkomen van P- en S-
golven op een meetstation met een hoge magnitude geringer dan op een meetstation met
een lagere magnitude?
Het tijdsverschil tussen P- en S-golven is een functie van de afstand en niet van de
magnitude.
Volgens het Rapport Gebouwschade Loppersum van Deltares (2011) is de schade aan
gebouwen, en de kans op schade, hoger naarmate de magnitude hoger is, en naarmate
een gebouw zich dichter bij een punt met hogere magnitude bevindt. Schade aan
gebouwen is ook bepalend voor het vaststellen van de Intensiteit van een beving volgens
de Europese Macroseismische Schaal EMS. Ook de EMS legt een verband tussen Intensiteit
en hoogte van de magnitude.
Vraag 9: Is de EMS-Intensiteit nabij de cluster van hogere magnitudes op de lijn Garnwerd-
Engelbert  met een gemiddelde van 3,9 Richter mogelijk hoger dan in andere delen van het
bevinggebied met lagere gemeten magnitudes?
Het gebruik van “cluster van hogere magnitudes” is onjuist. De magnitude van een beving
wordt bepaald met een gewogen gemiddelde (zie bovenstaand). De vertaalslag van
magnitude naar intensiteit is niet zomaar te maken.
Vraag 10: Wat zijn de criteria voor het vaststellen van de locatie van het epicentrum? Dit
mede gelet op het feit dat volgens recente gegevens van het CVW er inmiddels 3749
schademeldingen zijn, met een duidelijke concentratie in en rond Groningen-stad, inclusief
schade in het UMCG. (CVW, meldingen per postcodegebied).
Het epicentrum wordt bepaald met behulp van de aankomsttijden van de P-golven op de
verschillende stations en een snelheidsmodel van de ondergrond om tijd naar afstand te
kunnen vertalen.
Vraag 11: Geldt dit ook voor andere locaties en meetstations met een hoge magnitude,
zoals meetstation G334 Garmerwolde (3,9 Richter)  en meetstation G800 Westeremden
(4,19 Richter)?
Het is me onduidelijk wat u hiermee bedoeld.
Vraag 12: Hebben de hoge magnitudes op de lijn Garnwerd-Engelbert  nabij Groningen-
stad er mede aan bijgedragen dat het SodM, mogelijk na overleg met u, ‘Code Rood’  heeft
afgeroepen?
Het KNMI en SodM hebben hier geen afstemming over gehad. Het SodM kan u vast met



deze vraag verder helpen.
Vraag 13: Kunt u een overzicht geven van de locaties en versnellingen van de gemeten
piek-grondversnellingen in het bevinggebied?  Dus in cm/s2, en met inbegrip van de
gemeten hoogste piekgrondversnelling van b113,75 cm/s2 te Garsthuizen. Het is opvallend
dat nabij de gemeten hoge magnitudes geen bijzonder hoge PGA’s aangegeven worden.
De getallen zoals gemeten door de versnellingsmeters van de 3,4 beving in Zeerijp zijn te
vinden op: http://rdsa.knmi.nl/opencms/nl-rrsm/select-events/results/event-
detail/index.html?eventid=knmi2018anwg
Vraag 14: Zijn er in het gebied slechts 23 PGA-meters aanwezig?
Voor deze aardbeving hebben 49 versnellingsmeters de grondversnellingen gemeten.
Vraag 15: Zijn er PGA-metingen bekend buiten het bevinggebied, zoals te Haren, Leens,
Hogezand-Sappemeer, Oude Pekela.?
Een overzicht van alle seismologische stations kunt u vinden via:
http://rdsa.knmi.nl/fdsnws/station/1/query?network=NL&format=text
En op de pagina http://rdsa.knmi.nl/opencms/nl-rrsm/select-events/results/event-
detail/index.html?eventid=knmi2018anwg
Vraag 16: Kunnen er door een zware beving ook elders, o.a. ook bij de kleinere velden, 
lichtere bevingen of trillingen getriggerd worden?
Dit is tot op heden niet waargenomen.
Vraag 17: Wat is het effect van de laagfrequente, meer verreikende en zich dicht onder de
oppervlak verplaatsende Love- en Rayleigh-golven?   Dit is de derde soort van
aardbevingsgolven. Dit ook in samenhang met de slappe bodem (het opslingereffect) en
het na-ijlen van schade op grotere afstanden?
Oppervlaktegolven (Love- en Rayleigh golven) worden door de geïnduceerde bevingen in
het Groningen-veld niet opgewekt. Dit hangt samen met de sterkte en geringe diepte van
de bevingen.
Vraag 18: Wordt er vanuit het KNMI of andere instanties systematisch en onafhankelijk
onderzoek gedaan naar de effecten en de reikwijdte van deze laagfrequente
aardbevingsgolven?
Zie 17.
Vraag 19: Kunnen, na eerdere positieve berichten van de NAM  begin 2017 dat het aantal
zware bevingen  minder zou worden, onderzoeken nog wel aan de NAM worden
overgelaten, zoals een recent eigen onderzoek van de NAM naar de Love- en Rayleigh-
golven? (Waaruit zou moeten blijken dat  aan de hand van accelerometers uitgesproken
oppervlakte golven niet geconstateerd konden worden. Summary onderzoek.)En waarom
zo’n onderzoek nu pas?
NAM laat eigen onderzoek door externe internationale experts reviewen. 
Het KNMI heeft ook geconstateerd dat oppervlaktegolven niet geëxciteerd worden. 
Vraag 20: Waarom wordt er, ter complementering van het inzicht,  en om de werking van
deze laagfrequente golven te kunnen analyseren, geen (onafhankelijk beheerd) netwerk
van tiltmeters ingezet?  Dit  over het gehele gebied tussen Lauwersoog, Dollard en tot en
met Haren en Ter Apel?
De keuze voor de inzet van tiltmeters is niet aan het KNMI. Versnellings- en seismometers
zijn afdoende om de aardbevingen te karakteriseren in termen van tijd, locatie en



magnitude. Bron karakterisatie is de taak van het KNMI. Om de langetermijneffecten van
aardbevingen op bijvoorbeeld scheefstand van woningen te bepalen, kunnen tiltmeters
een rol spelen.
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Van: @hotmail.com] 
Verzonden: maandag 22 januari 2018 18:28
Aan: 
Onderwerp: Brief met vragen.
 
Zeer geachte 
 
Bij deze als bijlage een brief met een aantal vragen inzake de recente beving bij Zeerijp.
 
Met vriendelijke groet,
 

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e





Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag
........................................................................
T +  bgg +
F + 

@minez.nl
http://www.sodm.nl
Afwezig: woensdagen
 
 
 
 
 

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e





















 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Pagina 2 van 5 
 

Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

 

 
Ons kenmerk 

WJZ / 18014155 

 robuust als beslisinformatie omdat zij inzicht geven in de ordegrootte van de 
bedragen en de onderlinge verschillen tussen de opties/scenario’s.  
 
Team Bovengrond schat de aardbevingskosten bij continuering van het huidige 
beleid op ongeveer €15 miljard. Deze inschatting is gebaseerd op 20.000 
woningen, die allen volledig moeten worden versterkt. Dit wordt ondersteund door 
ervaringscijfers. Overige objecten en overige woningen in de provincie zijn nog 
niet meegenomen. Er is geen informatie beschikbaar om deze kosten in te 
schatten.  
 
De kosten per woning zijn hoog, tot 3 keer de woningwaarde. Die kosten bestaan 
voor significante delen uit randkosten (oa verhuizing, inrichting, onderzoek). 
Besparingsopties binnen de huidige beleidsuitgangspunten lijken niet kansrijk. Wel 
eventueel als er andere beleidsmatige/ politieke keuzes worden gemaakt en wordt 
ingezet op een herinrichting van het gebied in plaats van herbouw/versteviging op 
locatie of als door positieve prikkels herbouw kan worden gestimuleerd in plaats 
van versteviging. 
 

geeft aan dat gelet op de hoge kosten van een versterkingsoperatie 
vergaande alternatieven moeten worden onderzocht zoals herbouw elders. Dit om 
een compleet beeld aan te kunnen bieden aan de bewindspersonen. 
 

 benadrukt dat veiligheid in het gebied randvoorwaardelijk is voor gaswinning. 
Te veel tijd investeren in het zoeken naar een aanpak kan tot gevolg hebben dat 
de veiligheidssituatie zodanig wordt dat acuut geen/ veel minder winning meer 
mogelijk is. 
 
In de versterkingsoperatie is door verschillende partijen de wens uitgesproken om 
verder te gaan dan strikt verplicht op grond van aansprakelijkheidsrecht. Het 
advies is om hiervoor een loket in te richten maar achter de schermen wel 
onderscheid te maken in het verplichte deel en het coulance deel om discussie 
over de totaalsom met de olies te voorkomen. 
 
De adviseurs hebben de verschillende opties voor een toekomstige 
afdrachtensystematiek toegelicht. Zij geven aan dat de mogelijke ‘upside’ uit 

gaswinning voor de Staat naar verwachting lager zijn dan de risico’s op de 

‘downside’ – de kosten voor schade en versterking. Het advies is daarom om een 
model te kiezen (model B) waarin de Staat en de Olies de onderhandelingen 
voeren langs de lijn van de intentieverklaring. In dat model is sprake van 
risicodeling. Het is dan wel van belang om in de onderhandelingen prioriteit te 
leggen bij een garantstelling door Shell en Exxon voor het aandeel van de NAM in 
aardbevingskosten.  
 
Het nationaliseren van de NAM lijkt een onwenselijke optie omdat hiermee het 
operationele risico van de gaswinning bij de Staat komt te liggen en de 
moedermaatschappijen uit beeld verdwijnen. Een overname lijkt om dezelfde 
reden niet aantrekkelijk. Heeft als voordeel op nationalisatie dat het in overleg 
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 gebeurt, zodat ten minste nog afspraken kunnen worden gemaakt. Het scenario 
waarbij alle partijen aan tafel blijven met een open einde garantstelling van de 
moederbedrijven voor het aandeel van de NAM lijkt daarom voor de adviseurs de 
enige realistische optie. Deze conclusie wordt breed gedeeld: structuur B heeft de 
voorkeur. 
 

 geeft op een vraag van  aan dat hij niet denkt dat Shell en 
Exxon snel voor hun verantwoordelijkheden zullen weglopen. Dit wordt anders 
indien met de winning onacceptabele veiligheidsrisico’s worden gelopen en niet 

binnen de norm kan worden geopereerd. Kans op terugtrekken bedrijven lijkt het 
grootste als zij gedwongen worden te kiezen op basis van veiligheid. Dan zouden 
ze de stekker er uit kunnen trekken onder noemer veiligheid. Dit kan sneller gaan 
als SODM met laag advies komt. 
 

3. Mandaat boven- en ondergrond 

 

Mandaat bovengrond wordt toegelicht door . 
 
De uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden 23 januari moet nog worden 
verwerkt in de notitie. Kan tot verdubbeling van genoemde de genoemde 
bedragen leiden en tot een cash flow probleem omdat de schade sneller moet 
worden vergoed dan dat de gasbaten dit kunnen opvangen. 
 

 geeft aan dat de inzichten uit het KPMG rapport aanleiding geven om breder 
naar de aanpak van het bovengrondse te kijken. Verder zou moeten worden 
bezien of de inschattingen van de opbrengsten niet te negatief zijn (onder in de 
markt verkopen). 

 

Mandaat ondergrond wordt langs de lijnen van de concept-nota toegelicht door 
. Hier zijn verder geen inhoudelijke vragen over.  

 
Van belang is dat indien er een spanning ontstaat tussen de adviezen van SODM 
en GTS er mogelijk een (spoed-) wetswijziging noodzakelijk is waarbij veiligheid in 
het gebied kan worden afgewogen tegen de leveringszekerheid. Huidige 
Mijnbouwwet biedt hier geen ruimte voor (veiligheid gaat voor). Bij een zeer laag 
advies van SODM lijkt binnen het huidige wettelijke kader dus geen ruimte voor 
een winningsbesluit waarbij de leveringszekerheid geborgd is. 
Dit kan invloed hebben op de onderhandelingen, omdat de olies hiermee vooraf 
een belangrijk punt krijgen (publieke verantwoordelijkheid voor niveau winning). 
 

FIN en  gaan gezamenlijk een oplegger maken met de 
beslisinformatie. Opmerkingen op de besluitvormende notitie kunnen nog worden 
verwerkt. 
Vervolgproces mandaat 

• 26 jan bila EZK FIN 
• 30 jan BWO 
• 9 feb in MR 
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Landsadvocaat is betrokken. Op verzoek van het SG-overleg wordt een tweede 
kantoor benaderd voor een second opinion. 
 

4. Mededelingen 

 
NAM heeft een rapportage opgeleverd naar aanleiding van de beving bij Zeerijp. 
Daarbij aangegeven dat beving binnen het verwachte patroon past, maar ten 
behoeve van de veiligheidsbeleving nadere maatregelen kunnen worden getroffen. 
SODM heeft om aanvulling gevraagd. NAM heeft daar op gereageerd maar met 
vragen over opstelling SODM en interpretatie protocol. NAM heeft ook de eigen 
interpretatie van het protocol bij SODM neergelegd. 
 
SODM buigt zich nu over deze punten. Het zijn uitgebreide rapportages, waardoor 
ook een meer uitgebreid advies van het SODM wordt verwacht. 
Naar verwachting is er woensdag zicht op het tijdspad voor het advies van het 
SODM. Verwachting is volgende week donderdag advies SODM en GTS. Er is 
contact tussen SODM en GTS om de technische uitgangspunten van de adviezen 
op elkaar af te stemmen, zodat duidelijk is hoe de adviezen zich tot elkaar 
verhouden. 
 
Verwachting is dat advies donderdag deels goed uitvoerbare suggesties bevat 
(bijv insluiten Loppersumcluster) maar deels ook minder duidelijk en met mitsen 
en maren. De Minister wil tijd hebben na ontvangen advies om te kunnen 
besluiten. Na bespreking MR informeren Kamer. 
Wens is om eind maart in de MR te bespreken welke fundamentele keuzes 
gemaakt worden over winning met perspectief afbouwscenario’s. 
Dus korte termijn maatregelen direct nemen. Lange termijn na bespreking in MR 
en goed doordracht. 
 
Nb. Maatregelen op korte termijn moeten in lijn zijn met de nu geldende 
voorlopige voorziening van de RvS. Structurele maatregelen, die afwijken van 
vovo, moeten in nieuw winningsbesluit. Bijvoorbeeld fluctueren kan pas na nieuw 
winningsbesluit worden verplicht aan NAM. Mogelijk wel op basis van 
vrijwilligheid. 
 

5. Rondvraag en sluiting 

 vraagt waar in het proces kan worden gesproken over voorbeeldprojecten 
(gasloze wijken)? 

 geeft aan dat op korte termijn wordt gewerkt aan het schadeprotocol. 
Verder in eerste kwartaal uitwerken welke maatregelen nog kunnen worden 
uitgevoerd voor bovengrond. Eind maart MR. De inschatting van de kosten van de 
versterkingsoperatie geven vormt ook input voor het uitwerken van de 
bovengrondse aanpak. Voorbeeldprojecten een duurzaamheidsinitiatieven kunnen 
trigger zijn voor bewoners om voor goedkopere opties dan versteviging te kiezen. 
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  vraagt of de wettelijke instrumenten om onteigening af te dwingen 
ontbreken. Is het wenselijk om wetgeving te ontwikkelen?  geeft aan 
dat dit lastig is omdat het inbreuk maakt op mensenrechten (family life, 
eigendom). Kansen eerder om individuele dwarsliggers te dwingen dan om hele 
dorpen te verplaatsen. 
 
Meer kansen lijken te liggen in positieve prikkels zoals premies, 
levensloopbestendige huizen of duurzaamheid. 
 
Acties 

• Allen kunnen opmerkingen op besluitvormende notitie aanleveren bij van 
 en . 

• In het Strategisch overleg wordt bezien welke opties denkbaar zijn om de 
totale kosten voor de versteviging te beperken en welke politieke/ 
beleidskeuzes daarvoor noodzakelijk zijn. 

• Communicatie wordt uitgenodigd voor het volgende overleg. 
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Mandaat Minister van Economische Zaken en Klimaat | onderhandelingen Groningen 

[Laatste PM’s worden de komende dagen ingevuld en verwerkt in de versie t.b.v. RFEZIL en MR] 

1. Aanleiding

In de periode van 12 februari tot eind maart 2018 zullen op twee verschillende tafels

onderhandelingen gevoerd worden over Groningen:

1) onderhandelingen met Shell en Exxon over de toekomst van het gasgebouw en

2) gesprekken met de regio over de inrichting van schadeherstel, versterking en

toekomstperspectief.

In deze notitie wordt mandaat gevraagd voor beide onderhandelingen. Het voornemen is in de

Ministerraad van 29 maart de uitkomsten van de onderhandelingen voor te leggen.

2. Mandaat onderhandelingen Shell en Exxon

a. Algemeen

De Staat is onderdeel van het zogenaamde ‘gasgebouw’. Het gasgebouw is het privaatrechtelijke

samenwerkingsverband tussen de Staat, Shell en Exxon voor de winning en verkoop van het

Groningengas. Bij de oprichting in 1963 verkreeg NAM (50% Shell en 50% Exxon) het eigendom van

het gas en de concessie om het Groningengas te winnen.

In de Overeenkomst van Samenwerking (OvS) werden de Maatschap en GasTerra opgericht. NAM

wint het gas voor rekening en risico van de Maatschap. Bij het verlenen van de concessie werd

vastgelegd welk deel van de opbrengst naar de Staat zou gaan en welk deel naar Shell en Exxon (64-

36%, ook wel: basisafdrachten). In de jaren ’70 zijn nadere financiële afspraken gemaakt via de

Meeropbrengstenregeling (MOR). Met de MOR systematiek komt de laatste jaren ongeveer 85% van

de opbrengsten van het gas toe aan de Staat, terwijl de Staat 64% van alle kosten draagt.

Door de sterk stijgende kosten en afnemende winning staan de afspraken in het gasgebouw onder

druk. Shell en Exxon vinden de met de winning gepaard gaande juridische risico’s (onrechtmatig

handelen, strafrechtelijk onderzoek en mogelijke vervolging bestuurders NAM) bovendien niet

langer acceptabel. Winning uit het Groningenveld is echter noodzakelijk voor de leveringszekerheid.

Heronderhandeling van de oude afspraken is noodzakelijk.

b. Structuur

Het verdient aanbeveling om geen fundamentele wijzigingen aan te brengen in de verhoudingen

binnen het gasgebouw door als Staat het gasgebouw te verlaten, of NAM (activiteiten of aandelen)

over te nemen. In opdracht van de Staat heeft KPMG een zestal structuren van oplossingsrichtingen

bekeken, waarvan er drie zijn gebaseerd op een herinrichting van de contractuele relatie met Shell

en Exxon en drie op basis van een overname van NAM. Gelet op de verwachte verdere afname van

de winning (zie bijlage I voor scenario’s), de grote financiële risico’s naar de toekomst, alsmede de

consequenties op het gebied van leveringszekerheid adviseert KPMG op hoofdlijnen de huidige

structuur te continueren. De Staat realiseert op deze wijze, gegeven de grote onzekerheden rondom

de te verwachten aardbevingskosten, een optimale financiële betrokkenheid van Shell en Exxon.

Als gedurende de onderhandelingen blijkt dat er niet tot overeenstemming wordt gekomen, dan

adviseert KPMG te kiezen voor een overname waarbij NAM enkel de rol van operator blijft vervullen

via een daartoe te sluiten operating contract. In dat geval zal de Ministerraad opnieuw om mandaat

worden gevraagd; er ligt dan immers een fundamenteel ander risico.

79g
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c. Inhoudelijke onderwerpen 

 

Mandaat wordt gevraagd voor het volgende: 

 

I. Wijziging van de Mijnbouwwet en leveringszekerheid 

 De Mijnbouwwet zal worden gewijzigd zodat de Staat bij het vaststellen van het 

winningsniveau een afweging kan maken tussen de publieke belangen (o.a. veiligheid en 

leveringszekerheid). Op grond van de huidige Mijnbouwwet kan die afweging onvoldoende 

worden gemaakt. De Staat zal expliciet bepalen welk niveau NAM moet produceren en 

volgens welk profiel. De veronderstelling van NAM is dat zij dan vervolgens dit niveau kan 

winnen zonder daardoor onrechtmatig te handelen of strafrechtelijk te kunnen worden 

vervolgd. NAM blijft echter de exploitant en zal nog steeds moeten handelen volgens 

prudent operatorship. 

 Indien de Staat in de toekomst aan NAM opdraagt om een bepaalde hoeveelheid gas op een 

bepaalde wijze te winnen, bestaat het risico dat de aansprakelijkheid van NAM jegens de 

gedupeerden (deels of geheel) verschuift richting de Staat. Gelet op het feit dat het grootste 

deel van de kosten verband houdt met de aansprakelijkheid van NAM, en er mogelijk 

verschuiving optreedt, zal moeten worden geborgd dat NAM haar financiële verplichtingen 

nakomt (zie onder III). De verschuiving van aansprakelijkheid die mogelijk plaatsvindt, ligt in 

de externe verhouding tussen NAM – of de Staat – en degene die schade lijden als gevolg 

van de bodembeweging; in de interne verhouding tussen NAM en de Staat kan nog steeds 

worden afgesproken dat NAM de schadelasten blijft dragen. 

 Daarnaast dient NAM het gevraagde niveau ook feitelijk te kunnen winnen; de 

leveringszekerheid moet worden gegarandeerd. Met Shell en Exxon moeten afspraken 

worden gemaakt over het beschikbaar houden van voldoende capaciteit en volume via het 

Groningenveld en de laagcalorische bergingen Norg en Alkmaar om - samen met overige 

marktmiddelen - in de fysieke vraag te kunnen blijven voorzien.  

 

II. Publieke verantwoordelijkheid schade en versterken 

 De Staat neemt publieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van schade en versterking 

(door oprichting van één of twee fondsen/ZBO-en; precieze invulling wordt nader verkend). 

 De publiekrechtelijke entiteiten zullen exclusief (i.e. met uitsluiting van de gang naar de 

civiele rechter) worden belast met de taken die verband houden met resp. 

schadeafhandeling en uitvoering van de versterking. De beslissing over de toekenning van 

schadevergoeding of schadeherstel zal door een onafhankelijke commissie worden 

genomen. NAM, Shell en Exxon hebben verder geen enkele bemoeienis met de uitvoering of 

inrichting van schadeherstel en versterking.  

 

III. Financiële verplichtingen NAM 

 Geborgd moet worden dat NAM, gelet op haar aansprakelijkheid als exploitant, altijd, 

onafhankelijk van winningsniveau of onverwachte gebeurtenis, blijft betalen voor: 

o alle vormen van schade (onder meer fysieke schade, immateriële schade en 

waardedaling) 

o de versterking van gebouwen  
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o het opruimen van de installaties als gevolg van de verminderde dan wel beëindigde 

winning. 

 Er worden afspraken gemaakt over de permanente voeding door NAM van de 

publiekrechtelijke entiteiten voor schadeherstel en versterking. Uitgangspunt is: 

o de aansprakelijkheid van NAM, met een onzekerheidsmarge ten behoeve van 

financiële afwikkeling met de Staat van ten minste 5%; 

o een tegemoetkoming bovenop de aansprakelijkheid ten behoeve van gedupeerden 

van ten minste 5%.  

 Er worden afspraken gemaakt over de bijdrage van NAM aan het bieden van perspectief 

voor de regio. Overeen moet worden gekomen dat NAM: 

o een opkoopregeling van ten minste 3 x € 10 mln. zal financieren; 

o het regiofonds Groningen (€200 mln. voor deze regeerperiode en 2,5% van de 

aardgasbaten daarna) zal verdubbelen. 

 Voor de nakoming van de financiële verplichtingen van NAM zal de financiële positie van 

NAM aanzienlijk moeten worden versterkt. Daartoe moeten financiële zekerheden worden 

verkregen van Shell en Exxon door middel van cash en (bank)garanties, naast aanvullende 

kapitalisatie van NAM. De hoogte van dergelijke financiële zekerheden moet ten minste 

€ 2 mld. (PM KPMG) zijn bij een verdeling van de kosten bij 73-27% (thans 64-36%).  

 

IV. Financiële verdelingsafspraken 

 Voor de financiële afdrachten wordt aansluiting gezocht bij de afdrachtensystematiek zoals 

die wettelijk is vastgelegd in de Mijnbouwwet en die van toepassing is op bijna alle 

Nederlandse gasvelden. Hierdoor zal de basisafdracht worden verhoogd van 64% naar 

ongeveer 73% (waarbij dus 27% resteert voor NAM). Dat betekent eveneens dat de kosten 

van NAM voor 73% door de Staat worden gedragen.  

 Daarnaast wordt ingezet op een additionele, private plus voor de Staat afhankelijk van de 

hoogte van het winningsniveau. KPMG adviseert in de onderhandelingsstrategie om in te 

zetten op een plus die leidt tot een afdrachtenpercentage van 85%, omdat deze aansluit op 

de huidige systematiek, maar met een (meer) proportionele verdeling tussen kosten en 

opbrengsten. Impliciet neemt de Staat hiermee 85% van de aardbevingskosten voor zijn 

rekening.  

 KPMG concludeert echter dat de gelimiteerde ‘upside’ van een plus niet in verhouding staat 

tot de ongelimiteerde ‘downside’ van de kosten voor schade en versterken. De Staat heeft 

meer baat bij een goede risicoverdeling en daarbij behorende kostenverdeling, dan de 

additionele opbrengsten bij afbouwende gaswinningsvolumes. KPMG adviseert daarom 

sterker in te zetten op financiële zekerheidsstelling dan op het onderhandelen van een plus; 

het Mijnbouwregime vormt dan de basis voor de financiële verdelingsafspraken.  

 De winning moet kunnen worden afgebouwd. Er moet overeen worden gekomen dat NAM, 

Shell en Exxon geen claim zullen indienen voor gas dat in de grond achter blijft (het gas is 

eigendom van NAM).  

 
V. Geen fundamentele herziening governance gasgebouw 

 Bovenstaande wijzigingen komen in belangrijke mate tegemoet aan de eerder geuite 

kritieken en aanbevelingen vanuit OVV en ABDTopconsult. 
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 De Staat continueert de huidige structuur waardoor er grote financiële betrokkenheid van 

Shell en Exxon blijft bestaan.  

 Opheffen van GasTerra – ontmanteling van het gasgebouw – compliceert de 

onderhandelingen, terwijl de geest van de aanbevelingen van OVV en ABD wel wordt 

opgevolgd. 

 

d. Inrichting proces en organisatie 

De gesprekken met Shell en Exxon over een herziening van het gasgebouw zijn aangevangen onder 

het vorige Kabinet, kort na het uitbrengen van het rapport van de Onderzoeksraad voor de 

Veiligheid over Gaswinning in Groningen uit 2015. De gesprekken zijn in het afgelopen jaar 

geïntensiveerd. In de afgelopen maand is gewerkt aan een intentieverklaring in aanloop naar het 

gesprek tussen de CEO’s van Shell (Van Beurden) en Exxon (Woods) met de Minister-President en de 

Minister van Economische Zaken en Klimaat. De intentieverklaring is voor Shell en Exxon nog niet 

akkoord. Na het verkrijgen van het mandaat zullen de onderhandelingen worden gestart.  

De gesprekken worden gevoerd tussen de DGETM (Gaastra) en SG (Camps) van EZK en de 

landendirecteuren van Shell (Van Loon) en Exxon (De Jong). Een bredere projectgroep van EZK waar 

medewerkers van het Ministerie van Financiën en Algemene Zaken in deelnemen bereidt de 

onderhandelingen voor. Er is nauwe betrokkenheid van de Landsadvocaat (Houtzagers, Defaix), EBN 

en KPMG. Er wordt thans een tweede advocatenkantoor benaderd.  

 

e. Onderhandelingsstrategie 

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de huidige positie van partijen is, wat in de 

intentieverklaring is opgenomen, waar mandaat voor wordt gevraagd (red lines), welk openingsbod 

door middel van een concept Akkoord op hoofdlijnen zal worden neergelegd en wat de gewenste 

eindpositie van de Staat is.  
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3. Mandaat gesprekken regio 

 

a. Algemeen 

De gaswinning leidt tot aardbevingen en aardbevingen leiden tot schade in Groningen. Die schade 

moet worden vergoed of hersteld. Daarvoor wordt op korte termijn de Tijdelijke commissie 

mijnbouwschade Groningen opgericht die het schadeprotocol zal uitvoeren. Hier heeft onlangs 

besluitvorming over plaatsgevonden in de Ministerraad. Voor de langere termijn zal deze Commissie 

opgaan in een publiekrechtelijk ingericht Schadefonds Groningen.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat gebouwen in Groningen worden versterkt om te voldoen aan de 

Meijdam-norm. Primaire doel van de versterkingsopgave is het waarborgen van de veiligheid van de 

Groningers. Momenteel wordt de versterkingsopgave uitgevoerd onder publieke regie van de 

Nationaal Coördinator Groningen, maar onder de verantwoordelijkheid van NAM. Het voornemen is 

om de uitvoering van de versterkingsopgave onder publieke verantwoordelijkheid in te richten. 

Daartoe zal een publiekrechtelijke entiteit moeten worden opgericht.  

Ten slotte heeft de gaswinning diepe sporen getrokken in Groningen. Groningen moet weer een 

toekomstperspectief worden geboden. Met de regionale bestuurders sluit het Rijk een ‘tripartiet 

bestuursakkoord’ voor een investeringsprogramma gericht op versterking van de economische 

structuur, in het bijzonder gericht op een prominente rol van de Regio in verduurzaming in 

combinatie met versterking en de energietransitie. 

 

b. Inrichting en doel van gesprekken 

In de komende maanden zullen gesprekken met de regio worden gevoerd over de inrichting van de 

schadeafhandeling, de versterking en het toekomstperspectief. Het streven is om voor 31 maart 

2018 met de regio tot een gezamenlijke lijn te komen. De gesprekken worden gevoerd aan een 

bestuurlijke tafel, waarbij de minister van EZK als dossierhouder het Rijk vertegenwoordigt; de 

minister van BZK voor zover het ruimtelijke opgaven en bestuurlijke verhoudingen betreft en de 

minister voor Rechtsbescherming voor het Besluit Mijnbouwschade Groningen. De provincie en 

gemeenten worden vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, twee gedeputeerden en 

één burgemeester en één wethouder. Het proces wordt begeleid door de Boston Consulting Group. 

Doel is om, conform het Regeerakkoord, schadebeoordeling, schadeafhandeling, en aanvullend ook 

de versterkingsoperatie volledig in publiek domein te brengen, zodat bewoners, provincie en 

gemeenten geen zaken meer hoeven te doen met de NAM. Om dit te realiseren zijn afspraken met 

de NAM en haar aandeelhouders voor de voeding nodig als onderdeel van een bredere 

onderhandeling over de toekomst van het gasgebouw. Op deze manier worden de gesprekken met 

de regio niet belast met de aanwezigheid van de NAM aan tafel en diens akkoordbevinding.  

 

c. Toelichting versterken 

Op het gebied van versterken zijn er diverse fundamentele knelpunten die in het overleg tussen Rijk 

en regiobestuurders opgelost zullen moeten worden. Provincie en gemeenten geven aan naar een 

andere rolverdeling toe te willen, omdat zij nu geen eigenaarschap voelen over het 

versterkingsproces dat op hun grondgebied plaatsvindt.  

Daarnaast is er een groeiend ongemak bij het ervaren gebrek aan regie over de eigen regio, wat 

deels te verklaren is uit de technische benadering van het versterken.  
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Ten slotte zijn de enkel met de versterking gepaard gaande kosten extreem hoog (nog zonder 

additionele beleidswensen als verduurzaming); die kosten moeten naar beneden door middel van 

een gefocust programma en een andere benadering. 

 

EZK en BZK zijn samen met de regio een traject gestart (governance bovengronds) waar wordt 

bezien hoe de besluitvorming omtrent de aanpak van de gevolgen van bodembeweging moet 

worden ingericht. Een nieuwe manier van samenwerken bij de aansturing van de versterkingsopgave 

vormt hier een hoofdonderdeel van.  

Het Rijk gaat het overleg met de bestuurlijke en maatschappelijke regionale partijen in met de 

volgende uitgangspunten: 

▪ Ondersteuning bieden aan de Regio op het gebied van het ontwikkelen van een concreet 

toekomstperspectief voor dorp, wijk of straat;  

▪ De versterkingswerkzaamheden moeten er op gericht zijn om panden binnen 5 jaar na 
inspectie op norm te brengen en indien mogelijk kunnen deze worden gecombineerd met 
werkzaamheden die gericht zijn op verduurzaming en economische structuurversterking.  

▪ Inzetten op een meer praktische benadering van het toepassen van de norm en het 

normeringskader. Met name bij erfgoed zou dit een oplossing kunnen bieden voor situaties 

waarin strikte toepassing bij versterking tot aantasting van monumenten zou kunnen leiden. 

In de huidige situatie voert de NCG publieke regie op de afhandeling van schade en de 

versterkingsoperatie die door private partijen (NAM en CVW) worden uitgevoerd. Afhankelijk van de 

te maken afspraken over de governance van de drie hoofdonderwerpen wordt bezien welke rol de 

NCG in de bovengeschetste veranderende omgeving op de langere termijn dient te vervullen. 

 

d. Financiële consequenties voor de Staat in deze Kabinetsperiode 

Doordat de Staat publieke verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van schadeherstel en 

versterken en een verantwoordelijkheid heeft naar de Groningers is – naast de afspraken die worden 

gemaakt met (de aandeelhouders van) NAM – een financiële bijdrage van de Staat noodzakelijk. 

Kosten van taken die door de publieke entiteiten worden uitgevoerd, maar niet vallen onder de 

aansprakelijkheid van NAM, komen dus voor rekening van de Staat.  

De kosten die wél worden gedragen door NAM en verband houden met haar aansprakelijkheid of 

anderszins overeen zijn gekomen, komen op grond van de financiële afspraken in het gasgebouw 

voor 64% voor rekening van de Staat. Na onderhandeling over de herziening van het gasgebouw 

wordt dit aandeel groter; ten minste 73% van de kosten komen dan voor rekening van de Staat.  

Zie in de separate financiële bijlage een raming van de integrale kosten die verband houden met de 

aansprakelijkheid van NAM (€ 15,8 mrd) bij een continuering van het huidige beleid en de kosten die 

verband houden met aanvullende beleidswensen vanuit de Staat (ca. € 1.9 mrd.).  

Opgemerkt moet worden dat indien de winning in een hoog tempo wordt afgebouwd (zie scenario’s 

in de bijlage) de opbrengsten uit de gaswinning en de kosten voor schadeherstel en versterken dicht 

bij elkaar liggen; met inachtneming van de operationele kosten van NAM staat de winstgevendheid 

van het geheel onder druk.  
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Mandaat wordt gevraagd voor het volgende: 

 

I. Bevestiging omvang regiofonds Groningen voor toekomstperspectief en noodzakelijke verdubbeling 

 In het Regeerakkoord is € 200 mln. gereserveerd voor de gehele kabinetsperiode voor het 

regiofonds Groningen. Dat is geformuleerd als 2,5% van de aardgasbaten, maar deze baten 

zijn volatiel als gevolg van de prijsschommelingen van het gas en onzeker gelet op mogelijke 

productiebeperkingen. Bovendien is de directe koppeling tussen de omvang van het fonds 

en de winning een doorn in het oog van de regionale bestuurders. De Ministerraad wordt 

bevestiging gevraagd van de omvang van het regiofonds Groningen op € 200 mln. als 

opgenomen in de financiële bijlage bij het Regeerakkoord voor deze Kabinetsperiode. 

 De financiële omvang van het fonds is te beperkt, gelet op de opgaven op het gebied van 

verduurzaming, leefbaarheid en structuurversterking en gelet op de torenhoge 

verwachtingen uit de regio. Daarom is de inzet om dit fonds te laten verdubbelen door de 

NAM. Indien dit met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat deze 

verdubbeling moeten financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden 

ingediend (€ 200 mln. voor 4 jaar). 

 In de financiële bijlage zijn enkele posten opgenomen die in ieder geval uit het regiofonds 

Groningen zullen worden bekostigd:  

o Duurzaamheid á € 7000,- per woning: jaarlijks € 10,5 mln. 

o Zorgprofessionals en erfgoedloket (OCW): jaarlijks € 8,0 mln. 

o Economische structuurversterking en leefbaarheid: jaarlijks € 14,4 mln. 

 De resterende beleidswensen vanuit de regio voor toekomstperspectief zullen worden 

bekostigd uit het restant van het fonds na verdubbeling: jaarlijks € 67 mln.  

 PM verduurzaming en regio uit enveloppe van BZK/Regio 

 

II. Ruimhartigheid voor schade en ruimte ten behoeve van de uitvoering van de versterkingsopgave 

 Gedupeerden hebben niet alleen schade, maar hebben ook overlast ervaren. Om deze reden 

wordt het noodzakelijk geacht om bij de inrichting van het Schadefonds langjarig ruimte te 

hebben om enige ruimhartigheid te kunnen betrachten evenals voor de uitvoering van de 

versterkingsopgave daar waar de financiële aansprakelijkheid van de NAM eindigt. Het 

uitgangspunt dat de NAM aansprakelijk is en blijft voor de kosten van schade en versterken 

wordt niet verlaten.  

 Bovenop de aansprakelijkheid van NAM wordt voorgesteld om in totaal 10% van het 

schadebedrag aan coulance te betrachten en 10% van de versterkingskosten te reserveren 

voor additionele wensen (hardheidsclausule).  

 Voor schade worden de jaarlijkse kosten van de 10% geraamd op € 9,8 mln. De inzet is om 

5% door NAM te laten vergoeden via de onderhandelingen met Shell en Exxon. Indien dit 

met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat het geheel moeten 

financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden ingediend. Op dit moment 

wordt gevraagd om een financiële ruimte van € 4,9 x 4 = € 19,6 mln. voor deze 

Kabinetsperiode [PM In dit bedrag zit overlap met de financiële ruimte voor 

schadeprotocol; afhankelijk uitkomsten MR] 

 Voor versterking worden de jaarlijkse kosten van de 10% geraamd op € 82,8 mln. De inzet is 

om 5% door NAM te laten vergoeden via de onderhandelingen met Shell en Exxon. Indien dit 
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met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat deze verdubbeling 

moeten financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden ingediend. Op dit 

moment wordt gevraagd om een financiële ruimte van € 41,4 x 4 = € 165 mln. 

 NB: de inschattingen van de kosten zijn vanuit onderhandelingstechnisch oogpunt niet met 

NAM, Shell of Exxon gedeeld. 

 
III. Opkoopregeling 

 Mensen in specifieke omstandigheden met een noodzaak tot verkoop, die hun woning kwijt 

kunnen, krijgen hulp. Een succesvolle pilot zal moeten worden gecontinueerd. De inschatting 

is dat het vervolg van deze pilot in totaal € 50 mln. zal kosten in de komende 4 jaar. De inzet 

is om 30 mln. (3 x 10 mln.) door NAM te laten vergoeden via de onderhandelingen met Shell 

en Exxon. Indien dit met Shell en Exxon niet overeen kan worden gekomen, zal de Staat het 

geheel moeten financieren. Bij Voorjaarsnota zal hier dan een claim voor worden ingediend. 

Op dit moment wordt gevraagd om een financiële ruimte van € 20 mln. voor deze 

Kabinetsperiode. 

 

e. Samenvatting financieel mandaat 

De financiële ruimte ten behoeve van de gesprekken met de regio wordt bij akkoord op 

bovengenoemd mandaat als volgt opgebouwd voor de komende 4 jaar: 

 Regiofonds Groningen regeerakkoord: € 200 mln. 

 Verdubbeling fonds door NAM: €  200 mln. 

 Afspraken Shell/Exxon via NAM (5% schade, 5% versterken, opkoop 3 x 10 mln.) ~ € 215 mln. 

[Dit bedrag is afhankelijk van daadwerkelijk uitgekeerde bedragen voor schade en 

versterken en moet niet extern worden gecommuniceerd i.v.m. onderhandelingspositie.]  

 Financiële omvang voorgesteld mandaat (5% schade, 5% versterken, opkoop): € 205 mln. 

 

Bedragen die door NAM worden betaald komen op dit moment voor 64% voor rekening van de 

Staat. Dit vertaalt zich in lagere aardgasbaten. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de kosten die 

op basis van de aansprakelijkheid door NAM worden vergoed voor schadeherstel en versterking. 

 

Bij Voorjaarsnota zal nog een claim worden ingediend voor vooral organisatorische kosten die niet 

relevant zijn voor het behalen van een akkoord met de regio. Daarom vormen zij geen onderdeel van 

dit mandaat. 

 

--- 
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Bijlage 1 | Toekomst van de gaswinning 

In de inventarisatie van mogelijkheden om de vraag naar Groningengas terug te brengen, zal de 

nadruk liggen op de mogelijkheden om grootverbruikers van alternatieven te voorzien, 

verdergaande verduurzaming en het effect van de bouw van een aanvullende stikstofinstallatie. De 

resultaten hiervan zullen in de MR van 29 maart as. worden voorgelegd. De toekomstige omvang 

van de gaswinning is ook van belang voor de gesprekken met de regio en bepaalt (mede) de context 

van de onderhandelingen met Shell en Exxon, maar is zelf geen onderwerp van onderhandeling met 

Shell en Exxon.  

 

In het kader van de verkennende gesprekken met Shell en Exxon zijn vier scenario’s onderscheiden 

voor de periode vanaf 2020: 

1. Scenario 1 “zo veilig mogelijk, gegeven de leveringszekerheid”  

In dit scenario wordt, op basis van recente adviezen van GTS, de hoeveelheid gas 

geproduceerd die strikt noodzakelijk is voor het borgen van leveringszekerheid. Dat 

betekent dat de bestaande stikstoffabrieken maximaal worden ingezet en dat in de 

resterende vraag wordt voorzien door gas uit Groningen. Na ombouw van de industrie zoals 

aangekondigd in het Regeerakkoord wordt aangenomen dat tussen 2020 en 2030 de 

winning afgebouwd kan worden zodat in 2030 uiteindelijk een niveau van 0 bereikt wordt in 

een gemiddelde winter, omdat in de vraag volledig wordt voorzien door de bestaande 

stikstofinstallaties. Specifiek aandachtspunt hierbij is hoe in koude winters in de gasvraag 

kan worden voorzien.  

 

2. Scenario 2 “continuering op 20”  

In dit scenario blijft de gaswinning op het niveau van 20 miljard m³ tot de natuurlijke 

‘decline’ van het veld inzet of dat er door ombouw of verduurzaming onvoldoende vraag is 

in de markt. De impliciete aanname die hier wordt gemaakt is dat de winning op dit niveau 

veilig kan worden voortgezet na 2020. Dit zou aan de orde kunnen zijn indien de 

versterkingsopgave succesvol wordt uitgevoerd en het veiligheidsrisico voor de Groningers 

acceptabel is (kans op overlijden < 10-5). Het lijkt echter onwaarschijnlijk, maar als uiterste 

wordt dit scenario toch gebruikt.  

 

3. Scenario 3 tussenvariant “verlaging naar 12 miljard m³” 

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar als tussenvariant. In dit scenario wordt de winning 

teruggebracht naar 12 miljard m³ - een getal uit een eerder SodM-advies. Om dit te bereiken 

wordt na 2021 de productie jaarlijks met 1,5 miljard m³ verminderd zodat rond 2026 het 

niveau van 12 miljard m³ bereikt wordt. Deze vermindering volgt tussen 2021 en 2026 in 

hoge mate de verwachte ombouw in het buitenland. Hierbij is de inzet om de winning zo 

vlak mogelijk te maken met als doel om bij 12 miljard m³ iedere maand precies 1 miljard m³ 

te produceren.  

 

4. Scenario 4 “de stikstofvariant, maximale verlaging”  

Indien op korte termijn wordt besloten tot de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in 

Zuidbroek  

(€ 500 mln. investeringskosten, € 35 mln. operationele kosten per jaar) dan kan die begin 

2022 operationeel zijn. Hiermee is het mogelijk om de winning per 2022 met circa 6 miljard 
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m³ te verlagen. Indien vervolgens de lijn van de leveringszekerheid wordt gevolgd is het 

mogelijk om de winning in 2027 voor een gemiddelde winter terug te brengen naar 0. In dit 

scenario wordt de leveringszekerheid vergroot en met name voor capaciteit omdat de 

afhankelijkheid van het Groningenveld verminderd wordt. Er zal minder gas worden 

geproduceerd en hoogcalorisch gas zal moeten worden geïmporteerd. Het is daarmee een 

investering in de veiligheid van de Groningers, maar ook een investering in fossiele energie. 

Overigens zal ook in dit scenario mogelijk nog een ‘oplossing’ moeten worden gevonden 

voor koude winters (zie scenario 1). 

 

Onderstaande figuur geeft de vier scenario’s grafisch weer. In deze scenario’s is een verlaging van de 

winning gedurende deze Kabinetsperiode nog niet verwerkt.  

 

Onderstaande tabel geeft de hoeveelheid gas die gewonnen wordt in de verschillende scenario’s, 

waarbij met name de periode 2018-2030 van belang is. Het verschil tussen deze scenario’s is in 

financiële termen wat betreft omzet ongeveer € 65 mrd. 

 

Productie in 

miljarden 3 

2018-2040 

bcm 

Omzet bij 15– 

20 ct. 

Waarvan  

2018 – 2030 

Waarvan 

2031 - 2040 

Scenario 1 165 € 25 – 33 mrd. 165 - 

Scenario 2 444 € 67 – 89 mrd. 265 179 

Scenario 3 330 € 50 – 66 mrd. 210 120 

Scenario 4 122 € 18 – 24 mrd. 122 - 

 

Shell en Exxon hebben aangegeven dat zij mee willen werken aan de afbouw van de Groningen 

gaswinning, maar dat hierdoor winbare reserves in de grond zullen achterblijven. NAM is juridisch 

eigenaar van het gas. Zij willen de waarde van dat gas betrekken bij de afspraken over de 

afdrachtensystematiek en zullen dan geen claim indienen. 

 

 





Budgettaire impact Groningen 

Kern 

• Vooralsnog is de stelregel voor het effect op de overheidsfinanciën 150 mln. euro (incl. effect
op vpb) per miljard kuub minder gaswinning op basis van de huidige financiële afspraken.
Hieronder is weergegeven welk gedeelte van de opbrengst van het Groningengas naar de
Staat toekomt op basis van een 73/27 verdeling volgens de Mijnbouwwet.

• Als er zo snel mogelijk wordt toegewerkt naar 12 mld. m3 heeft dit mogelijk meer financiële
gevolgen dan alleen het effect op de gasbaten. Dit vraagt mogelijk om aanvullende
investeringen in ombouw industrie en een aanvullende stikstofinstallatie. De bouw van een
aanvullende stikstofinstallatie kost qua investering: 500 mln. euro en qua exploitatie 40 mln.
euro p/jaar. Daarnaast kan het ook leiden tot extra kosten voor ombouw van de industrie
(indicatie kosten van ombouw van 7 grootverbruikers wordt geschat op 150 mln. euro). Dat
soort maatregelen bieden de snelste opties om binnen afzienbare tijd op 12 mld. m3 te komen
en de leveringszekerheid te garanderen. Er wordt nog nader uitgewerkt hoe dat bereikt kan
worden.

Financiële kerngegevens 

Volume Groningen 
2018: 20,5 bcm 
2019: 19,5 bcm 
2020: 18 bcm 
2021: 17 bcm 
2022: 12 bcm 

Versterkingskosten € 605 miljoen per jaar 
Schade € 150 miljoen per jaar 

Gasprijs 15 ct/m3 

Verdeling volgens de Mijnbouwwet 73%/27% 

Dit leidt tot de volgende uitkomsten voor het Groningengas in miljarden (inclusief Vpb) 

2018:  1,2 miljard euro 
2019:  1,1 miljard euro 
2020:  0,95 miljard euro 
2021:  0,9 miljard euro 
2022:  0,4 miljard euro 

De huidige raming in de begroting van de gasbaten is 1,95 miljard euro in 2018 en meerjarig 1,85 
miljard euro per jaar. 

80a
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Vergaderpunten 

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering d.d. 23 januari 2018

Het verslag wordt vastgesteld. 

3. Proces richting winningsbesluit (advies SodM, GTS en Kamerbrief)

 ligt de ontwikkelingen en het vervolgproces toe. De maatregelen voor de 
korte termijn die in het advies van het SodM wordt gegeven (insluiten bepaalde 
clusters) wordt overgenomen en in gang gezet. Besluit over niveau van winning 
wordt nu uitgewerkt. Eind maart wordt een besluit genomen over het 
winningsniveau. 

SodM adviseert om de winning zo snel als mogelijk te verlagen naar 12 miljard 
nm³. Afweging zit in de vraag hoe snel “zo snel als mogelijk” is. Dit is afhankelijk 
van de afbouwscenario’s voor gaswinning. Verder wordt in de komende weken 
gewerkt aan een kader om veiligheid, levergingszekerheid en kosten van 
maatregelen tegen elkaar af te wegen. 

Omdat de huidige winning plaatsvindt op basis van een voorlopige voorziening van 
de Raad van State dient een nieuw winningsbesluit genomen te worden. De 
planning voor het winningsbesluit is:  

• eind maart besluit over niveau van winning,

81
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 • eind mei winningsbesluit uitgewerkt daarna doorloop wettelijke 
procedures  

• 1 oktober definitief winningsbesluit. 
 
Om winningsbesluit te nemen moet de wet met spoed worden aangepast. Nas 
vraagt om hier een projectstructuur voor op te zetten en dit met prioriteit op te 
pakken.  geeft aan dat deze planning idealiter rekening houdt met 
de onderhandelingen met Shell en Exxon. Een wijziging van het wettelijke regime 
is een belangrijk vraagpunt van hen. Het is wenselijk om pas met een voorstel 
naar buiten te gaan als dit punt is uitonderhandeld. 

 brengt in overleg met  en  voor het BOG van 20 februari 
een projectplan/startnota voor de wetswijziging in. 
 

 geeft aan dat de afbouwscenario’s in de MR van 30 maart worden 
besproken. De vier elementen voor terugbrengen gasgebruik worden daarin 
verwerkt (industrie, buurlanden, stikstofcentrale en bebouwde omgeving). Voor 
MR komen de afbouwscenario’s in het BOG.  

 doet een voorstel wanneer dit in het BOG kan worden gebracht. 
 

 vraagt om de afbouwscenario’s ook te beoordelen vanuit een financieel/ 
economisch perspectief. 
 

: het winningsniveau heeft ook invloed op de onderhandelingen met de 
Shell en Exxon over de gasbaten. Gelet op de onzekerheden in de ontwikkeling 
van de gaswinning in de toekomst kan een variabele afspraak over de verdeling 
van de gasbaten wenselijk zijn. Hiermee wordt voorkomen dat nieuwe afspraken 
moeten worden gemaakt als weer wordt ingegrepen in het winningsniveau. 
 

 geeft aan dat dit betrokken is in de mandaatnota en wordt 
meegenomen in de onderhandelingen. 

 
4. Onderhandelingsmandaat 
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 12 februari is er nog een bespreking tussen de DG-SG en de directeuren van 
Shell en Exxon. Na de voorjaarsvakantie wordt twee weken onderhandeld. 
 
Loyens en Loeff is aangetrokken als tweede advocatenkantoor naast de 
landsadvocaat. 
 
In de loop van komende week wordt een schriftelijke onderhandelingsinzet voor 
de Staat opgesteld. Voor verzending aan partijen wordt het afgestemd in het BOG. 
Mogelijk vergt dit een aangepast vergadermoment gelet op de planning van de 
onderhandelingen. 

 doet een voorstel voor de onderhandelingsinzet en bekijkt of dit 
past in de reguliere planning van het BOG of dat een afwijkend moment moet 
worden gezocht. 
 
Vragen die nog openstaan voor de onderhandelingen zijn: 

•  

•  

 
Bovengrond 
In de afgelopen weken is het schadeprotocol met veel inzet afgerond. Er is 
nagenoeg een akkoord met de NAM over het protocol met een mogelijkheid van 
arbitrage.  
 
Focus nu op het operationaliseren van het protocol. Daarvoor wordt een voorzitter 
van de commissie gezocht, vervolgens de overige leden. Met name het vinden van 
geschikte leden met een technische achtergrond blijkt lastig. 
 
Het afronden van het schadeprotocol brengt de overige bovengrondse 
onderwerpen in beeld (schadefonds, versterking en toekomstvisie). Indruk is dat 
hier een inhaalslag gemaakt moet worden. Er zijn expertteams opgericht die in 
overleg met de bestuurlijke tafel nu hun opdrachten scherp stellen. Als de 
opdrachten definitief zijn worden ze ook ter info ingebracht in het BOG (na 19 
maart). 
 

 geeft aan dat er capaciteit beschikbaar is bij FIN om te kijken naar een 
praktische invulling van het schadeprotocol.  

geeft aan dat dit kan worden opgepakt zodra er een voorzitter is. 
 

 vraagt of FIN betrokken wordt bij de onderbouwing van de hoogte van de 
garanties van Shell en Exxon voor de NAM.  betreft FIN hierbij. 
 

 vraagt of er voldoende ondersteuning met financiële kennis is georganiseerd 
rond de onderhandelingen.  geeft aan dat KPMG vanuit dit 
perspectief adviseert en dat de landsadvocaat en Loyens en Loeff advocaten met 
specifieke kennis op fusies en overnames op het project heeft gezet. Desgewenst 
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 kan FIN een voorstel doen voor het inschakelen van aanvullende financiële 
expertise. 
 

5. Rondvraag 

 

Woensdag 7/2 is er een debat over de gaswinning in Groningen. Vanuit het 
perspectief van de winning zal het advies van het SodM veel aandacht krijgen en 
de positie van Shell en Exxon. 
Ook wordt naar verwachting gevraagd naar de geheime overeenkomsten tussen 
de Staat en de olies die in de pers zijn verschenen.  

 
Vanuit de bovengrondse dossiers zal de aandacht uitgaan naar het rapport over 
de gezondheidseffecten van aardbevingen en de versterkingsproblematiek. 
 

 geeft nog aan dat er een beleidsbrief over de kleine gasvelden in 
voorbereiding is. Deze brief bevat veel thema’s die raken aan de Groningse 
discussies. 

 wijst ook op de vraag van buiten Groningen om een vergelijkbaar 
schadeprotocol met publiekrechtelijke afhandeling van schade, buiten Groningen. 
 

6. Sluiting 

 
Acties: 

• : Komend BOG een projectplan opstellen voor de 
wetswijziging om winningsbesluit mogelijk te maken  

• : Komend BOG een planning van de afbouwscenario’s 
inbrengen met voorstel wanneer dit besproken wordt in het BOG. 

• : schriftelijke inzet Staat in onderhandelingen olies. 
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Assen, 6 februari 2018 

Geachte heren Wiebes en Paas, 

Op 31 januari 2018 hebben de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen 
overeenstemming bereikt met het kabinet over het (tijdelijke) Protocol mijnbouwschade 
Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kunnen bewoners terecht bij één loket voor de volledige 
afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. 
Hiervoor wordt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ingesteld die onafhankelijk 
van de NAM en de overheid beslissingen neemt over de oorzaak van de schade en de 
schadevergoeding. Behalve nieuwe schades handelt de Commissie ook alle schademeldingen af 
die na 31 maart 2017 zijn ingediend.  

Daarmee resteren ruim zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017. 
Hierbij zijn ook inbegrepen de meldingen uit het zogeheten buitengebied. Het betreft 
huishoudens die als gevolg van discussies over aansprakelijkheid reeds lang wachten op 
afhandeling van de gemelde schade. Afgesproken is dat deze zaken uiterlijk voor 1 juli 2018 
door NAM moeten zijn afgehandeld, hetzij door ze op te lossen, hetzij via een redelijk eindbod. 
NAM heeft hiervoor €50 miljoen extra beschikbaar gesteld. Bewoners behouden de mogelijkheid 
om te kiezen voor de regeling Schone Lei. 

Aanvullend heeft de minister NAM verzocht om maandelijks verslag uit te brengen over de 
vorderingen. Ik voldoe graag aan dit verzoek. Mijn voorstel is dat NAM niet alleen verslag 
uitbrengt aan de minister, maar ook aan de Commissaris van de Koning in Groningen.  

Ik herbevestig hierbij alle gemaakte afspraken en onderstreep namens NAM ons commitment 
voor een succesvolle uitvoering van deze afspraken.  

De deadline van 1 juli 2018 maakt dat de komende 145 dagen goed moeten worden benut. Onze 
ervaring is dat in het bijzonder het oplossen van stutgevallen en complexe individuele gevallen 
arbeidsintensief is en dat hulp van andere instanties daarbij van grote waarde kan zijn. Zonder 
uitputtend te willen zijn denk ik hierbij aan burgemeesters, woningcorporaties, gemeenten 
(Bouw- en Woningtoezicht, vergunningverlening, bemiddeling), zorginstellingen, mediators, en 
alle anderen die bereid zijn om hun steentje bij te dragen.  

Via deze brief wil ik u vragen om uw steun om de inzet van al deze personen en instanties 
mogelijk te maken, opdat zij, elk op hun eigen wijze, in de gelegenheid worden gesteld om een 
positieve bijdrage te leveren aan het vinden van oplossingen voor de schademeldingen van vóór 
31 maart 2017. We zullen immers samen oplossingen moeten zien te vinden.  

Als wij er samen de schouders onder zetten, dan lukt ons dat. 

Hoogachtend,  

Gerald Schotman 
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Zie nog wat Kamp daarover al heeft gezegd:
 Voorzitter. Ik ben als was in uw handen. Als u dit wenst, doe ik het. Het bedrijf ENGIE
heeft gezegd van mening te zijn dat er 2 miljard kubieke meter aardgas minder nodig zou
zijn dan de 24 miljard kubieke meter waarvan ik heb gezegd dat die nodig is. ENGIE zegt,
minder gas te willen afnemen en minder gas nodig te hebben. Dus is er volgens ENGIE
minder gas nodig, maar dat is een misverstand. Het gaat er niet om wat ENGIE voor
contracten heeft afgesloten. Het gaat er ook niet om wat er allemaal wordt verhandeld op
de beurs van gas in Groningen. Het is gewoon de markt die daar zijn werk doet. Bij het
bepalen van het niveau van 24 miljard kubieke meter kijk je naar wat ten minste de reële
behoefte is van bedrijven en mensen die zijn aangewezen op dat laagcalorische Groninger
gas. Wat heb je ten minste nodig voor de bedrijven en de mensen in Nederland, in
Frankrijk, in Duitsland en in België? Daar heb ik mee te maken. ENGIE zit daar ergens
tussen met een contract. Zij hebben destijds een contract afgesloten voor een hoeveelheid
gas en voor een prijs waarvan zij nu denken: dat doen wij eigenlijk liever niet, die
hoeveelheid voor die prijs, en wij willen dat veranderen. Dan hebben zij een conflict met
degene met wie zij het contract hebben afgesloten, namelijk GasTerra. Ze zullen dit ook
verder moeten afwikkelen met GasTerra. In ieder geval leidt dit er niet toe dat wij minder
behoefte zouden hebben aan het laagcalorische Groningse gas. Wij hebben dit nog eens
rustig met ENGIE doorgesproken en ENGIE heeft in dat gesprek toegegeven dat dit er
inderdaad niet toe leidt dat er in plaats van 24 miljard 22 miljard kubieke meter nodig zou
zijn. Dit is een contractuele kwestie tussen twee partijen die ieder hun eigen
verantwoordelijkheid dragen. Ik laat het oplossen van dat geschil graag aan hen, zoals dat
in die wereld veelvuldig gebeurt. Soms worden ze het eens, soms worden ze het niet eens.
Er zijn arbitrages en dergelijke. Dat is hun wereld. Mijn wereld is dat ik bekijk wat ten
minste nodig is voor de leveringszekerheid. Dat is het niveau dat ik vasthoud. 

Mevrouw Klever (PVV):
Het Groninger gas is uniek gas. Het is laagcalorisch gas. Heel veel huishoudens in
Nederland, Duitsland, België en Frankrijk zijn afhankelijk van laagcalorisch gas. ENGIE
voorziet een groot deel van België en alle Franse gebruikers van laagcalorisch gas, van het
Groningse gas. Zij geven aan: als wij moeten afnemen wat in ons contract staat, houden
wij twee miljard kuub laagcalorisch gas over; dat gaan wij dan omzetten in hoogcalorisch
gas. Is dat niet heel erg zonde? Aan de ene kant gebruiken wij hier stikstofinstallaties om
hoogcalorisch gas in laagcalorisch gas om te zetten. Vervolgens verplichten wij een
afnemer om twee miljard kuub meer laagcalorisch gas af te nemen dan die wil. Vervolgens
zet die het weer om in hoogcalorisch gas. De hamvraag is natuurlijk of die 24 miljard kuub
niet gewoon omlaag kan. 

Minister Kamp:
Wij doen niks. Het zijn twee partijen, GasTerra en ENGIE. Zij hebben een contract met
elkaar afgesloten. Dit is dus hun verantwoordelijkheid. Zij doen dingen. Het is niet zo dat
het gas niet nodig zou zijn in Frankrijk en België, maar kennelijk heeft ENGIE meer gas
ingekocht dan het aan zijn klanten kwijt kan. Bovendien vindt ENGIE de prijs te hoog. Die
dingen moet ENGIE dan met GasTerra bespreken, maar per saldo is er voor de klanten in
Duitsland, België en Frankrijk en de klanten in Nederland een bepaald minimumniveau
nodig. Dat is die 24 miljard kubieke meter. Wij hebben het voor alle zekerheid gecheckt
bij de Fransen en de Belgen. Zij komen tot dezelfde conclusies. Zij hebben het met ENGIE
besproken. ENGIE snapt ook dat het geen 22 wordt, maar dat het 24 blijft. Als ENGIE
meer gas heeft ingekocht dan het kan verkopen aan zijn klanten, moet het dat gas gewoon
verkopen. Daar is een markt voor. Daar zal ENGIE dan een bepaalde prijs voor vangen. Ik
weet niet hoe die zich verhoudt met de prijs die ENGIE met GasTerra heeft afgesproken,
maar dat is een verantwoordelijkheid van marktpartijen waar ik niet in ga treden. 
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@nrc.nl; @trouw.nl; @winsum.nl;
@volkskrant.nl; @bluecircle.nl; @hpdetijd.nl;

@vn.nl; @nu.nl; @telegraaf.nl; @nos.nl;
@telegraaf.nl; @ad.nl; @ad.nl; @telegraaf.nl;

@rug.nl;
@xs4all.nl; @nrc.nl;

@volkskrant.nl
Onderwerp: Re: Nadelen en onjuistheden Besluit en Schadeprotocol Groningen, onveilige
situaties gehandhaafd.
 

Goedemorgen iedereen,

Bij deze nog een bijlage van 14 september 2012: Hoe verder na de beving? Eens goed om
te lezen..

En hoe ver zijn we nu, begin 2018?

Een recente aardbeving bij Zeerijp, met op de lijn Garnwerd-Winsum-Engelbert (nabij
Groningen-stad) magnitudes van 3,7 t/m 4,6 Richter, gemiddeld 3,9 Richter. Bevestigd
door ,  KNMI.
Nog altijd geen onafhankelijk meetnetwerk van tiltmeters, terwijl de recente beving
daarvan de noodzaak heeft aangetoond.
Code Rood voor de rest van 2018.

Een nieuw schadeprotocol, waarbij een schadevergoeding moet worden 'aangevraagd',
waarbij grote groepen worden buitengesloten, waarbij potentieel onveilige situaties in
stand blijven, waarbij de NAM een massale finale kwijting krijgt, waarbij gedupeerden geen
eigen inbreng hebben, waarbij onafhankelijke Groninger deskundigen geen inbreng
hebben, en waarbij mogelijk weer de oude schade-methodiek van NAM,
Arcadis/CVW/TNO gaat worden toegepast. Met mogelijk ook de oude schade-experts en
vroegere NAM-case-managers (die nu bij de NCG zitten). 
Mogelijk kan de NAM ook nog schadevergoeding weigeren te betalen. Het schadeprotocol
lijkt ook hier niet waterdicht. 
Dit gepresenteerd in een hoera-berichtgeving.

En het (falende) bouwkundig versterken nog altijd onder regie van een Nationaal
Coordinator, mede gebonden aan een contract met de NAM. Dus de NAM is er niet
tussenuit en bepaalt de budgetten en de technische manier van versterken, die niet aan de
wet voldoet..
Bij het bouwkundig versterken nog 60%-80% sloop in de Groninger dorpen, omdat behoud
van karakteristieke panden en dorpskernen te duur zou zijn. Deze beleidslijn van de NAM
was al medio 2015 bekend.

Veel kritische wijsheid vanmiddag toegewenst.
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Vriendelijke groet,

Van: @hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 10:00
Aan: 

@tweedekamer.nl
CC: @minez.nl; @provinciegroningen.nl; @provinciegroningen.nl;

@loppersum.nl; @bedum.nl; 
@delfzijl.nl; @drenthe.nl;

@tynaarlo.nl; 
@planet.nl; 

@gmail.com; 
@gasberaad.nl; @gasberaad.nl;

@groninger-bodem-beweging.nl; @bnr.nl; @eenvandaag.nl;
@refdag.nl; @rtvnoord.nl;

@nrc.nl; @trouw.nl; @winsum.nl;
@volkskrant.nl; @bluecircle.nl; @hpdetijd.nl;

@vn.nl; @nu.nl; @telegraaf.nl; @nos.nl;
@telegraaf.nl; @ad.nl; @ad.nl; @telegraaf.nl;

@rug.nl;
xs4all.nl

Onderwerp: Re: Nadelen en onjuistheden Besluit en Schadeprotocol Groningen, onveilige
situaties gehandhaafd.
 
Bij deze Besluit en Schadeprotocol

Vr. gr. 

Van: @hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 09:47
Aan: 

@tweedekamer.nl
CC: @minez.nl; @provinciegroningen.nl; @provinciegroningen.nl;

@loppersum.nl; @bedum.nl;
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@delfzijl.nl; @drenthe.nl;
@tynaarlo.nl; 

@planet.nl; 
@gmail.com;

@gasberaad.nl; @gasberaad.nl; 
@groninger-bodem-beweging.nl; @bnr.nl; @eenvandaag.nl;

@refdag.nl; @rtvnoord.nl;
@nrc.nl; @trouw.nl; @winsum.nl;

@volkskrant.nl; @bluecircle.nl; @hpdetijd.nl;
@vn.nl; @nu.nl; @telegraaf.nl; @nos.nl;

@telegraaf.nl; @ad.nl; @ad.nl; @telegraaf.nl;
@rug.nl;

@xs4all.nl
Onderwerp: Re: Nadelen en onjuistheden Besluit en Schadeprotocol Groningen, onveilige
situaties gehandhaafd.
 

Goedemorgen een ieder,

Op verzoek van enige leden van de Tweede Kamer doe ik bij deze een samenvatting
toekomen inzake onderstaande mail. Het besluit en Schadeprotocol zijn als bijlage
bijgevoegd.

Besluit,

III. Een aanvraag tot schadevergoeding klopt niet. Het betreft een vordering van
rechtswege tot schadevergoeding. De gedupeerde heeft daar recht op en hoeft niets aan
te vragen.

V. Overgangs- en slotbepalingen. De NAM mag niet wegkomen met een massale finale
kwijting en vrijwaring zoals in artikel 11.1 en artikel 14.1 mogelijk wordt gemaakt.
Alle schademeldingen vanaf 2012 dienen - zonder uitzonderingen - alsnog gebruik te
kunnen maken van een objectieve herziening van hun schadeclaim. 
Ook gedupeerden bij de 'kleinere velden' in Groningen, samen met Drenthe en Friesland,
en  gedupeerden door gestapelde mijnbouwschade (gas- en zoutwinning) moeten gebruik
kunnen maken van het nieuwe Schadeprotocol.

Schadeprotocol,

Artikel 2.2. Gedupeerden moeten van begin af aan met hun schademelding gebruik
kunnen maken van een eigen expert, door hen zelf aangewezen. Zij zijn bouwkundig een
leek en geen procedures gewend. Bij ruimhartigheid, zorgplicht en vertrouwen behoort
ook ondersteuning van de gedupeerde.

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e
10.2.e



Artikelen 5, 6, en 7. De te hanteren schademethodiek mag niet dezelfde zijn als die van de
NAM, Arcadis, CVW of Witteveen & Bos. Hierbij werd bewust de hoofdoorzaak
(bodembeweging door mijnbouw) buiten beschouwing gelaten en worden op grond van
pseudo-oorzaken (zijnde geen aardbevingen) meldingen massaal afgewezen.
Zowel bij de Tijdelijke commissie als ook bij het Schadeloket dienen onafhankelijke
Groninger deskundigen te worden ingezet. Anders geen vertrouwen.

Artikel 7.5 sluit een mogelijke invloed van de NAM bij het vergoeden van schade niet uit.
Zie vorige mail.

Artikel 9. Bij een bezwaar moet de gedupeerde zelf een eigen expert ter ondersteuning
kunnen aanwijzen. Dit moet niet door de Tijdelijke commissie gebeuren. Ook dient de
eigen expert voldoende uren en middelen ter beschikking te krijgen en niet de krappe uren
en middelen, zoals in het Schadeprotocol aangegeven. Het Schadeprotocol hanteert hier
feitelijk de CVW-methodiek.

Tot slot: 

Gedupeerden in risicogebieden hebben wettelijk recht op het voorkomen dan wel
beperken van schade volgens art. 6: 184 Burgerlijk Wetboek en art. 33 Mijnbouwwet. 
Nu wordt, geheel onder regie van de NAM, bouwkundig versterkt en hersteld op een
manier (near-collapse) die niet voldoet aan deze wetsartikelen en in een zeer beperkt
gebied. Er mag hier geen sprake zijn van bewuste wetsontwijking door Staat en NAM.
Preventieve maatregelen dienen voor alle risicogebieden te gelden met inachtneming van
het recht van een eigenaar om dit te willen of te weigeren.

Van: @hotmail.com>
Verzonden: maandag 5 februari 2018 21:09
Aan: 

@tweedekamer.nl
CC: @minez.nl; @provinciegroningen.nl; @provinciegroningen.nl;

@loppersum.nl; @bedum.nl; 
@delfzijl.nl; @drenthe.nl;

@tynaarlo.nl;
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@planet.nl; 
@gmail.com; 

@gasberaad.nl; @gasberaad.nl; 
@groninger-bodem-beweging.nl; @bnr.nl; @eenvandaag.nl;

@refdag.nl; @rtvnoord.nl;
@nrc.nl; @trouw.nl; @winsum.nl;

@volkskrant.nl; @bluecircle.nl; @hpdetijd.nl;
@vn.nl; @nu.nl; @telegraaf.nl; @nos.nl;

@telegraaf.nl; @ad.nl; @ad.nl; @telegraaf.nl;
@rug.nl;

@xs4all.nl
Onderwerp: Nadelen en onjuistheden Besluit en Schadeprotocol Groningen, onveilige situaties
gehandhaafd.
 

Goedenavond.

Dit ter overweging m.b.t. het gasdebat woensdag a.s.
Lijkt me noodzakelijk om kennis van te nemen.

Een nadere bestudering van het Schadeprotocol Groningen en het bijbehorende besluit
geeft aanleiding tot de onderstaande opmerkingen.

Ten aanzien van het Besluit:

ad. III. Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen.

ad. Artikel 3.2. Het betreft geen 'aanvragen tot vergoeding' maar een vordering van
rechtswege tot schadevergoeding, 'met overeenkomstige toepassing van'  Art. 6: 177
Burgerlijk Wetboek. Deze vordering blijft onverlet, maar wordt nu neergelegd bij de
Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen. Art. 6:177 Burgerlijk Wetboek blijft van
toepassing.

V. Overgangs- en slotbepalingen

ad. Artikel 11.1. Alleen nog lopende schademeldingen bij het CVW vanaf 31 maart 2017
kunnen als een aanvraag (vordering) zoals bedoeld in Art. 2 worden beschouwd en worden
door de Tijdelijke commissie overgenomen. Schademeldingen die op of na 31 maart 2017
aan het CVW zijn voorgelegd en die in opdracht van de NAM op discutabele gronden
(rapporten Witteveen & Bos) zijn afgewezen behoren kennelijk niet tot een aanvraag
(vordering) tot vergoeding als bedoeld in Art. 2 van het Besluit bij het Schadeprotocol.

Deze gedupeerden, met name in de vm. 'buitengebieden' en in aantal ca. 1600, kunnen
zich niet tot de Tijdelijke commissie van het schadeprotocol wenden en komen dus ook
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niet in aanmerking voor een meer objectieve herbeoordeling door de Tijdelijke commissie.
Deze gedupeerden kunnen dus alleen nog maar naar de rechter, waartoe zij veelal de
middelen niet hebben. Dit betekent een fundamentele rechtsongelijkheid ten opzichte van
de 'lopende' schademeldingen bij het CVW.

Bovendien zijn vele van deze huizen door niet herstelde schade extra kwetsbaar, ook voor
mogelijk grote bevingsrisico's vanuit de zgn. 'kleinere velden', die tot 3,8 - 3,9 Richter
kunnen gaan. (Risico's, vermeld in de winningsplannen Lauwersoog, Leens, Oude Pekela)
Het 'kleine veld' Roswinkel produceerde bevingen van 3,5 Richter. Deze huizen dienen
alsnog -en nu objectief- vanuit veiligheidsoogpunt opnieuw bekeken en beoordeeld te
worden.

ad. Artikel 14.1. Honderden, zo niet enige duizenden aanvragen (vorderingen) tot
vergoeding van schade, die vanaf 2012 bij de vergunninghouder (NAM) zijn ingediend en
die in opdracht van de NAM op discutabele gronden (rapporten NAM-experts en Arcadis-
experts) zijn afgewezen, komen niet meer in aanmerking voor een meer objectieve
herbeoordeling door de Tijdelijke commissie van het Schadeprotocol. Deze gedupeerden
kunnen dus alleen nog maar naar de rechter, waartoe zij veelal de middelen niet hebben.
Art. 14.1. betekent feitelijk een massale 'finale kwijting' en vrijwaring voor de NAM en een
fundamentele rechtsongelijkheid ten opzichte van lopende schademeldingen.

Bovendien zijn het niet herstelde, kwetsbare huizen, die een extra risico vormen bij nieuwe
bevingen en extra gevoelig zijn voor andere door de mijnbouw veroorzaakte
bodembewegingen en verstoringen van de ondergrond als gevolg van de mijnbouw. Deze
niet herstelde huizen dienen alsnog - en nu objectief- vanuit veiligheidsoogpunt opnieuw
bekeken en beoordeeld te worden.

Lopende vorderingen tot schadevergoeding bij de vergunninghouder (NAM), waarbij de
NAM obstructie pleegt en traineert, komen evenmin in aanmerking voor het
schadeprotocol. De NAM kan ook deze vorderingen afwijzen, waarna gedupeerden
uitgesloten zijn van het schadeprotocol en alleen nog naar de rechter kunnen. 
Ook in dit geval dit betekent Art. 14.1. van het Besluit een vrijwaring van lopende
vorderingen voor de NAM.

Gedupeerden die massaal in een zgn. 'stuitingsbrief' de NAM aansprakelijk hebben gesteld,
ook voor toekomstige schade, zouden op grond van Art. 14.1. eveneens van het
Schadeprotocol uitgesloten kunnen worden.

Ten aanzien van het Schadeprotocol:

Bij Artikel 2.2 van het Schadeprotocol kan in redelijkheid niet van een gedupeerde
(bouwkundig een leek en in veel gevallen met een gevorderde leeftijd) verwacht worden
dat hij/zij zonder hulp van een eigen expert de onderstaande gegevens inzake het



schadebeeld kan produceren:

d. een inschatting geeft van de datum waarop schade is ontstaan (dit kunnen ook
langdurige nawerkingen van een beving zijn)
e. een aanduiding geeft van de oorzaak van de schade
f. een beschrijving geven naar eigen inzicht van de aard en de omvang van de schade
g. de inschatting maken of er sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie

Artikelen 5 (Deskundigen), 6 (Procedure) en 7 (Besluit Commissie).

In deze artikelen wordt uitsluitend uitgegaan van schade, veroorzaakt door de exploitatie
van het Groningenveld. Kleinere velden met grote risico's worden buiten beschouwing
gelaten. Bij deze kleinere velden wordt de NAM dus eveneens gevrijwaard van het
Schadeprotocol.

Op geen enkele wijze wordt duidelijk welke methodiek voor het opnemen van schade en
voor het beoordelen van schade wordt gehanteerd.
Bij de methodiek van Arcadis/CVW/Witteveen & Bos (afgeleid van een TNO-
schademethodiek) worden pseudo-oorzaken naar voren gebracht (thermische spanningen,
opgelegde spanningen, zettingen, achterstallig onderhoud, doorbuigende bewegende
lateien etc.) om mijnbouwschade af te wijzen. 
Ook wordt op ca. 20 km. afstand van een epicentrum aardbevingsschade op voorhand
uitgesloten.

Niet duidelijk wordt welke ervaren en objectieve schade-experts en case-managers zullen
worden ingezet, en of de Commissie daarna op afstand de schade wel naar behoren kan
beoordelen. Experts kunnen geen vm. schade-experts zijn van NAM, CVW, Arcadis,
Witteveen & Bos, TNO, en evenmin ex-casemanagers van de NAM, die nu werkzaam zijn 
bij de Nationaal Coordinator.

De bij Artikel 7 behorende bijlage inzake vergoedingen geeft zeer krappe vergoedingen
aan. 20 uur advieskosten is in veel gevallen niet realistisch, zeker niet bij
Rijksmonumenten. Gedwongen thuisblijven bij inspectie en herstel dient niet per dagdeel,
maar per uur te worden vergoed, tegen een redelijke uurvergoeding. Door de
voorgestelde vergoeding per dagdeel kunnen o.a. zelfstandigen zwaar gedupeerd worden. 

Uit Artikel 7  lid 5 kan worden opgemaakt dat in het geheel van het schadeprotocol toch
sprake is van een 'vordering van de aanvrager op de vergunninghouder ter zake van de
schade die vergoed wordt'.  Dus een vordering van rechtswege. 
In het kader van het gelijkheidsbeginsel zouden dus alle lopende vorderingen bij de
vergunninghouder (NAM) voor het schadeprotocol in aanmerking dienen te komen.

Artikel 9 (Bezwaar) De Commissie wijst een deskundige aan, die de aanvrager in een



bezwaar kan bijstaan. De aanvrager kan zelf kennelijk geen deskundige aanwijzen.

Toelichting bij het Besluit en het Schadeprotocol.

Mede gelet op de Toelichting bij het Besluit en het Schadeprotocol en de daarin vermelde
'vier pijlers' kan het volgende geconstateerd worden:

Bij pijler 1: De Staat neemt niet op een ruimhartige wijze zijn verantwoordelijkheid voor de
schadeafhandeling. Door uitsluitingsclausules worden grote groepen gedupeerden
buitengesloten, zowel in het werkingsgebied van het Groningenveld, als ook daarbuiten in
de risicogebieden van de kleinere velden. Friesland en Drenthe zijn al helemaal niet aan de
orde. Langelo weer wel. De NAM wordt massaal gevrijwaard en potentieel gevaarlijke
situaties blijven in stand.

Bij pijler 2: Schade dient op een rechtvaardige wijze bepaald te worden. De gedupeerde
krijgt echter van begin af aan niet de benodigde expertise (naar eigen keuze) toebedeeld
en heeft geen enkele invloed op het proces. Advieskosten en overige kosten zijn zo
beperkt mogelijk gehouden.

Bij pijler 3: De Staat komt haar zorgplicht na. Dit is met het Besluit en het Schadeprotocol
aantoonbaar onjuist. Grote groepen gedupeerden komen niet in aanmerking, worden
procedureel en geografisch buitengesloten, en blijven met afgewezen schades, niet
herstelde huizen of onvoldoende herstelde huizen achter in een risicovolle situatie.

Bij pijler 4: De schadevergoeding wordt onafhankelijk van de NAM. 
Echter: Artikel 7.5 Schadeprotocol: ' Het toekennen van vergoeding KAN gepaard gaan met
overdracht van de vordering van de aanvrager op de vergunninghouder (NAM) ter zake
van de schade die vergoed wordt.'  Het toekennen van vergoeding gaat dus niet
automatisch gepaard met een overdracht van de vordering vanuit de gedupeerde op de
NAM. Bij het toekennen van vergoeding KAN de NAM alsnog in beeld blijven, en wordt de
NAM niet ondubbelzinnig buitengesloten. Alleen het ontwerp, de inrichting en uitvoering
van het schadeprotocol zijn onafhankelijk van de NAM. 
De formele vorderingsrelatie tussen aanvrager en NAM ex. art. 6:177 Burgerlijk Wetboek
blijft in stand. Dus formeel ook de mogelijkheid van de NAM om niet te vergoeden.

Tot slot:

Het Besluit en Schadeprotocol en de daarin genoemde ruimhartigheid en zorgplicht van de
Staat gelden kennelijk niet voor de gedupeerden van gaswinning in Drenthe en Friesland.
Ruimhartigheid en zorgplicht zijn daar kennelijk niet van toepassing.

Ook geldt het Schadeprotocol niet voor gebieden met gestapelde mijnbouwschade door
gaswinning en zoutwinning zoals Z-Groningen en de regio Harlingen (Fr).



Het Besluit en het Schadeprotocol voorzien niet in een wettelijk verplichte deugdelijke
uitvoering van de artikelen  6:184 Burgerlijk Wetboek en art. 33 Mijnbouwwet ter
voorkoming, dan wel beperking van schade.
Ondeugdelijk bouwkundig versterken (en dus ook bijkomend herstel van schade! ) op basis
van 'near-collapse' gebeurt nog geheel onder regie van de NAM, en met een Nationaal
Coordinator, die contractueel gebonden is aan de NAM. Bovendien worden ook hier grote
groepen buitengesloten die ook wettelijk het recht hebben op het voorkomen en
beperken van schade.

lid Kennisplatform OMEM, Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw.
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Redeneerlijn 

Gedeelde wens om buitenlandse vraag te verminderen 
• Indien er mogelijkheden zijn om de vraag naar Groningengas te beperken, dan moeten we die

benutten - ook in het buitenland. Ik zit daar niet anders in dan uw Kamer.
• Precies om die reden vinden er morgen op mijn ministerie gesprekken plaats met de ons

omringende landen om mogelijkheden te verkennen om gasvraag verder te verlagen.
• Ook de omgekeerde kwaliteitsconversie in Frankrijk zal hier aan de orde worden gesteld.
• Als er partijen zijn die andere mogelijkheden zien, dan kunnen zij zich melden bij mijn

ministerie.
• Eind maart zal ik mogelijkheden met uw Kamer delen.

Vermeend wegmengen laagcalorisch gas 
• Wat het betreft het vermeende wegmengen van gas in Frankrijk is er niets nieuws onder de zon.
• Mijn voorganger heeft u daar in september 2016 al over geïnformeerd en ook DNV-GL gaat daar

in de validatie van de GTS-rapporten expliciet op in.
• Voor zover in Frankrijk hoogcalorisch gas nodig is dan kan Gasunie hoog- in plaats van

laagcalorisch gas leveren aan Frankrijk: een zogenaamde "swap". Dat hebben ze al vaak
toegepast.

• GTS heeft bevestigd dat er geen sprake is van het onnodig wegmengen van  laagcalorisch gas.
Voor zover dit gebeurt wordt dit gedaan om de netten voor laag- en hoogcalorisch gas te
balanceren.

• Ook in de brief die ik u gisteren heb toegestuurd staat dit toegelicht.

Toelichtimg 

Het Franse bedrijf Engie heeft een contract met GasTerra voor de levering van laagcalorisch gas (L-
gas; volume en capaciteit) voor de Belgische en Franse markt. Dit contract, dat loopt tot en met 
2029, pakt de afgelopen jaren ongunstig voor Engie uit. De onderhandelingen over de aanpassingen 
van dit contract zijn vastgelopen. Engie wil deels van dit contract af en eist daarnaast een 
substantieel lagere prijs. Verder geeft Engie aan dat zij als gevolg van het contract wordt gedwongen 
om meer laagcalorisch gas af te nemen dan zij nodig heeft. Dat zou haar er toe dwingen om dat gas 
te laten ‘weglopen’ in het hoogcalorisch systeem. Naar de mening van Engie wordt zo een 
mogelijkheid om de gaswinning uit Groningen te verlagen onbenut gelaten. Volgens Engie zou het 
contract, dat om een volume van ca. 9 miljard m3/jaar gaat, over de totale looptijd met ca. 40% 
kunnen worden verminderd.  

De hoogte van de toegestane winning uit Groningen houdt echter geen verband met het contract 
dat tussen GasTerra en Engie is afgesloten, maar enkel en alleen met de fysieke behoefte aan 
laagcalorisch gas in binnen- en buitenland. Dit op basis van analyses die GTS samen met haar collega 
netbeheerders uit België, Duitsland en Frankrijk heeft uitgevoerd. Het zijn immers de netbeheerders 
die het beste zijn gepositioneerd om de totale fysieke behoefte aan (laagcalorisch) gas in kaart te 
brengen. Leveranciers als Engie hebben dat totaal beeld niet. 
Om het eventuele “weglopen” van gas echter toch tegen te gaan hebben de netbeheerders van 
Nederland, België en Frankrijk onder regie van GTS afspraken gemaakt om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen via zogenaamde ‘swaps’ waarbij het door Engie afgenomen laagcalorische gas zijn weg 
blijft vinden naar gebruikers van deze kwaliteit en er in ruil daarvoor hoogcalorisch gas wordt 
geleverd richting Frankrijk. Volgens GTS werken deze afspraken goed, iets dat door DNV-GL in haar 
validatie van  de GTS-rapporten wordt onderschreven,, maar dit zal opnieuw worden nagegaan. 
Tussen Engie en GasTerra is inmiddels arbitrage gaande waarbij eerst en vooral de prijs die Engie 
moet betalen de inzet is. Uitspraak volgt naar verwachting volgend jaar. 
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Van: @tenboer.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 8:20 
Aan: Secretariaat Bestuurlijke Stuurgroep NCG 
CC:  
Onderwerp: Fwd: Per mail vooruit: Mandaatbrief voor inspecties tweede kwartaal 2018 

Zie hieronder.  
Het moet natuurlijk Q2 zijn en niet Q1. 
Sorry voor het misverstand. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: @tenboer.nl]  
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 16:06 
Aan: Secretariaat Bestuurlijke Stuurgroep NCG 
CC:  
Onderwerp: RE: Per mail vooruit: Mandaatbrief voor inspecties tweede kwartaal 2018 

Geachte heer Alders, 

Als antwoord op uw mandaatbrief dd. 8 februari 2018 laten wij u het volgende weten. 
Hoewel wij het procedureel niet een juiste werkwijze vinden kunnen wij voor wat betreft de planning 
van de inspecties voor Q1 in 2018 t.b.v. de twee gebieden in de gemeente Ten Boer (resterende deel 
Woltersum en een gebied in het dorp Ten Boer ) ons hier wel in vinden. 
Voor de restende planningen binnen onze gemeente zullen wij dit echter eerst in onze lokale stuurgroep 
bespreken en daar over daar dan ook besluiten.  
Daarbij zullen wij als gemeente ook de tijd nemen om de bepaling van de gebieden af te stemmen op de 
visie van de gemeente op het dorp of op delen van het dorp. 
Daarbij gaat het dus dan niet alleen om een vanuit de versterking geformuleerde prioritering maar ook 
om een prioritering op basis van de gemeentelijk visie en wensen. 
Ook zou daarbij het aantal schades binnen gebieden mee kunnen gaan spelen. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Gemeente Ten Boer 
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Prognoses voor de seismiciteit voor het 
Groningen gasveld voor verschillende 
productie scenario’s  

 

 

 

Datum: 09/02/2018 

1 SAMENVATTING 

De seismische dreiging wordt bepaald door twee factoren: de seismische activiteit (aantal bevingen per 

jaar) en de kans op een grote aardbeving. Dit document geeft prognoses van de seismische activiteit 

boven een bepaalde magnitude voor verschillende productie scenario’s van het Groningen Gasveld. 

Daarnaast wordt ook de vraag beantwoord wat de kans is op een grote aardbeving (M>=3.5) voor deze 

verschillende productie scenario’s. Eerder is al een EBN rapport geschreven (Hettema, 2018) waarin een 

prognose al werd gegeven voor het aantal bevingen gerelateerd aan eerdere productiescenario’s. In dit 

document worden nieuwe productiescenario’s doorgerekend, in lijn met het SodM advies naar 

aanleiding van de beving bij Zeerijp (SodM, 2018). Om de kans op een grote beving te kwantificeren 

wordt eerst de frequentie-magnitude relatie voor het Groningen gasveld vastgesteld. Daarna wordt voor 

de verschillende productiescenario’s de kans dat er een aardbeving met een magnitude groter of gelijk 

aan 3.5 plaatsvindt bepaald. Ook de herhaaltijden van deze bevingen worden uitgerekend. Uiteindelijk 

worden de conclusies getrokken.   

2 DE VERSCHILLENDE PRODUCTIE SCENARIO’S 

Om de seismische dreiging te kunnen voorspellen en om een goede schatting van schadeverloop en 

versterkingsopgave te kunnen maken worden er drie verschillende productie-scenario’s doorgerekend, 

in lijn met het laatste SodM advies (SodM, 2018). Ook worden er ter vergelijking twee productie 

scenario’s getoond, die behoren bij een constante seismische activiteit. De scenario’s staan in Figuur 1. 
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Figuur 1: Vijf productiescenario’s, waarvan drie gebaseerd op het laatste SodM advies en 

twee op een constante seismische activiteit. 

3 DATA ANALYSE SEISMISCHE ACTIVITEIT 

Het basis model is simpel en de methodiek staat beschreven in de Netherlands Journal of Geosciences 

(zie Hettema et al., 2017). Er worden nu drie minimale magnitudes geanalyseerd: 𝑀 ≥ 1.5, 𝑀 ≥ 2.0 en 

𝑀 ≥ 2.5. Het basismodel zoals beschreven in Hettema et al (2017) bevat geen effecten van 

tijdsvertraging of productiefluctuaties. Dit komt tot uiting in de relatief hoge standaardfout en 95% 

betrouwbaarheidsinterval. De resultaten staan beschreven in Tabel 2 van het EBN rapport van Hettema 

(2018). De gegevens van de seismiciteit komen van de KNMI website en de productiedata komen van 

EBN/NAM. Het model is empirisch, wat betekent dat het op historische data gebaseerd is zonder dat er 

theoretische model aannames gemaakt zijn, noch dat het op een fysisch mechanisme gebaseerd is. 

Details van de methode en de “Goodness-of-fit” resultaten staan in Appendix B van het rapport 

(Hettema, 2018), gebaseerd op statistiek van Levine et al. (2001). Het model heeft twee parameters: 

het geproduceerde volume V0 (voor het eerste event) en de seismische activiteit a en de resultaten van 

Tabel 2 worden ook in deze studie gebruikt. De prognoses voor de seismische activiteit van 𝑀 ≥ 1.5 

staan in figuur 2, 𝑀 ≥ 2.0 in figuur 3 en die voor 𝑀 ≥ 2.5 in figuur 4. 



 

Figuur 2: Prognoses voor de seismische activiteit voor de verschillende scenario’s voor 

M>=1.5. 

 



Figuur 3: Prognoses voor de seismische activiteit voor de verschillende scenario’s voor 

M>=2.0. 

 

Figuur 4: Prognoses voor de seismische activiteit voor de verschillende scenario’s voor 

M>=2.5. 

De prognose voor het totale aantal bevingen wordt voorspeld voor de totale levensduur, van 01.01.2018 

tot 01.01.2036 is weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1. Prognoses voor totaal aantal bevingen voor de verschillende scenario’s. 

Scenario Minimum magnitude Totaal aantal bevingen (2018 – 2036) 
20 vlak 1.5 254 

2.0 80 

2.5 32 

LVZ + stikstof 1.5 69 

2.0 22 

2.5 9 

12 vlak 1.5 162 

2.0 51 

2.5 20 



Constante AR = 12 1.5 216 

Constante AR = 9 1.5 162 

 
 

4 DATA ANALYSE VAN DE KANS OP EEN ZWARE BEVING 

Alle seismische data is afkomstig van de KNMI website (gedownload op 26 januari 2018) en daarna op 

locatie gefilterd (zie ook Hettema et al., 2017). In de empirische Gutenberg-Richter relatie wordt het 

totaal aantal aardbevingen dat een bepaalde magnitude overschrijdt gerelateerd aan die bepaalde 

magnitude (Gutenberg & Richter, 1954). Het aantal bevingen wordt logaritmisch geplot en de resultaten 

staan in figuur 5, inclusief de Gutenberg-Richter parameters a en b. Mc is de magnitude van 

compleetheid, die in de tijd is afgenomen vanwege de toenemende uitbreiding van het meetnetwerk 

(Dost et al., 2012). Onderzoekers gebruiken verschillende waarden, lopende van 1.0, 1.3, 1.5 en 1.8 (zie 

ook de discussie in Hettema et al., 2017). Aangezien wij de gehele dataset gebruiken nemen we Mc=1.5. 

Bovendien laat Figuur 5 zien dat aan de lage magnitude zijde het model het aantal bevingen overschat 

en dat dit begint ergens tussen M=1.0 en M=1.5. Aan hoge magnitude zijde boven de M>=3.0 wordt het 

aantal bevingen snel erg laag zodat toeval een relatief grotere rol speelt. Om diezelfde reden wordt de 

schijnbare neerbuiging richting grotere magnitudes niet als statistisch significant geacht, zodat hier ook 

geen waarde of bewijs voor het bestaan van een maximale magnitude uit af te leiden valt (zie ook het 

MMax-workshop rapport (NAM, 2016). Merk op dat zowel voor M<Mc als M>3.0 de Gutenberg-Richter 

relatie het werkelijke aantal bevingen van het Groningen veld overschat, waardoor deze voorspellingen 

aan de conservatieve kant zijn! 



 
Figuur 5: Cumulatief aantal bevingen boven magnitude M versus de magnitude M, inclusief de 

Gutenberg-Richter parameters. 

5 ANALYSES VOOR DE VERSCHILLENDE SCENARIO’S 

De kans op een grote beving is gebaseerd op Gutenberg-Richter (1954). Uit de Gutenberg-Richter 

parameters van Figuur 5 en vergelijking (A2) volgt de kans dat de eerstvolgende beving een magnitude 

groter of gelijk aan 3.5 heeft: 

𝑝1(𝑀 ≥ 3.5) = 1.24%       (1) 

Uit vergelijking (A2) volgt ook dat, indien zowel de b-factor als Mc niet in de tijd veranderen, deze kans 

hetzelfde blijft. Deze belangrijke aanname kan posterior uit de historische data gecontroleerd worden. 

De kans dat een aardbeving met magnitude M≥3.5 in een jaar voorkomt is gegeven door vergelijking 

(A3), waarbij n het aantal bevingen in dat jaar is (de seismische activiteit). Tabel 1 geeft een 

voorbeeldberekening voor 2018 voor drie verschillende jaarlijkse productie volumes en voor twee 

verschillende seismische activiteiten.  

Tabel 1: Prognoses voor 2018. 

Controle parameter Productie in 
2018 (BCM) 

Aantal bevingen 
M>=1.5 

Kans op M>=3.5 Herhaaltijd voor 
M>=3.5 

Jaarproductie 12 7.3 8.7 % 11,5 jaar 

Jaarproductie 20 12.2 14.2 % 7.1 jaar 



Jaarproductie (NAM 
voorspelling 2016) 

24 14.7 16.8 % 6,0 jaar 

12 bevingen 19.6 12 13,9 % 7,2 jaar 

9 bevingen 14.7 9 10.7 % 9.4 jaar 

 

Figuur 6 toont de kansen op een beving van M>=3.5 voor de verschillende productie-scenario’s uit figuur 

1. Figuur 7 toont de herhaaltijden voor deze bevingskansen. 

 

Figuur 6: Kans op een beving van M>=3.5 voor de verschillende productie scenario’s. 



 

Figuur 7: Herhaaltijden behorende bij de verschillende productie scenario’s. 

6 CONCLUSIES 

Doel van dit document is om op een duidelijke manier het seismisch risico van het Groningen gasveld 

zichtbaar te maken. Voor de verschillende productie-scenario’s die voldoen aan het SodM advies zijn 

twee seismische parameters gekwantificeerd: het aantal bevingen per jaar en de kans op een zware 

beving van M>=3.5. De resultaten van de prognose voor het aantal bevingen per jaar zijn bepaald voor 

drie magnitudeklassen, die ook gebruikt kunnen worden om een schatting van de schade-

afhandelingskosten te maken. De resultaten van de prognoses voor het aantal bevingen per jaar staan in 

de figuren 2, 3 en 4 respectievelijk. De kansen op een grote beving voor de verschillende scenario’s 

staan in figuur 6 en de herhaaltijden voor deze grote beving staan in figuur 7. Het gebruikte model 

beschouwd niet het effect van tijdsvertragingen tussen productie en seismische activiteit. EBN werkt 

aan een model dat deze effecten wel meeneemt en verwacht de resultaten hiervan in Maart 2018.  
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8 APPENDIX: KANS OP EEN GROTE BEVING 

 

Het aantal aardbevingen N dat ten minste een magnitude M heeft wordt empirisch beschreven door 

(Gutenberg & Richter, 1954): 

𝑙𝑜𝑔𝑁(≥ 𝑀) = 𝑎 − 𝑏𝑀       (A1) 

Hierbij is a de activiteit en b de b-factor. De kans dat de eerstvolgende aardbeving een magnitude M of 

groter heeft, wordt gegeven door: 

𝑝1(≥ 𝑀) =
𝑁(𝑀)

𝑁(𝑀𝑐)
=

10𝑎−𝑏𝑀

10𝑎−𝑏𝑀𝑐
= 10−𝑏(𝑀−𝑀𝑐)    (A2) 

Hierbij is Mc de magnitude van compleetheid. Er wordt aangenomen dat Mc en de b-factor niet 

veranderen in de tijd en dat de aardbevingen zich gedragen als een homogeen Poisson proces. Voor een 

toekomstig aantal aardbevingen van n per jaar (“activity rate”), de kans dat ten minste een van die 

bevingen de magnitude M overschrijdt (Levine et al, 2001): 

𝑝𝑛(≥ 𝑀) = 1 − (1 − 𝑝1)
𝑛      (A3) 

De herhaaltijd van een beving met een magnitude boven M wordt gegeven door: 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(≥ 𝑀) =
1

𝑝𝑛(≥𝑀)
       (A4) 

 

 

 

 











 
  

 

 

          
              

           
           

           
         

            
          
        

           
       

         
         

             
        

            
           

 
          

           
        

   











•          Limit the fluctuations in production from one other cluster (the Bierum cluster) to 20%
maximum (with an exception for operational circumstances.

 
Next to that SSM advices me to take the following measures as soon as possible:
•          Reduce the allowed production from the Groningen field to 12 billion cubic metres (bcm)

per year.
•          Limit the regional fluctuations in the production from the remaining (14) clusters to the

current level of +/- 50%. The current limitation of the fluctuations for the Groningen field as
a whole of +/- 20% can thereby be dropped.

 
SSM states that this advice will most likely have consequences for the security of supply, but it
is not its role to take this account. SSM advices solely about safety.
 
Updated advice GTS
GTS informs me that if the aim still is to distribute the production from the Groningen field as
evenly over the year as possible, its advice about the level of production needed for security of
supply would be identical to its advice from last year: in an average year a production of 21
bcm is be needed.
However, if this aim would be dropped it will be possible to reduce the amount of Groningen
production needed to provide security in a warmer than average year. This by intensifying the
use of the conversion facilities of GTS (up to 85-100%) and by a more temperature dependent
production from the Groningen field. This will bring the level of production to 14 bcm in a very
warm year and 27 bcm in a very cold year.
 
GTS also looked at the implications of the shutdown of production clusters from a capacity point
of view. GTS concludes that the shutdown of 4 production clusters will have no consequences
for the ability to meet peak demand. The shutdown of two additional clusters needs further
investigation.
 
Finally GTS looked at the possibilities to reduce the gas production already this year without
hampering security of supply. GTS concludes that this can be done by making better use of the
conversion facilities. This however requires the cooperation of NAM (the operator of the
Groningen field) and GasTerra (the seller of the Groningen gas).
 
Short term measures
Following the advice from SSM I have today informed the Dutch Parliament that I have taken
the following measures:
•          I have asked NAM to close the Loppersum clusters as soon as possible.
•          I have asked NAM and GTS to inform me as soon as possible on how the fluctuation in the

production from the Bierum-cluster can be limited to +/- 20%.
•          I have asked NAM and GasTerra to take all necessary steps to limit this year’s production

as much as possible.
 
Next steps
Furthermore, I have informed the Dutch Parliament that it will not be possible to just switch of
gas consumers. This requires a careful examination of all possible measures. This examination
will have to be finalised by the end of March and will provide the basis for a new production
decision, a draft of which will be published by the end of May/beginning of June this year.
I have also informed the Dutch Parliament that a production level of 12 bcm/year means that
security of supply can no longer be met, in the Netherlands as well as in the neighbouring
countries. This implies that far reaching measures will have be taken in order to still provide for
security of supply.
 
You will understand that given all this the need to lower the amount of Groningen production as
soon and as far possible is extremely high. I will make sure that in the Netherlands the
necessary steps are taken to achieve this. But this will not be enough and I therefore urge you
to see what can be done in your country in addition to the already existing conversion plans.
Our director-generals for Energy will meet each next week to discuss the Groningen situation
and I see this as a good opportunity to exchange first ideas on how to achieve this.
I myself am of course also willing and available to discuss this further with you.



 
With kind regards,
 
Eric Wiebes
Minister of Economic Affairs and Climate Policy
The Netherlands
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:   
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 9:40 
Aan: @nationaalcoordinatorgroningen.nl'  
CC:   
Onderwerp: akkoord op mandaatbrief voor inspecties tweede kwartaal 2018 

Goedemorgen , 
Zojuist de  gesproken.  
Hij is akkoord met het voorstel om voor de 6 adressen binnen de gemeente Groningen te starten met de 
inspecties in het tweede kwartaal.  
Met vriendelijke groeten 
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Van:   
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 19:08 
Aan: 'Secretariaat Bestuurlijke Stuurgroep NCG' 
CC: @nationaalcoordinatorgroningen.nl; @nationaalcoordinatorgroningen.nl) 
Onderwerp: RE: Per mail vooruit: Mandaatbrief voor inspecties tweede kwartaal 2018 
Beste  
Vanmorgen is bedoelde brief in het college aan de orde geweest. Het college stemt in met de 
inspecties voor het tweede kwartaal en merkt daarbij het onderstaande op. 
In de lokale stuurgroep versterking Delfzijl is op 12 februari 2018 uitdrukkelijk aandacht voor 
gevraagd voor ruimte in de inspectiecapaciteit voor Krewerd als nader overleg tussen 
NCG/gemeente/initiatiefnemers daar aanleiding toe geeft. De NCG heeft daarmee ingestemd. Een 
afspraak met de initiatiefnemers wordt thans ingepland om een en ander te concretiseren. 
Als je hierover nog vragen hebt dan hoor ik ze graag van je. 
Groet, 

 
 

Gemeente Delfzijl  
Johan van den Kornputplein 10 
9934 EA, Delfzijl  
Netherlands  

e-mail: @delfzijl.nl
Tel: +
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From:
To:
Cc:
Subject: Brief vermindering verbruik laagcalorisch gas Diemen locatie
Date: woensdag 14 februari 2018 14:33:25
Attachments: 20181402 Brief Nuon Vermindering verbruik Lgas Diemen locatie.pdf

Beste 

Bijgaand stuur ik jullie een scan van de brief van Nuon over vermindering van het verbruik van
laagcalorisch gas op de Diemen locatie die naar jullie onderweg is.

We gaan graag opnieuw met jullie in gesprek om de vervolgstappen verder te concretiseren.

Met vriendelijke groet,

Nuon, Part of Vattenfall

Bezoekadres: Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam
Afleveradres: Foppingadreef 12, 1102 BS  Amsterdam
PAC 1AA1400
Telefoon: +3
http://www.nuon.nl
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