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AANVULLEND BEROEPSCHRIFT 
 
 
 

Hoogedelgestrenge dames en heren, 
 
Bij brief d.d. 11 november 2016 stelde ik namens cliënten pro forma beroep in tegen het besluit van 30 
september 2016 waarbij de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) instemming heeft 
verleend aan het winningsplan Groningen Gasveld 2016 (hierna: het bestreden besluit), dat de 
Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (hierna: NAM) op 1 april 2016 bij hem heeft ingediend 
(hierna: het winningsplan). Bij brief van 14 november 2016 heeft u de goede ontvangst daarvan 
bevestigd en tot en met 12 december de gelegenheid gegeven de gronden van het beroep in te 
dienen.  
 
Hierna benoemen cliënten (hierna genoemde: GBB e.a.) enkele formele aspecten, geven zij in een 
korte inleiding aan hoe zij de gaswinning en het bestreden besluit ervaren en voeren zij daarna de 
gronden van hun beroep aan. Zij sluiten dit beroepschrift af met de vaststelling dat het bestreden 
besluit in strijd is met diverse wettelijke bepalingen, concluderen dat het bestreden besluit geen stand 
kan houden en verzoeken uw Afdeling het bestreden besluit te vernietigen, onder het treffen van een 
voorziening. Cliënten hebben reeds verzocht om bij de einduitspraak een proceskostenvergoeding toe 
te kennen op de voet van artikel 8:75 Awb. 
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FORMELE ASPECTEN 
 
Korte toelichting belanghebbendheid partijen  
 
Onder cliënten zijn vier maatschappelijke organisaties en 51 natuurlijke personen. De 
maatschappelijke organisaties gaan er – mede gezien de vorige procedures over de gaswinning in 
Groningen waaraan zij als partij deelnamen – vanuit dat hun ontvankelijkheid geen punt van discussie 
zal zijn en dat u inmiddels over hun statuten zal beschikken. Indien dat anders is en u (opnieuw) 
statuten wenst te ontvangen vernemen zij dat graag. De natuurlijke personen zijn alle woonachtig in 
de provincie Groningen, in het door aardbevingen beïnvloede gebied, en hebben veelal ook (materiële 
en/of immateriële) schade. Om die reden worden zij alle rechtstreeks door het bestreden besluit in hun 
belangen geraakt en zijn zij ontvankelijk in deze procedure. Indien u een nadere toelichting wenst te 
ontvangen op de wijze waarop en mate waarin deze natuurlijke partijen door het bestreden besluit 
worden geraakt, vernemen zij graag en voeren zij dat later verder aan. 
 
Kern besluit en reikwijdte beroep  
 
Het bestreden besluit houdt in de kern in dat NAM toestemming krijgt om vanaf 1 oktober 2016 
gedurende 5 jaar jaarlijks maximaal 31,5 miljard Nm3 per gasjaar (waarbij jaarlijks is van 1 oktober tot 
en met 30 september van het daaropvolgende jaar) te onttrekken aan het Groningenveld.1 Daarvan is 
maximaal 6 miljard Nm3 afhankelijk van het aantal effectieve graaddagen in een gasjaar en 1,5 miljard 
Nm3 afhankelijk van leveringszekerheid in relatie tot transportbewegingen, technische mankementen 
aan installaties en onvoorziene ontwikkelingen in de samenstelling van hoogcalorisch gas.2 Daarnaast 
is een aantal aanvullende voorschriften gegeven, onder andere dat NAM uiterlijk 1 juni 2017 een 
nieuw meet- en regelprotocol moet indienen3, aanvullend onderzoek moet doen4, en heeft de Minister 
enkele meldingsplichten opgelegd, bijvoorbeeld wanneer de aardbevingsdichtheid boven een 
aangegeven waarde komt.5 
 
Dit beroepschrift ziet op het bestreden besluit, het winningsplan en technisch addendum daarbij, 
alsmede de daaraan onderliggende adviezen en overige stukken, zoals die door de Minister zijn 
gepubliceerd. Alle elementen uit dit beroepschrift zijn in samenhang bezien maar ook afzonderlijk 
gericht tegen elk van de hiervoor genoemde documenten. 
 
Wob-besluit en openbaar gemaakte stukken gaswinning 
 
Milieudefensie heeft een Wob-verzoek ingediend waarop de Minister op 9 september 2016 heeft 
besloten. Daarbij heeft hij een groot aantal stukken openbaar gemaakt met betrekking tot de 
gaswinning in het algemeen en het bestreden besluit in het bijzonder. Naar deze stukken zal in het 
navolgende op enkele plaatsen worden verwezen. Het Wob-besluit d.d. 9 september 2016 en de 
daarbij openbaar gemaakte stukken (hierna: het Wob-besluit) zijn te vinden via het internet.6 

                                                
1 Vgl. voorschrift 2 lid 1 bestreden besluit. 
2 Vgl. voorschrift 2 leden 2 en 3 bestreden besluit. 
3 Vgl. voorschrift 4 bestreden besluit. 
4 Vgl. bv. voorschrift 6 bestreden besluit. 
5 Vgl. bv. voorschrift 4 lid 4 bestreden besluit. 
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/09/09/besluit-wob-verzoek-over-gaswinning-in-
groningen), laatst geraadpleegd 6 december 2016. 
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Het Wob-besluit geeft inzicht in de totstandkoming van het besluit. Naast dat de openbaargemaakte  
stukken een beeld schetsen van een overheid die zich op allerlei manieren laat beïnvloeden door de 
NAM laat het ook zien hoe onzorgvuldig het besluit tot stand is gekomen, met name omdat NAM de 
benodigde informatie niet of niet op tijd aanleverde. Het roept diverse vragen op, waarvan de meest 
indringende zijn:  
 

- Stuk 91, pag. 1: NAM voldoet niet aan 'verwachtingenbrief’ van EZ 7  en info over 
maatschappelijk risico en invloed van fluctuaties ontbreekt in het winningsplan – maar 
waarom heeft de Minister het winningsplan dan toch goedgekeurd? 
 

- Stuk 103a: SodM was zeer kritisch over winningsplan maar keurt het uiteindelijk toch goed – 
hoe kan het dat het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) allerlei tekortkomingen in het 
winningsplan constateert maar het toch goedkeurt? 

GBB e.a. zullen op deze stukken terugkomen en onderbouwen waarom de daaruit verkregen 
informatie bijdraagt aan het oordeel dat het bestreden besluit vernietigd zou moeten worden. 
 
 
INLEIDEND 
 
Het Groningenveld 
 
Het Groningenveld is een van de grootste gasvelden ter wereld. Het heeft een oppervlakte van ca. 
900 km2, het gas zit in een laag met een dikte van ca. 100 meter, op 3 km onder de Groninger bodem. 
Sinds de start van de productie in 1963 is er 1700 miljard m3 gas gewonnen.8  
 
Het is dan ook geen wonder dat de grond in beweging komt. Inmiddels is het aantal mensen in 
Groningen dat woont in een huis met schade die is erkend als aardbevingsschade, opgelopen tot 
100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente 
Groningen.9 15.000 van hen hebben meer dan één keer schade gehad.10 Daarbij komt: veel schade 
wordt niet als aardbevingsschade erkend. 
 
Buiten het Groningse aardbevingsgebied voelt 85 procent van de mensen zich thuis veilig. Binnen dat 
gebied is dat percentage 60 bij de mensen die één keer getroffen zijn. Van de mensen die vaker 
schade hebben gehad, voelt slechts 38 procent zich thuis nog op zijn gemak. Uit onderzoek blijkt dat 
schade kan leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij mensen die vaker de dupe waren.11 

                                                
7 Bedoeld is de brief van SodM aan NAM d.d. 29 juli 2015, waarin is toegelicht wat SodM van NAM verwachtte te 
ontvangen ten behoeve van het thans voorliggende winningsplan (en instemmingsbesluit), zoals die door de 
Minister aan NAM is toegezonden, 15 februari 2016, eveneens Wob-besluit document 37. 
8 NAM-brochure gasveld Groningen, http://www.nam.nl/algemeen/mediatheek-en-
downloads/brochers/_jcr_content/par/textimage.stream/1474410748285/70797b9b4c4fe21a9e1e5b22d329e7ca1
70dd1a2c4e7abe8abd1b696a593b779/flyer-namg50ned.pdf, laatst geraadpleegd 6 december 2016. 
9 Postmes e.a., Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers. Wetenschappelijke 
rapport #1, RUG 15 juli 2016, pag. 35, voetnoot 16. 
10 Idem. 
11 Bericht NOS  4 september 2016, http://nos.nl/artikel/2129869-100-000-mensen-met-aardbevingsschade-in-
groningen.html, laatst geraadpleegd 6 december 2016. Zie ook Postmes e.a., pag. 4. 
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Mensen in en rond het formeel vastgestelde aardbevingsgebied hebben schade aan hun 
eigendommen, en worden geconfronteerd met veel problemen rond de afhandeling van die schade. 
Mensen voelen zich niet meer veilig in hun huis en krijgen daardoor gezondheidsklachten. Velen 
zouden het gebied graag ontvluchten, maar kunnen geen kant op: hun woning brengt onvoldoende op 
om elders opnieuw te beginnen. 
 
Toch vindt de Minister het redelijk en aanvaardbaar dat aardbevingen met een frequentie en een 
hevigheid als in 2015 voorgekomen de komende 5 jaar blijven plaatsvinden. Blijkens het winningsplan 
en bestreden besluit moeten Groningers nog tot in elk geval 2080 leven met productie uit het 
Groningenveld, en mitsdien met navenante bodembeweging.12 NAM stelt dat zelfs het verminderen 
van de jaarlijkse gasproductie de frequentie van aardbevingen zal vertragen, maar uiteindelijk niet 
wezenlijk verminderen.13 GBB e.a. delen de opvatting van de Minister niet dat deze ontwikkelingen en 
gevolgen redelijk en aanvaardbaar zijn en zullen in het navolgende aangeven waarom en 
onderbouwen dat het bestreden besluit niet kan blijven bestaan. 
 
 
INHOUDELIJKE BEROEPSGRONDEN T.A.V. HET INSTEMMINGSBESLUIT 
 

1. Onzekerheden blijven bestaan, besluit onzorgvuldig voorbereid (3:2 Awb) 

 
1.1. In het bestreden besluit wordt meermalen aangehaald dat nog grote onzekerheden bestaan over de 

gevolgen van gaswinning, de daarbij optredende aardbevingen, grondversnellingen, daardoor 
veroorzaakte schade, en andere aspecten. Daar waar in de aanloop naar en procedure over het thans 
vigerende instemmingsbesluit Groningenveld reeds verschillende onderzoeken zijn aangekondigd en 
uitgezet, moet worden vastgesteld dat een deel daarvan nog geen of onvoldoende resultaat 
(verdergaande zekerheid) heeft opgeleverd. Onzekerheden in de voorspellingen over bodemdaling 
worden door NAM zelfs geschat op ordegroottes van 20%.14 Bij de berekeningen van risico’s door 
veiligheid van gebouwen wordt rekening gehouden met een onzekerheid van een factor 10.15 Over 
risico's van aardbevingen op de industrie kunnen nog geen algemene uitspraken worden gedaan 
omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond. SodM stelt over de uitgevoerde onderzoeken dat 
daarvan niet kan worden gegarandeerd dat de resultaten betrouwbaar, nauwkeurig en bruikbaar zijn,16 
waardoor het winningsplan niet op alle onderdelen ‘technical best’ wordt geacht.17  
 

1.2. De Minister heeft geconcludeerd dat de inzet van een Groningenvolume van 24 miljard Nm3 per jaar 
een goed te onderbouwen productieplafond is, waarbij een veilig productieniveau bestaat en waarbij 
naar verwachting het aantal aardbevingen niet zal toenemen. Echter mede gegeven de genoemde 
onzekerheden en de verwachte toename van de seismiciteit is volkomen onduidelijk waarop deze 

                                                
12 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 31 en bestreden besluit, pag. 
5. 
13 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 59. 
14 Vgl SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 32, en bestreden besluit, pag. 6. 
15 Vgl. ook SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 37. 
16 Vgl SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 4 en 27. 
17 Vgl SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 7 en 29. 
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conclusie gebaseerd, te meer daar slechts een zeer gering aantal productiescenario’s is 
doorgerekend (vgl. hierna onder 4.4. ev). 
 

1.3. Het is in dat verband veelzeggend dat SodM stelt dat er zelfs een aantal redenen is om de uitkomsten 
van het veiligheidsrisico in twijfel te trekken: ‘grote onzekerheden’ in de gehanteerde modellen voor de 
risicoberekeningen, in een vroeg stadium gemaakte keuzes en aannames in de gebruikte modellen 
die ‘grote invloed’ hebben op de effecten van veranderingen in de gasproductie op de berekende 
risico’s, en het ontbreken van een berekening van de cumulatieve risico’s waaraan individuen worden 
blootgesteld, zodat zelfs toetsing aan de norm van 10-5 per jaar, zoals door de Minister gehanteerd, 
niet mogelijk is.18 Het SodM vindt dat ‘een relativering van de uitkomsten van de modellering en 
daarmee van de berekening van het seismisch risico is op zijn plaats’.19 
 

1.4. Het SodM stelt over de onderzoeken in het algemeen: 
 

‘De studies van NAM zijn verre van gereed en het huidige winningsplan geeft slechts een ‘snapshot’ van 
de huidige staat ervan’.20 

 
1.5. Ten aanzien van de vraag wat een verantwoord winningsniveau is concludeert het SodM: 

 
‘(…) dat de resultaten van de risicoberekeningen van NAM geen solide basis vormen voor het 
vaststellen van een verantwoord winningsniveau (…)’21 

 
1.6. Dus: veel onderzoeken zijn nog niet uitgevoerd en informatie ontbreekt. Zo zijn nog niet onderzocht 

welke risico's de verwachte aardbevingen hebben voor de zware industrie in Delfzijl, voor kritische 
infrastructuur (dijken en hoogspanningsmasten), welke maatregelen moeten worden getroffen om 
aardbevingen verder te reduceren, en of stikstofinjectie een oplossing kan vormen voor de 
problematiek. Verder is nog niet eenduidig vastgesteld hoeveel woningen en gebouwen (preventief) 
versterkt moeten worden en verschillen de Minister, NAM, en de Nationaal Coördinator Groningen 
(hierna: NCG) daarover van mening (vgl. hierna onder 14); recente berichtgeving wijst op veel grotere 
aantallen te versterken woningen dan eerder gedacht. 
 

1.7. Artikel 3:2 Awb bepaalt dat een besluit zorgvuldig moet worden voorbereid, dat de nodige kennis 
omtrent relevante feiten en af te wegen belangen worden vergaard. Bij de huidige onzekerheden kan 
niet worden gezegd dat aan het zorgvuldigheidsbeginsel is voldaan. Er dient aanvullende informatie 
voorhanden te zijn tot dat over continuatie van de gaswinning op de huidige niveaus wordt besloten en 
tot die tijd een sterker gereduceerd winningsniveau te worden gehanteerd dan waarmee door de 
Minister is ingestemd. Alleen dan wordt de veiligheid van Groningers vooropgesteld. 
 

2. Ten onrechte gesuggereerd dat advies SodM is gevolgd (3:9, 3:50 Awb) 
 

2.1. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 september 2016, kenmerk DGETM-EO/16140757, 
betreffende het ‘Definitief instemmingsbesluit gaswinning Groningen’ stelt de Minister dat het 

                                                
18 Vgl. SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 9. 
19 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 40. 
20 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 28. 
21 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 12. 
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productieniveau, conform advies van SodM wordt vastgesteld op 24 miljard Nm3 per jaar22 en op deze 
gedachte is het bestreden besluit gebaseerd.  
 

2.2. Het is echter niet juist dat het SodM heeft geadviseerd het winningsniveau vast te stellen op 24 miljard 
Nm3 per jaar. Het SodM adviseert vooralsnog de winning te beperken tot maximaal 24 miljard Nm3 
gas per jaar uit het Groningenveld, mits fluctuaties in de gaswinning zo veel mogelijk worden 
vermeden: SodM adviseert de fluctuaties te beperken tot + of -20% rond gemiddelde.23 
 

2.3. De Minister echter staat een productie toe van minimaal 24 miljard Nm3 toe: de productie in een 
gemiddeld of warmer dan gemiddeld jaar. Maar in de helft van de jaren is het kouder dan gemiddeld: 
dan mag de productie oplopen tot 31,5 miljard Nm3: dat is 7,5 miljard Nm3 ofwel ruim 31% extra. Die 
extra productie vindt bovendien slechts plaats in de koude periode: in de wintermaanden kan de 
productie dus zelfs meer dan verdubbelen. Van een maximum van 24 miljard Nm3 noch van een 
vlakke winning is dan geen sprake, zodat het besluit op dit punt lijnrecht in strijd met het advies van 
het SodM. 
 

2.4. Het is onzorgvuldig (3:2 Awb) dat de Minister stelt dat hij het advies van SodM volgt, terwijl hij dat 
feitelijk niet doet. Het is bovendien in strijd met artikel 3:50 Awb om de afwijking van een advies van 
een wettelijke adviseur niet met redenen omkleed te vermelden. 
 

3. Risico’s onduidelijk, onzeker en onjuist berekend (3:2, 3:4, 3:46 Awb) 
 

3.1. Inwoners van Groningen leven nog steeds in zorg en onzekerheid. Uit recent onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen wordt geconcludeerd dat er een oorzakelijk verband is tussen schade en 
gezondheidsklachten en een afnemende geestelijke gezondheid. Daarbij is opgemerkt dat effecten 
van de schade op de gezondheid sterk samenhangen met de gevoelens van onveiligheid. De 
schadeprocedure wordt door veel inwoners van Groningen stressvol geacht, onder meer door 
meningsverschillen over schadetaxaties en de benodigde energie voor het proces van schade-
afhandeling.24 
 

3.2. (1) NAM concludeert dat bij een productie van zelfs 33 miljard Nm3 per jaar de veiligheid voor 
bewoners in voldoende mate is gewaarborgd25 maar door het ontbreken van een risicomethodiek is 
volkomen onduidelijk wanneer veiligheid in voldoende of onvoldoende mate is gewaarborgd. De Tcbb 
concludeert integendeel dat de juistheid van de berekende risico's moeilijk toetsbaar is.26  
 

'De beoordeling van gebouwen en de criteria op grond waarvan besloten wordt versterkingen aan te 
brengen, zijn in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van het model waarmee de risico's ten 
aanzien van de veiligheid worden berekend (de Probabilistlc Seismie Hazard and Risk Analysis). De 
commissie constateert echter dat de juistheid van de berekende risico's moeilijk toetsbaar is. Zij bepleit 
daarom een onafhankelijke beoordeling van de gebruikte modellen. De Tcbb had in het Winningsplan 
een samenvattend overzicht van de gebruikte modellen verwacht. Nu zijn die alleen te vinden in moeilijk 
toegankelijke achtergrondrapporten, waarvan de status ook niet altijd duidelijk is.' 

                                                
22 Vgl. pag. 1 bedoelde brief. 
23 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 14 
24 RUG, Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers, 5 juli 2016. 
25 Vgl. pag. 7 winningsplan, pag. 6/7 bestreden besluit. 
26 Advies Tcbb, Winningsplan Groningen-gasveld, 31 mei 2016, pag. 6 
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3.3. Opvallend is dat ook het SodM de beoordeling van NAM over seismische dreiging en seismisch risico 

niet deelt. Zo stelde SodM in december 2015 nog dat  
 

‘…de door NAM gepresenteerde seismische dreiging en daarmee het risico mogelijk een onderschatting 
kunnen zijn van de daadwerkelijke seismische dreiging en risico.’27 

 
3.4. Thans stelt het SodM: 

 
‘(..) de resultaten van de risicoberekeningen van NAM [vormen] op zichzelf onvoldoende basis voor de 
vaststelling van een verantwoord niveau van winning (…)’28 
 

3.5. … en: 
 
‘Het groepsrisico moet zowel per regio als voor het gehele Groningen gasveld bepaald worden om goed 
inzicht te krijgen in de kans op grotere aantallen slachtoffers.’29 

 
3.6. (2) Daarnaast wordt zowel in het winningsplan30 als het advies hierover van de TCBB en SodM, als in 

het uiteindelijke gasbesluit het begrip 'Maatschappelijk Risico' gehanteerd, zoals geïntroduceerd door 
de politiek-bestuurlijke Commissie-Meijdam. Dit begrip mist wetenschappelijke onderbouwing, staat 
bloot aan fundamentele kritiek en kan niet zonder meer aan de belangenafweging in het bestreden 
besluit ten grondslag worden gelegd. 
 

3.7. In het verslag van de workshop 'Evaluatie Maatschappelijk Risico Aardbevingen Groningen'31 d.d. 11 
mei 2016 bijgewoond door leden van Tcbb, SodM, en anderen die blijkens de uitnodiging zijn 
uitgenodigd omdat zij ‘beschikken over de inhoudelijke kennis en deskundigheld op de terreinen van 
risicoanalyses en eerder bij de problematiek rond de aardbevingsrisico's in Groningen betrokken zijn 
geweest’ is terug te lezen hoe deskundigen oordelen over dit begrip. 
 

3.8. De aanbevelingen van de Commissie-Meijdam zijn volgens de aanwezigen door NAM correct 
geïmplementeerd. Alle deelnemers op een na hebben echter fundamentele bezwaren tegen de door 
de Commissie-Meijdam gekozen definitie voor het maatschappelijk risico.  

 
Die bezwaren betreffen vooral het toepassen van een correctiefactor voor het individuele 
(ongecorreleerde) risico op een of meerdere dodelijke slachtoffers (basisveiligheidsniveau). De 
relevantie van de correctiefactor wordt niet begrepen. Daarnaast is er een aantal andere bezwaren. Ten 
eerste Is het volgens de aanwezigen mathematisch onjuist om In een formule voor de berekening van 
een risico het resultaat van een risicoberekening en een norm te combineren. Ten tweede leidt de 
toegepaste correctie voor het berekende maatschappelijke risico· voor 1 persoon tot een negatief getal 
wat geen betekenis heeft. Daarentegen heeft de correctie voor grotere groepen slachtoffers (vanaf 10 en 
meer slachtoffers) geen effect en resulteert de traditionele groepsrisicocurve voor de verschillende 
deelgebieden. Ten derde leidt deze definitie tot weer een ander soort risicomaat terwijl het risico op 

                                                
27 SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 29. 
28 Vgl. SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 11. 
29 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 43. 
30 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 67 t/m 85. 
31 Verslag Workshop https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2016/06/21/32---verslag-workshop-evaluatie-
maatschappelijk-risico-aardbevingen-groningen, pag. 1. 
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verwarring met de al bestaande risicomaten al groot is. Daarnaast was er unanimiteit dat de getallen 
voor maatschappelijk risico niet gebruikt kunnen worden voor de vaststelling van het risico op 
maatschappelijke ontwrichting. Daarvoor is alleen een berekening van het traditionele groepsrisico voor 
het gehele veld nuttig. Dit Groepsrisico zou vergeleken moeten worden met andere risico's met 
mogelijke grote maatschappelijke "ontwrichting zoals het groepsrisico bij Schiphol of het groepsrisico 
voor overstromingsrisico. Het feit dat het bij een vergelijking van risico's om hele verschillende aantallen 
blootgestelde mensen gaat is geen argument om deze niet te berekenen en te vergelijken.’32 

 
3.9. Ondanks deze fundamentele kritiek blijft de norm uitgangspunt. Het is onzorgvuldig van de Minister 

om deze fundamentele kritiek indachtig en zonder nadere motivering waarin hij deze kritiek 
weerspreekt desondanks het ‘maatschappelijk risico’ als uitgangspunt te hanteren.  
 

3.10. (3) Commissie-Meijdam heeft het maatschappelijk risico inhoud gegeven naar aanleiding van een 
summier voorstel van professor Van Gelder, gespecialiseerd in veiligheidswetenschappen. 
Opmerkelijk is dat de Commissie in haar advies voorbij gaat aan het feit dat de professor een kans 
van 1 op 1.000.000 aanhoudt voor het individuele risico. Commissie-Meijdam houdt een kans aan van 
1 op 100.000.33 
 

3.11. (4) Met het door het gebruik van deze ‘maatschappelijk risico’-norm gehanteerde risico ontstaat 
bovendien rechtsongelijkheid ten opzichte van andere delen van Nederland die te maken hebben met 
een zeker risico, bijvoorbeeld laaggelegen gebied achter een dijk34, of gebieden in de buurt van zware 
industrie. Hier worden de begrippen ‘groepsrisico’, het risico dat een groep mensen op een bepaalde 
locatie tegelijkertijd overlijdt, en het ‘plaatsgebonden risico’, het risico dat één persoon op een 
bepaalde plek overlijdt, gehanteerd. Voor het persoonlijk risico is een norm gegeven, en voor het 
groepsrisico zijn oriëntatiewaarden gegeven.  
 

3.12. Door de Minister wordt sinds de beving van Huizinge in 2012 erkend dat er een risico is op grotere 
bevingen dan men tot die tijd had aangenomen. Door de grootte van de risico’s en het feit dat diverse 
woningen niet aardbevingsbestending zijn is hiermee onmiskenbaar het risico ontstaan op het vallen 
van dodelijke slachtoffers. De Commissie-Meijdam heeft voor de nieuw te bepalen NEN-normen 
aangegeven dat de norm voor aardbevingsbestendigheid van nieuwe huizen 10-5/jaar moet gaan 
worden.35 Dat is opmerkelijk, omdat voor andere industriële activiteiten een norm van 10-6 wordt 
bepaald. Nog groter is echter het verschil bij toelaatbaar geachte overschrijdingen van het 
groepsrisico. Al in november 2013 kwam Arup met een uitgebreid rapport waaruit bleek dat bij een 
aardbeving van M=5 op de schaal van Richter in Huizinge 1286 huizen konden instorten en daarbij 
118 slachtoffers zouden kunnen vallen.36  
 

                                                
32 Verslag Workshop https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2016/06/21/32---verslag-workshop-evaluatie-
maatschappelijk-risico-aardbevingen-groningen, pag. 1 
33 Prof van Gelder, https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2015/12/18/5.8-een-voorstel-voor-een-
toetsingsmethodiek-voor-mens-geinduceerde-aardbevingen-in-groningen-prof.-pieter-van-gelder-tu-delft-faculteit-
tbm-16-november-2015 
34 https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/vraag-en-antwoord/wat-betekent-het-nieuwe-
waterveiligheidsbeleid-voor-de-normen-van-onze-dijken 
35 Kamerbrief eindrapport Commissie-Meijdam 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/03/kamerbrief-tweede-advies-van-de-commissie-
meijdam   
36 ARUP, Seismic Risk Study – Earthquake Scenario-Based Risk Assessment, 29 november 2013. 
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3.13. Het is onjuist en onrechtmatig dat de Minister accepteert dat de risico’s waaraan Groningers 
blootstaan door de gaswinning hoger zijn dan de risico’s die burgers in andere delen van Nederland 
lopen. Dat klemt te meer nu Groningers ‘ineens’ bloot blijken te staan aan deze risico’s, daar waar 
voor andere locaties in Nederland geldt dat risico’s reeds lang bekend en voorzienbaar zijn zodat 
bewoners van deze locaties konden afwegen of zij zich al dan niet aan deze risico’s wilden 
blootstellen. 
 

3.14. Dus: een juist en volledig inzicht in de risico’s van de toegestane gaswinning ontbreken – zo is 
bijvoorbeeld het groepsrisico waaraan Groningers in het aardbevingsgebied blootstaan niet 
berekend37 , de afweging welke risico’s acceptabel kunnen worden geacht en welke niet is niet 
voltooid. Op basis van een incompleet beeld worden grote inbreuken veroorzaakt op fysiek en 
mentaal welzijn van Groningers, eigendomsrechten, het woon- en leefklimaat, cultureel erfgoed. De 
afweging die de Minister heeft gemaakt kan mitsdien niet worden aangemerkt als een evenwichtige 
belangenafweging als bedoeld in artikel 3:4 Awb, waarmee het bestreden besluit in strijd is.  
 

4. Acceptabel risiconiveau ongedefinieerd (3:46 Awb) 
 

4.1. Reeds in het Gasbesluit 2015 heeft de Minister voorgeschreven dat een breed geaccepteerde 
methodiek zou moeten worden ontworpen voor de berekening en de weging van aardbevingsrisico's 
in Groningen. Tot op heden is die methodiek niet vastgesteld. Daardoor wordt opnieuw een 
instemmingsbesluit genomen over gaswinning, terwijl op voorhand niet duidelijk is welke risico's 
daaraan verbonden zijn en op welke wijze deze risico's moeten worden afgewogen. Het gaat GBB 
e.a. daarbij niet om een ‘op risico’s van gaswinning toegesneden beleidskader’, zoals uw Afdeling in 
de vorige procedure over gaswinning beoordeelde,38 maar eenvoudigweg op een consistente denklijn 
die concreet antwoord geeft op de vraag welke risico’s acceptabel kunnen worden geacht. 
 

4.2. Vanaf 1963 wordt in Groningen gas gewonnen, sinds 1976 worden bevingen waargenomen, en nog 
steeds zijn de risico’s van de gaswinning niet bekend en is niet bekend hoe die risico’s beoordeeld 
moeten worden. GBB e.a. zijn van oordeel dat de bevolking van het gebied recht heeft op 
duidelijkheid over de risico’s en duidelijkheid over de vraag hoe die risico’s moeten worden gewogen 
ten opzichte van risico’s die willekeurige andere inwoners van Nederland lopen of kunnen lopen. 
 

4.3. De grenswaarden die in het bestreden besluit worden genoemd, komen overeen met de situatie van 
het jaar 2015, die wat GBB e.a. betreft onacceptabel is. In dat jaar vonden 46 aardbevingen plaats, 
waarvan 21 met een sterkte van meer dan 1,5 op de schaal van Richter en 1 zelfs met een sterkte van 
meer dan 3 op de schaal van Richter.39 Bij een aardbevingsdichtheid in gebieden van (bijna) 0.25 
bevingen/km2 en grondversnellingen van 0.05g treedt momenteel in de praktijk schade op.  De 
grenswaarden moeten daarom initieel omlaag en over de periode van 5 jaar verder naar beneden 
worden afgebouwd om de impact van bodembewegingen te verminderen naar een acceptabel niveau. 
Dit is ook mogelijk als de aardgaswinning wordt gestabiliseerd en beperkt. 
 

                                                
37 Vgl. SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 10. 
38 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 
22.1. 
39 Vgl. bestreden besluit, pag. 19. 
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4.4. De Minister motiveert niet waarom het huidige ‘aardbevingsbeeld’, dat van 2015, naar sterkte en 
frequentie, als uitgangspunt zou mogen of moeten worden genomen bij de vraag hoeveel 
aardbevingen in komende jaren, gedurende de looptijd van het bestreden besluit, acceptabel zouden 
kunnen worden geacht. Immers, evenzogoed had een ander jaar als ijkjaar kunnen worden genomen, 
waarin zich minder aardbevingen voordeden. Dat zo een andere afweging tot gevolg hebben gehad, 
en een minder hoog aantal en minder sterke aardbevingen dan thans toegestaan. Het bestreden 
besluit is op dit punt onvoldoende gemotiveerd en in strijd met artikel 3:46 Awb. 
 

5. Beheersmaatregelen bij verwezenlijken risico’s (3:4 Awb) 
 

5.1. Voor het geval risico’s zich verwezenlijken is een informatieplicht voor NAM vastgelegd. Op grond van 
artikel 5 dient NAM rapport uit te brengen aan de Minister uiterlijk twee weken nadat de grenswaarde 
wordt bereikt, die bestaat wanneer er boven het Groningenveld een aardbevingsdichtheid wordt 
vastgesteld gelijk of hoger dan 0,25 per vierkante kilometer per jaar, uitgaande van aardbevingen met 
een sterkte van 1,0 of hoger – óf wanneer er door een of meer aardbevingen een grondversnelling is 
opgetreden van 0,05g of hoger.  
 

5.2. In de eerste plaats wordt daarbij ten onrechte het hele grondoppervlak ‘boven het Groningengasveld‘ 
beschouwd, daar waar in discussies over schade-afhandeling en preventieve versterking een beperkt 
begrip van het aardbevingsgebied wordt gehanteerd, onder meer gerelateerd aan de 
risicocontourenkaart die is ontleend aan de dreigingsanalyses van KNMI (hierna: 
risicocontourenkaart).40 De uitkomsten van de door NAM te verrichten berekening worden daardoor 
beïnvloed, en de berekende factor wordt lager dan wanneer de aardbevingsdichtheid zou worden 
berekend op basis van de risicocontourenkaart. 
 

5.3. Deze informatieplicht maskeert bovendien het wezenlijke probleem dat achter de genoemde situatie 
schuilgaat: als de aardbevingsdichtheid zoals berekend zich voordoet, kan slechts worden 
gerapporteerd, maar niet meer worden ingegrepen. GBB e.a. zijn van oordeel dat de bevolking van 
het gebied niet aan een dergelijk risico mag worden blootgesteld. 
 

5.4. De genoemde parameters komen overeen met de huidige situatie. Daarmee wordt de huidige situatie 
als een acceptabele toestand aangemerkt, en hoeven alleen afwijkingen daarvan te worden 
gerapporteerd. Deze maatregel geldt niet slechts voor de periode dat nog geen meet- en regelplan is 
vastgesteld (zie hierna) maar voor de gehele looptijd van het bestreden besluit. Daarmee kan een 
situatie blijven bestaan die vanuit oogpunt van veiligheid niet acceptabel is. 
 

6. Leveringszekerheid (3:4, 3:46 Awb)  
 

6.1. (1) Nog steeds wordt het afwegingscriterium leveringszekerheid als onbetwistbare randvoorwaarde 
gehanteerd. Daarbij verwijst de Minister naar het gegeven dat Nederland en delen van een aantal 
omringende landen afhankelijk zijn van laagcalorisch gas uit het Groningenveld en geeft de Minister 
aan de leveringszekerheid bij verschillende scenario's te willen garanderen.  
 

6.2. De Minister expliciteert in het bestreden besluit niet wat onder ‘leveringszekerheid’ moet worden 
verstaan. Uit toelichtingen namens hem gegeven bij voorgaande procedures kan worden afgeleid dat 
                                                
40 Vgl. ook SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 28. 
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de Minister het begrip ‘leveringszekerheid’ als containerbegrip hanteert, waaronder hij feitelijk de 
belangen schaart van de diverse gebruikers van Groningengas, met name het belang bij een 
voortdurende en onbelemmerde mogelijkheid tot het afnemen van Groningengas. Concreet heeft de 
Minister gewezen op de belangen van (grootschalige)industrie, van Nederlandse en buitenlandse 
gebruikers van het Groningengas. 
 

6.3. Nergens echter (nota bene) heeft de Minister de belangen van deze partijen (bij voortdurende en 
onbelemmerde afname van het Groningengas) afgewogen tegen de belangen van Groningers 
(althans, bewoners van het aardbevingsgebied) bij veiligheid, rust, en een goed woon- en leefklimaat. 
Concreet had de Minister deze belangen van Groningers moeten afzetten tegen de belangen van 
afnemers elders in Nederland en het buitenland. Dit aspect heeft ook in de vorige uitspraak van uw 
Afdeling over de instemmingsbesluiten van januari en juni 2015 geen (althans, geen concrete) 
aandacht gekregen. Vergelijk bijvoorbeeld rechtsoverweging 34.4 daaruit waarin uw Afdeling 
overweegt dat er bij de belangenafweging twee aspecten doorslaggevend zijn geweest; enerzijds de 
veiligheid van de mensen in het aardbevingsgebied en anderzijds om de hoeveelheid gas die moet 
worden gewonnen in verband met de leveringszekerheid.41 
 

6.4. Door het containerbegrip ‘leveringszekerheid’ voorrang te geven boven de belangen van Groningers 
en geen concrete afweging te maken tussen de belangen van afnemers en Groningers handelt de 
Minister in strijd met artikel 3:4 Awb en mensenrechten. 
 

6.5. Er is bovendien veel voor te zeggen om zolang de risico's van gaswinning niet volledig duidelijk zijn 
(zie ook hiervoor 4.4), leveringszekerheid (lees: de belangen van afnemers in binnen en buitenland) 
niet als bovenliggend belang worden geaccepteerd, maar juist te kiezen voor de (veiligheids)belangen 
van inwoners van Groningen en die leidend te laten zijn voor het besluit.  
 

6.6. (2) GBB e.a. plaatsen gerede vraagtekens bij het uitgangspunten van de Minister en de rapportages 
van GTS dat de genoemde productiecapaciteiten benodigd zouden zijn voor de totale gasvraag. Het is 
in dit verband zorgwekkend dat energieleveranciers (vergelijk bijvoorbeeld maatschappij Engie) 
aangeven met minder gas toch te kunnen voldoen aan de verwachte leveringszekerheid, waardoor de 
gaswinning verder zou kunnen worden gereduceerd. 42  Deze uitlatingen die bij herhaling en 
onderbouwd worden gedaan, worden door de Minister afgedaan als ‘commerciële uitlatingen’ die 
bedoeld zijn op langlopende contracten aan te kunnen passen. 43  Integendeel geven dergelijke 
uitlatingen van energieleveranciers goede grond te vermoeden dat met minder gasproductie kan 
worden volstaan. 
 

6.7. (3) De Minister gaat met het bestreden besluit voorbij aan alternatieve mogelijkheden om een 
verhoogde vraag op te lossen en tegelijkertijd de genoemde risico's te vermijden.  
 

                                                
41 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 
34.4 ev. 
42 Vgl. onder andere zienswijze Engie op het ontwerp-instemmingsbesluit, en de reactie daarop van de Minister, 
Nota van Antwoord Zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan Groningenveld 2016, 
pag. 52-53. 
43 Vgl. Financieel Dagblad 13 september 2016, https://fd.nl/economie-politiek/1167222/behoefte-aan-gronings-
gas-daalt-snel 
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6.8. Het door de Minister aangehaalde, maar niet verder onderbouwde of afgewogen begrip 
‘leveringszekerheid’ kent wettelijk vastgelegde beperkingen, of anders gezegd: de Minister dient 
alleen voor bepaalde wettelijke omschreven categorieën afnemers en onder wettelijk omschreven 
condities aansluitingen leveringszekerheid te bieden. Zo zijn alleen ‘kleinverbruikers’ verzekerd van 
levering (vgl artikel 2 Besluit leveringszekerheid Gaswet), en dat alleen bij temperaturen boven de  
-17oC. 44 45 Europese regelgeving verplicht Nederland een noodscenario te maken voor het geval niet 
aan die leveringsplicht voldaan kan worden.46 Uit artikel 4 lid 4 van de genoemde verordening blijkt 
dat de bevoegde instantie naar behoren rekening dient te houden met de noodzaak van een 
voortdurend veilige exploitatie van het gassysteem, maar ook in plannen de technische beperkingen 
uiteen dient te zetten die het functioneren van het gassysteem beïnvloeden, waarbij wordt vermeld 
welke technische en veiligheidsredenen kunnen leiden tot beperking van de gasstromen in een 
noodsituatie. Het is dus mogelijk gasleveringen in noodsituaties (waaronder strengere winters dan 
gebruikelijk) te beperken.  
 

6.9. Het is derhalve goed mogelijk en stuit niet op wettelijke belemmeringen (bv met betrekking tot 
‘leveringszekerheid’) om de seismische dreiging en daarmee het seismisch risico in Groningen te 
beperken door een lagere gasproductie vast te stellen dan bij het bestreden besluit is geschied (24 
miljard Nm3, uitloop naar 31,5 miljard Nm3), en in het geval de vraag de vastgestelde lagere maximale 
gasproductie overschrijdt een beroep te doen op grootverbruikers. Door afspraken te maken met 
grootverbruikers kan de vraag voldoende dalen om fluctuaties te voorkomen.47 
 

6.10. Daarbij rijst de vraag waarom de Minister kiest voor vlak winnen – waarvan de effecten zoals betoogd 
onzeker zijn – en niet kiest voor een vergroting van de conversiecapaciteit, bijvoorbeeld door 
uitbreiding van de stikstofinstallatie bij Zuidbroek en zoals hij de Tweede Kamer heeft 
voorgehouden.48 De vergroting van de conversiecapaciteit heeft immers altijd een matigend effect op 
de noodzakelijk te winnen hoeveelheid – en is daarom preferabel uit het oogpunt van veiligheid en 
schade. 
 

6.11. De Minister heeft deze mogelijkheden niet onderzocht, maar had dat moeten doen omdat daarmee 
een (veel) minder vergaande inbreuk op de belangen en rechten van Groningers had behoeven te 
worden geaccepteerd dan bij het bestreden besluit is geschied, door de maximale winningscapaciteit 
lager vast te stellen. Het bestreden besluit is op dat punt in strijd met artikel 3:4 en 3:46 Awb. Door het 
bestreden besluit te baseren op GTS-onderzoek waarin deze mogelijkheden niet zijn meegewogen, is 
het bestreden besluit gefundeerd op eenzijdig onderzoek, zijn niet alle relevante feiten en 
omstandigheden meegewogen en is het bestreden besluit tevens onzorgvuldig voorbereid en in strijd 
met artikel 3:2 Awb 

  

                                                
44 Vergelijk het Besluit leveringszekerheid Gaswet en de aanbiedingsbrief van de Minister d.d. 24 juni 2016, 
Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen, DGETM-EO/16093085, pag. 18. 
45 Deze temperaturen komen statistisch gezien eens in de 50 jaren voor. 
46 Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende 
maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad. 
47 Specifiek zou daarbij gedacht kunnen worden aan de drie elektriciteitscentrales die Gronings gas gebruiken en 
die in het geval dat noodzakelijk is vervangen kunnen worden door andere centrales, tuinbouwbedrijven die de 
temperatuur in kassen kunnen verlagen of helemaal stilleggen, en fabrieken die L-Gas gebruiken voor warmte en 
die tijdelijk de productie kunnen stilleggen. 
48 Vgl. brief aan Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d.12 januari 2016, kenmerk DGETM-EO/16004610 
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7. Winningsniveau (maximaal toegestane productie) onvoldoende onderbouwd (3:2, 3:4 Awb) 
 

7.1. Uit het advies van SodM:  
 

‘TNO concludeert dat de acceptabele kans op het initiëren van scheuren (DS1 schade) door trillingen 
(heien, zwaar verkeer, etc.) in Nederland in de orde van 1% tot 10% is afhankelijk van de staat van het 
gebouw (…) In de praktijk in Groningen is er reeds bij kleine bevingen sprake van grotere kansen op 
schade. DS2-schade is veel ingrijpender en moeilijk te repareren; DS3 schade leidt er in veel gevallen 
tot dat gebouwen niet te herstellen zijn.’49 

 
7.2. Bovendien: er is, zo blijkt uit het advies van SodM, nu een tijdelijke (onderstreping PMJdG) daling van 

seismische activiteit te verwachten, doordat de gasproductie in de afgelopen jaren sterk verlaagd is. 
Maar bij gelijkblijvende gasproductie zal het aantal en de hevigheid van de bevingen weer toenemen, 
zie onderstaande grafiek:50  
 

 
 

7.3. Uit deze grafiek blijkt dat het SodM ook bij een voortdurende winning van 21 miljard Nm3 op den duur 
een toename van het aantal bevingen verwacht ten opzichte van 2015. Zo is ook expliciet gesteld in 
het SodM-advies van december 2015: 

‘Bij een productieniveau van 33 miljard Nm3 per jaar zal het aantal aardbevingen en daardoor het seismisch 
risico, in de komende 5 jaar (en ook nog in de jaren daarna) naar verwachting toenemen. Bij 27 miljard Nm3 

en 21 miljard Nm3 per jaar gebeurt dat eveneens, maar in een steeds mindere mate (…)’51 
 

7.4. Er is door SodM in dit advies echter slechts gekeken naar de winning van 33 miljard, 27 miljard en 21 
miljard Nm3 gas uit het Groningenveld. De mogelijke gevolgen van de winning van 24 miljard Nm3 zijn 
niet onderzocht: ‘Interpolatie van de voorspellingen voor scenario’s van 21 en 27 miljard Nm3/jaar laat 

                                                
49 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 79-80. 
50 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag.13. 
51 SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 4. 
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zien dat een winningsniveau van 24 miljard Nm3/jaar tot 2021 niet leidt tot hogere aantallen bevingen 
dan waargenomen in 2015.’52 
 

7.5. Zowel NAM als Gasterra Transport Services (hierna: GTS), en het SodM hadden in het winningsplan 
cq advies over het winningsplan aan de Minister een aantal lagere winningsscenario's door moeten 
rekenen om inzichtelijk te maken in hoeverre lagere gaswinning de seismische dreiging had kunnen 
verminderen. Nu zijn slechts de risico's van de productiescenario’s 21, 27, en 33 miljard Nm3 
berekend en het productiescenario van 24 miljard Nm3 is ingeschat.53 De seismische risico's van 
lagere productiescenario's (bijvoorbeeld 0 of 12 miljard Nm3) zijn niet berekend danwel de 
berekeningen zijn niet bekendgemaakt en meegenomen in de besluitvorming. Het was de taak 
geweest van SodM en GTS om door te rekenen welke gevolgen dergelijke lage productiescenario's 
hadden voor de leveringszekerheid. Door bewust of onbewust na te laten deze productie scenario's te 
berekenen hebben NAM, GTS, en SodM het de Minister onmogelijk gemaakt een goed onderbouwde 
en publieke afweging te maken tussen enerzijds de veiligheid en anderzijds de leveringszekerheid.  
 

7.6. Ook in zijn Nota van Antwoord geeft de Minister geen antwoord op de vraag waarom deze berekening 
niet is gemaakt. Hij beantwoordt slechts de vraag waarom naar zijn mening 24 miljard Nm3 een 
verantwoord niveau is. Echter, zonder het genoemde vergelijkingsmateriaal kan hij een dergelijke 
afweging niet maken. De Minister heeft derhalve niet alle noodzakelijke informatie vergaard voordat hij 
het bestreden besluit nam, heeft het besluit niet zorgvuldig voorbereid, zodat het in strijd is met artikel 
3:2 Awb. 
 

7.7. Er is bovendien niet gezocht naar een winningsniveau waarbij, ook op de lange duur, het aantal 
bevingen afneemt. De scope van het bestreden besluit is daarmee te beperkt gesteld. 
 

7.8. Het SodM heeft in zijn advies van 16 januari 2013 gesteld dat de winningscapaciteit tot 12 miljard m3 
dient te worden teruggebracht om het risico op aardbevingen te minimaliseren: 

“Op basis van de gevonden relatie tussen het jaarlijks aantal aardbevingen, de productie en de 
productiesnelheid zou de productiesnelheid tot ca. 12 normal BCM/jaar verlaagd moeten worden om het 
risico op aardbevingen te minimaliseren. Het is daarom mogelijk dat bij die productiesnelheid na enkele jaren 
vrijwel geen aardbevingen met een magnitude ≥ 1.5 meer zouden optreden in het Groningen veld.”54 
 

7.9. Er zijn sindsdien geen studies uitgevoerd waaruit het tegendeel is gebleken. Integendeel blijkt uit 
nadien uitgevoerd onderzoek, ook uit de SodM-adviezen, juist dat de risico’s groter zijn dan eerder 
verwacht omdat NAM risico’s onderschat.55 
 

7.10. Het SodM zegt hierover: 

‘Regelmatig wordt het begrip veiligheid verbonden aan veiligheidsbeleving. Daarbij gaat het om de 
gevoelsmatige veiligheidsbeleving van de bewoners van het gebied, waarbij aspecten als woningschade, 
waardevermindering van woningen en angst voor nieuwe bevingen maken dat het veiligheidsgevoel in 
Groningen is afgenomen. In die context is de (voorzichtige) conclusie van SodM uit 2012 van belang dat bij 

                                                
52 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag.12-13 en ref. 10. 
53 Vgl. Technical addendum 4 bij het Winningsplan. 
54 SodM, Reassessment of the probability of higher magnitude earthquakes in the Groningen gas field, Including 
a position statement by KNMI, State Supervision of Mines, SodM 16 januari 2013, pag. 4. 
55 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 71. 
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een winningsniveau van 12 miljard Nm3 per jaar (met zomer-winter productiefluctuaties) na enige tijd er 
mogelijk vrijwel geen aardbevingen met een magnitude groter dan 1,5 meer zouden optreden. Recent wordt 
met enige regelmaat naar deze uitspraak van SodM verwezen om te onderbouwen dat 12 miljard Nm3 per 
jaar overeenkomt met het maximale niveau voor veilige winning. Die onderbouwing is onjuist. Bij een hoger 
niveau van winning dan 12 miljard Nm3 per jaar zullen jaarlijks meer bevingen optreden, maar dat hoeft niet 
te leiden tot overschrijding van de recentelijk vastgestelde veiligheidsnorm of tot overschrijding van een 
schadeniveau dat acceptabel kan zijn.’56 

 
7.11. Voor de bevolking van Groningen is het niet acceptabel om constant in angst te leven, telkens weer 

geconfronteerd te worden met nieuwe schade. Of daarbij al dan niet aan een formeel 
veiligheidsniveau wordt voldaan, is hierbij niet relevant: er is al veel te veel gebeurd, de bevingen 
moeten nu afnemen. In bovenstaande passage erkent het SodM nogmaals dat bij een winning van ten 
hoogste 12 miljard Nm3 verwacht mag worden dat het aantal bevingen en de sterkte van de bevingen 
binnen enkele jaren zal afnemen. 
 

7.12. Het bestreden besluit is op dit punt onvoldoende zorgvuldig voorbereid, houdt onvoldoende rekening 
met de gevolgen van gaswinning op inwoners van het gebied, en is daardoor in strijd met de artikelen 
3:2 en 3:4 Awb en met grond- en mensenrechten. 
 

8. Winningspatroon (3:2, 3:46 Awb) 
 

8.1. Uitgangspunt van het bestreden besluit is dat fluctuaties in de gaswinning zoveel mogelijk dienen te 
worden voorkomen, maar waarom dat zou moeten is niet adequaat onderbouwd. 
 

8.2. Het SodM adviseert fluctuaties in de gaswinning zo veel mogelijk te vermijden. En op dit advies 
baseert de Minister zijn besluit. Dit advies is echter niet gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk 
onderzoek: 
 

‘Er is consensus tussen NAM, betrokken experts en SodM dat de onderbouwing nog wetenschappelijk 
gesubstantieerd moet worden, omdat de aanname is dat productiefluctuaties een seismisch risico in zich 
dragen.’57  

 
8.3. Waar komt deze aanname vandaan? In het verleden, sinds de start van de productie in 1963, is er 

altijd een grote seizoensfluctuatie geweest in de gaswinning: de productie in de winter was veel groter 
dan in de zomer. 
 

‘Vanaf januari 2014 heeft het Kabinet verschillende achtereenvolgende besluiten genomen die tot gevolg 
hebben gehad dat de jaarlijkse gaswinning in stappen is teruggebracht van 53,9 miljard Nm3/jaar in 2013 
naar 27 miljard Nm3/jaar in 2016. Wanneer niet naar de jaarlijkse, maar naar de maandelijkse gerealiseerde 
gasproductie in de periode sinds 2013 wordt gekeken, valt op dat er zowel sprake is van een dalende trend 
gedurende de laatste drieënhalf jaar, als van het sterk reduceren van de seizoensfluctuaties (zomer vs. 
winter) in de gasproductie vanaf het voorjaar van 2015. Het ingrijpen in de gasproductie vanaf 2014 heeft 
een duidelijk effect gehad op de mate van seismiciteit. De seismische activiteit is na de ingrepen in de 
productie sterker afgenomen dan voorafgaand aan de maatregelen voorspeld werd.’ 

 
                                                
56 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 21. 
57 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 59. 
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8.4. Ook de Tcbb constateert:  

‘De commissie constateert dat verlaging van de productie naar verwachting kennelijk samengaat met een 
gewenste vermindering van de seismiciteit.’ 58 

 
8.5. Maar in de periode maart 2015-maart 2016 werd er niet alleen veel minder gewonnen, er was ook, 

voor het eerst sinds 1963, vrijwel geen seizoensfluctuatie in de winning. Volgens het SodM kan dat 
mede hebben gezorgd voor een afname van de aardbevings-activiteit. Deze aanname is uitsluitend 
gebaseerd op statistische gegevens over een periode van één jaar. Een jaar, waarin niet alleen de 
seizoensfluctuatie (voor het eerst) achterwege bleef, maar waarin bovendien de maandelijkse 
productie op een niveau lag vergelijkbaar met de zomerproductie in de voorgaande jaren. 
 

8.6. Ook de Mijnraad heeft twijfels over deze aanname, die zuiver op beperkte statistische gegevens is 
gebaseerd: 

‘De risicoverlagende werking van het vermijden van seizoensfluctuaties in de gasproductie en ook de 
optimale verdeling van gaswinning over deelgebieden zijn op dit moment slechts hypotheses. Zij kunnen 
naar het oordeel van de Mijnraad (nog) niet de basis vormen van beleid. (…) De Mijnraad stelt in dit advies 
daarom dat met de huidige stand van kennis de vermindering van de totale productie belangrijker is dan 
regionale spreiding. De Mijnraad adviseert in dit kader om in het studieplan een grotere nadruk te leggen op 
de vergroting van kennis over de relatie tussen omvang van de winning, variaties in de tijd (fluctuaties en 
geleidelijke effecten) en de plaats (regionale spreiding) en het seismisch risico, door het vergroten van het 
geomèchanische begrip in aanvulling op de tot nu toe gehanteerde puur statistische benadering.’ 59 

 
8.7. Ook in het Wob-besluit  wordt de onzekerheid over de relatie tussen vlakke winning en aardbevingen 

meerdere malen bevestigd en gesproken van nieuwe inzichten in 201760: 

Stuk 4, pag. 4: “Zowel NAM als TNO concluderen dat het effect van fluctuaties in de gaswinning op 
seismiciteit niet te kwantificeren is” 
 
Stuk 12, pag. 1: “Het is dus nog niet mogelijk kwantitatieve uitspraken te doen over het effect van fluctuaties 
op het risico” 
 
Stuk 15, pag. 9: “het is voor NAM niet mogelijk gebleken om een kwantitatief oordeel te geven over de 
effecten van fluctuaties in de gaswinning op de seismiciteit. …. SodM geeft aan dat het nog 2 tot 3 jaar kan 
duren voordat een kwantitatief oordeel gegeven kan worden…”. 
 
In Stuk 24 spreekt een ambtenaar van EZ over ‘een nieuw besluit op basis van nieuwe inzichten vanaf 2017’ 

 
8.8. Nu wil het SodM graag onderzoeken of dat misschien mede de oorzaak is van het afnemen van de 

aardbevingen in het gebied: 
 

‘SodM acht het van groot belang om de rol van fluctuaties en de mate waarin deze van belang zijn verder te 
onderzoeken. Intussen is de verwachting dat het vermijden van fluctuaties in de winning - waaronder het 
wegnemen van de seizoensfluctuatie – zal leiden tot een verdere reductie in de seismiciteit.’ 61 

                                                
58	Advies Tcbb, Winningsplan Groningen-gasveld, 31 mei 2016, pag. 4.	
59 Advies Mijnraad, 10 juni 2016, pag. 3. 
60 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/09/09/besluit-wob-verzoek-over-gaswinning-in-
groningen), laatst geraadpleegd 6 december 2016. 
61 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, p. 12. 
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8.9. De vraag rijst daarmee waarom het voorkomen van fluctuaties in de winning ondanks het ontbreken 

van wetenschappelijk onderzoek, desondanks een leidend principe is geweest bij het bestreden 
besluit. Als dat principe niet was gehanteerd had een lager winningsniveau kunnen worden gekozen, 
met mogelijkheden tot uitschieters als dat in koude winters (en wat GBB e.a. betreft: na afschakeling 
van grootgebruikers) noodzakelijk zou blijken. Door het bestreden besluit te baseren op aannames, 
die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd, waar zelfs nog geen begin van wetenschappelijke 
onderbouwing voor is gegeven, die evenwel een grote inbreuk maken op de belangen van Groningers 
handelt de Minister onzorgvuldig en is zijn besluit onvoldoende gemotiveerd. 
 

8.10. De werkelijke reden van de wens een vlakke winning na te streven blijkt overigens uit stuk 27, pag. 1 
van het Wob-besluit, waaruit blijkt dat NAM een vlakke winning wil vanwege een 'stabiel 
investeringsklimaat' en dus niet (alleen) vanuit veiligheidsoverwegingen.  
 

9. Toegestaan winningsniveau te hoog en daarom onacceptabel (3:4 Awb) 
 

9.1. Cliënten zijn fundamenteel nog steeds van oordeel dat gezien thans bekende risico-inschattingen, het 
ontbreken van goede preventieve maatregelen en het ontbreken van adequaat flankerend beleid, niet 
kan worden toegestaan dat in totaal 31,5 miljard Nm3 per gasjaar wordt gewonnen. Het bestreden 
besluit is strijdig met daaraan onderliggende adviezen, waaruit afgeleid kan worden dat een lager 
winningsniveau (zelfs op basis van het argument van leveringszekerheid) kan worden toegestaan. 
 

9.2. De berekening van de addenda op het uitgangspunt dat in beginsel niet meer dan 24 miljard Nm3 per 
gasjaar mag worden gewonnen, is onduidelijk. In artikel 2 lid 2 bestreden besluit is vastgelegd hoe 
wordt berekend of aanvullende gasproductie noodzakelijk is. Hoe kan echter op voorhand bekend zijn 
hoeveel zogenoemde effectieve graaddagen zich in een jaar voordoen, vereist voor de genoemde 
formule? Voorts is in artikel 2 lid 4 bepaald dat indien zulks uit hoofde van leveringszekerheid 
noodzakelijk is, 1,5 miljard Nm3 meer mag worden gewonnen. Deze bepaling is rechtsonzeker, nu 
niet is bepaald wanneer voldaan is aan het criterium ‘uit hoofde van leveringszekerheid noodzakelijk’. 
Daarbij komt dat het door de gekozen systematiek aan NAM als mijnbouwexploitant zelf is 
overgelaten te bepalen of extra winning noodzakelijk wordt geacht, terwijl op NAM niet de plicht rust 
de belangen van derden mee te wegen.  
 

9.3. Een verantwoord gaswinningsbeleid dient in te houden dat de gasproductie veel verder wordt 
gereduceerd dan waarin het bestreden besluit voorziet. Zonder deugdelijke belangenafweging worden 
inwoners van Groningen onevenredig hard in hun belangen getroffen. Het bestreden besluit is ook om 
die reden in strijd met artikel 3:4 Awb. 
 

10. Ten onrechte geldt instemmingsbesluit in principe voor 5 jaar (rechtzekerheid) 
 

10.1. Uit de tot nu toe geproduceerde rapporten blijkt niet wat de risico’s van dit besluit zijn, niet welke 
risico’s aanvaardbaar worden geacht, en blijkt niet dat het voorgenomen toegestane winningsniveau 
een winningsniveau is waarbij de veiligheid van de Groninger bevolking en hun bezit is gegarandeerd. 
De Minister en het SodM constateren dat NAM nog niet alle noodzakelijke onderzoeken heeft 
geproduceerd. Veel onderzoek en veel duidelijkheid ontbreekt; onderzoek dat meegewogen had 
moeten worden in besluitvorming omdat het essentieel is voor een goede belangenafweging. 
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10.2. Onder die omstandigheden is de periode waarvoor de instemming wordt gegeven (periode van 5 

jaren) te lang en dient met kortere instemmingsperiode te worden gewerkt, om zodoende nieuw 
onderzoek bij de besluitvorming te kunnen betrekken op een kortere termijn dan over 5 jaren.  
 

10.3. De redenen om voor 5 jaren in te stemmen met het plan zijn blijkens de Nota van Antwoord 
uiteenlopend 62 . Het belangrijkste argument lijkt te zijn dat over 5 jaren meer onderzoeken zijn 
uitgevoerd en afgerond dan thans het geval is en dat daarmee alsdan een beter onderbouwd besluit 
mogelijk zou zijn. Uit de stukken die zijn vrijgegeven in reactie op het Wob-verzoek dat Milieudefensie 
heeft ingediend, zie het besluit d.d. 9 september 2016 en de daarbij gevoegde bijlagen, blijkt dat reeds 
in 2017 belangwekkende informatie zal worden opgeleverd. Op basis daarvan kan de instemming, en 
zou het instemmingsbesluit moeten (kunnen) worden bijgesteld. Het is zonder nadere motivering 
onbegrijpelijk dat de Minister ondanks deze wetenschap toch voor 5 jaren instemming verleent. 
 

10.4. Op zich is er natuurlijk niets op tegen om een besluit over de instemming met een winningsplan zo 
goed mogelijk onderbouwd te willen nemen – dat is ook waartoe GBB e.a. oproepen. Dat betekent 
omgekeerd echter niet dat als er nu onvoldoende informatie voorhanden is om een goed besluit te 
nemen, dat dan maar een besluit voor 5 jaren moet worden genomen. Veeleer had voor de hand 
gelegen niet in te stemmen maar – gegeven de onzekerheden – een veel lagere productiecapaciteit te 
verlangen. 
 

10.5. Uit het advies van de Mijnraad blijkt wat mogelijk de werkelijke redenen zijn om de gaswinning voor 5 
jaren te ‘bevriezen’. 
 

 ‘De doorlooptijd van de gehele procedure van opstellen winningsplan – adviezen inwinnen - ontwerp-
instemmingsbeslult opstellen - inspraakperiode – inspraak verwerken - rechterlijke toetsing is lang. Bij een te 
kort gekozen looptijd van het instemmingsbeslult gaan de procedures voor opeenvolgende actualisaties van 
het winningsplan door elkaar lopen. Beter is het de looptijd van instemmingsbeslult lang genoeg te kiezen; 
de Mijnraad stelt 5 jaar voor.’63 
 

10.6. Dus om zuiver procedurele redenen, die niets te maken hebben met veiligheid of leveringszekerheid, 
legt de Minister de gaswinning nu vast voor de komende vijf jaar. Vijf jaar, waarin allerlei 
onderzoeksresultaten bekend kunnen worden, allerlei ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, die tot 
aanpassing van de gaswinning zouden moeten leiden. Die aanpassingen zijn, op basis van het 
huidige besluit, slechts mogelijk als intussen de situatie totaal uit de hand is gelopen. GBB e.a. vinden 
dat onverantwoord en onaanvaardbaar. 
 

10.7. Bij het voorgaande moet worden opgemerkt dat het advies van de Mijnraad natuurlijk in wezen niet 
anders is dan een suggestie om de rechtsbescherming die belanghebbenden kunnen aanwenden 
tegen het winningsplan te beperken, hetgeen onacceptabel en in strijd met het 
rechtzekerheidsbeginsel moet worden geacht gezien de omstandigheden, sentimenten, en 
onzekerheden die kleven aan de gaswinning in Groningen. Dat klemt te meer nu ook uw Afdeling 
heeft overwogen dat de afweging of met het oog op mogelijke schade en de daarmee gepaard 
gaande gevolgen zoals veiligheidsrisico’s de winning uit het Groningenveld moet worden beperkt, 
                                                
62 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/Nota%20van%20Antwoord%20zienswijzen%20ontwerp-
instemmingsbesluit%20Groningenveld_def_0.pdf, laatst geraadpleegd 6 december 2016. 
63 Advies Mijnraad, 10 juni 2016, pag. 6. 
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ingevolge artikel 36 van de Mijnbouwwet plaatsvindt bij het besluit tot instemming met het 
winningsplan.64 Als die afweging slechts plaatsvindt op het moment dat al dan niet ingestemd wordt 
met het winningsplan én grote onzekerheden bestaan over precieze omvang van de gevolgen van het 
bestreden besluit (en gaswinning), kan het zonder verdere motivering van de Minister niet worden 
toegestaan dat  voor een periode van vijf jaren wordt ingestemd.  
 

11. Ten onrechte geen einddatum aan winningsplafond (rechtszekerheid) 
 

11.1. Cliënten kunnen zich niet vinden in de door de Minister gehanteerde methodiek het winningplafond 
vast te leggen zonder einddatum. De Minister stelt dat hierdoor bij vertraging in de procedures over 
instemming met het winningsplan geen situatie ontstaat waarbij er ofwel geen instemming is ofwel 
geen winningsplafond.65 Wat daar ook van zij, wordt met deze methodiek mogelijk gemaakt dat ook na 
2021 op het thans toegestane niveau zal blijven worden geproduceerd, ook als geen nieuw 
winningsplan wordt voorgelegd of als daarop geen instemming wordt gegeven. Geen instemming zou 
gezien de systematiek van de Mijnbouwwet eenvoudigweg moeten betekenen dat de gaswinning 
wordt stilgelegd. 
 

11.2. NAM krijgt zodoende als het ware carte blanche (althans, beperkt tot 31,5 miljard Nm3 per gasjaar) 
om door te winnen, hetgeen in strijd is met het standpunt van de Minister dat instemming voor niet 
meer dan 5 jaren kan worden gegeven en in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel. 
 

12. Schade-afhandeling (3:4 Awb, 36 Mbw) 
 

12.1. Uitgangspunt van de huidige Mijnbouwwet en de aangekondigde wijzigingen daarop is dat de 
mijnbouwexploitant alle door mijnbouw veroorzaakte schade dient te vergoeden. Het is duidelijk dat de 
wijze waarop schade thans wordt afgehandeld, te wensen over laat: inwoners ervaren een complexe 
schade-afhandelingsprocedure, grote tijdsverloop dat benodigd is voor de afhandeling van schades 
door het Centrum Veilig Wonen (hierna: CVW), uitblijvende preventieve versterking, veranderende 
inzichten over uitgangspunten ter bepaling van het aantal en type woningen dat versterkt moet 
worden, discussie over de wijze waarop overeenkomsten over schade-afhandeling moeten worden 
afgehandeld en welke fiscale uitgangspunten daarbij moeten gelden.  
 

12.2. Daarbij heeft SodM reeds in december 2015 aandacht gevraagd voor de noodzaak tot een brede 
interpretatie van het begrip veiligheid in de mijnbouwwet, waarbij niet alleen overlijdensrisico's moeten 
worden afgewogen, maar ook  
 

‘(…) schade aan gebouwen, mensen en infrastructuur, inclusief de niet structurele schade waaraan geen of 
slechts een heel beperkt overlijdensrisico verbonden is. In lijn met de andere risico's in de mijnbouwindustrie 
dient ook deze schade beeld te komen en zover als redelijkerwijs mogelijk is te worden beperkt. Te allen 
tijde dienen incidenten met grote impact, ook zonder slachtoffers, vermeden te worden.’ 66 

 
12.3. Ten aanzien van de aard en omvang van de schade concludeert SodM:  

                                                
64 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 
8.1. 
65 Vgl. Nota van Antwoord Zienswijzen op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan Groningenveld 
2016, pag. 56-57. 
66 SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 34. 
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‘De analyse van het seismisch risico van NAM gaat vooral over de veiligheid: de kans dat mensen gevaar 
lopen door het bezwijken van woningen. Het aspect schade aan gebouwen (scheuren e.d.) blijft in deze 
seismisch risicoanalyse buiten beeld. De mijnbouwwet geeft echter aan dat er ook naar maatregelen 
moeten worden genomen om schade aan gebouwen te beperken of te voorkómen.’ 67 

 
12.4. Uit het bestreden besluit lijkt te blijken dat de Minister het schadeniveau dat naar verwachting ontstaat 

bij het toegestane winningsniveau accepteert, maar ten onrechte heeft de Minister de daaraan 
verbonden belangen niet afgewogen. Dat klemt temeer nu met NAM kennelijk (fors) verschil van 
inzicht bestaat over de vraag welke schade en hinder voor gedupeerden acceptabel kan worden 
geacht. Zo vindt het SodM dat de  
 

‘NAM de mate waarin schade acceptabel wordt gevonden overschat’ en dat  
 
‘voorkomen en beperken van schade het uitgangspunt zou moeten zijn bij de productie’68 
  
‘dat NAM schade in het winningsplan onderbelicht en de mate waarin de schade acceptabel wordt 
gevonden overschat.’69 

 
12.5. Het aantal gemelde schades stijgt terwijl het aantal bevingen tot op heden lijkt te dalen. Daaruit blijkt 

dat de bevingen ook na hun optreden na-ijleffecten hebben. Daarnaar is onvoldoende onderzoek 
gedaan en het voorkomen daarvan is onvoldoende betrokken bij het bestreden besluit. Met het 
bestreden besluit accepteert de Minister verder dat cultureel erfgoed in het effectgebied wordt 
bedreigd en aangetast. Uit onderzoek blijkt dat de schade aan erfgoed toeneemt, ondanks afname 
van het aantal bevingen tot op heden. 
 

12.6. Uw Afdeling heeft in de vorige uitspraak over gaswinning gewezen op artikel 6:177 BW, dat de 
mijnbouwexploitant verplicht om schade veroorzaakt door zijn activiteiten te vergoeden, en gesteld dat 
daarmee is voorzien in een adequate compensatie van de financiële gevolgen van de beschadiging 
van eigendommen.70 GBB e.a. zijn het principieel oneens met dit oordeel. Het bestaan van een 
wettelijke grondslag voor eventuele vergoeding van schade betekent nog niet dat de Minister 
afdoende heeft onderzocht of het bestreden besluit, mede gezien de daardoor optredende schade, 
geen onevenredige gevolgen voor betrokkenen met zich brengt. Wegens het gestelde in artikel 3:4 
Awb en (daarnaast) het beginsel van gelijkheid voor publieke lasten, had de Minister moeten 
beoordelen welke schade verwacht moet worden en of deze schade afdoende wordt vergoed, dan wel 
kan worden vergoed. De enkele verwijzing naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de NAM is 
niet voldoende, alleen al daarom niet dat uit diverse onderzoeken blijkt dat de schaddeafhandeling 
door NAM en CVW niet, althans niet adequaat verloopt. 
 

12.7. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat het ‘schadebelang’ uit artikel 36 lid 1 sub b 
Mijnbouwwet afdoende is meegewogen in het bestreden besluit. 
 
 
                                                
67 SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 34. 
68 Vgl SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 10. 
69 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 41. 
70 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 
30.2. 
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13. Flankerend beleid faalt en preventieve versterkingsopgave onduidelijk (3:2 Awb, 24 lid 1 sub s Mbb) 
 

13.1. NAM voert naar eigen zeggen diverse maatregelen uit om schade te voorkomen of beperken. Het 
betreft onder meer maatregelen om de seismische weerstand van gebouwen te verbeteren, incidenten 
te bestrijden, het schadeprotocol te verbeteren, te innoveren in schadeherstel, en ‘koppelkansen te 
creëren door slimme combinaties van schadeherstel en verduurzaming’.71 
 

13.2. Voor de Minister weegt de uitvoering van de versterkingsopgave zwaar mee in besluiten over de 
instemming met gaswinning; hij is van oordeel dat het terugbrengen van de gasproductie moet worden 
gecombineerd met de versterking van gebouwen, tot een niveau waarbij het seismisch risico wordt 
geminimaliseerd – zo heeft de Minister de Tweede Kamer reeds bij brief d.d. 18 december 2015 laten 
weten.72 
 

13.3. (1) Deze flankerende maatregelen zien er op papier mooi uit, maar komen in de praktijk nauwelijks 
van de grond. Zoals eerder gesteld ervaren veel gedupeerden die in aanraking komen met het 
‘schadeprotocol’ en het CVW een stroperige procedure en organisatie en tegenwerking door 
medewerkers, laat staan dat van verbetering van het protocol, sprake kan zijn. Met de koppelkansen 
die volgens NAM zouden worden gecreëerd, worden waarschijnlijk bedoeld de mogelijkheden om een 
subsidie te verkrijgen voor woningverbeteringsmaatregelen. Deze maatregelen vormen echter 
vanzelfsprekend geen manier om schade te voorkomen of beperken, zijn hooguit ‘een doekje voor het 
bloeden’.  
 

13.4. Ook SodM is hierover zeer kritisch: 
 

‘SodM is van mening dat NAM er geen blijk van geeft dat het voorkomen of beperken van schade een 
leidend criterium is. De nadruk ligt op het veiligheidsrisico en mitigerende maatregelen, niet op voorkomen 
van schade en preventieve maatregelen. Daarbij is de effectiviteit van de door NAM voorgestelde 
maatregelen op de resultaten van de risicoberekening sterk afhankelijk van de gemaakte model keuzes, 
aannames en onzekerheid bandbreedten.’73 

 
13.5. De preventieve versterkingsopgave (verbetering van seismische weerstand) is de meest in het oog 

springende maatregel, waarover GBB e.a. zeer kritisch zijn. 
 

In het meerjarenprogramma 2016-2020 van de NCG is de verstevigingsoperatie opgenomen.74  Woningen 
worden daarbij op het veiligheidsniveau 10-5 gebracht, voor een beving 5 op de Schaal van Richter. Daarbij 
wordt uitgegaan van de NPR 9998, rekening houdend met de locatie (prioriteit heeft het kerngebied met 
PGA 0,2) en de gesteldheid van de ondiepe bodem (de bovenste 30 meter). In dat kader is de NCG in 2016 
begonnen met inspecties. 

 
13.6. De Minister leidt uit stellingen van NAM af dat NAM ervan uitgaat dat de versterkingsopdracht binnen 

een termijn van vijf jaar wordt voltooid, nu dat immers de termijn is waarbinnen volgens het kabinet 

                                                
71 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 71, zoals aangehaald door 
SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 38. 
72 Vgl. brief d.d. 18 december 2015 aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, kenmerk DGETM-EO/15177337, 
pag. 3. 
73 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 42. 
74 https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/meerjarenprogramma 
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alle woningen in de regio moeten voldoen aan de veiligheidsnorm.75 NAM durft en kan geen expliciete 
uitspraak (te) doen over de uitvoering van de versterkingsopdracht.76  
 

13.7. Deze onzekerheid is onacceptabel, nu het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) reeds is gebleken dat 
de uitgangspunten en de aannames van NAM en de Minister over de uitvoering van de 
versterkingsopgave allerminst zijn gehaald. Daar waar NAM vorig jaar nog stellig was in het aantal 
woningen dat zou moeten worden en feitelijk zou worden versterkt in het jaar 2016, buigt het zijn 
inzichten nu om en stelt dat inzicht in de omvang van de versterkingsoperatie pas na resultaten van 
de daadwerkelijke inspecties kan worden bereikt. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat eerst 
alle woningen in het effectgebied zullen moeten worden onderzocht, voordat het tot daadwerkelijke 
versterking zal kunnen komen. Daaruit vloeit voort dat de uitlatingen van NAM en Minister in de 
procedure over het Gasbesluit 2015 niet kunnen worden gestaafd. In dat verband is op zijn minst 
genomen opmerkelijk dat de Minister stelt dat de versterkingsopgave van woningen en de 
onderzoeksopgave ten aanzien van industrie en infrastructuur volgens afspraak verloopt, nu in 2014 
en 2015 genoemde getallen bij lange na niet zijn gehaald.  
 

13.8. Uw Afdeling heeft geoordeeld dat geen ongeschreven rechtsbeginsel bestaat dat inhoudt dat in het 
algemeen slechts toestemming mag worden verleend voor risicovolle activiteiten indien zeker is dat de 
daaraan verbonden risico’s zich in het geheel niet zullen verwezenlijken, maar dat de Minister 
gehouden is de aan de gaswinning verbonden risico’s te onderzoeken en de omvang van die risico’s 
bij zijn afweging te betrekken. Indien over die risico’s onzekerheden blijven bestaan die door 
onderzoek niet kunnen worden weggenomen, terwijl er een gefundeerd vermoeden bestaat dat de 
gaswinning ernstige of onomkeerbare gevolgen kan hebben, is de Minister gehouden om de 
noodzaak van proportionele maatregelen ter beperking van deze risico’s in zijn afweging te 
betrekken.77 De Minister handelt met uw oordeel in strijd door weliswaar mooie beloften te doen over 
‘proportionele maatregelen’ (flankerend beleid), daarover zelfs ten overstaan van uw Afdeling – 
ondanks scherpe betwisting door GBB e.a. – zeer stellige uitlatingen te doen, bijvoorbeeld dat grote 
aantallen gebouwen op korte termijn zouden worden versterkt, maar die toezeggingen (bij lange na) 
niet na te komen. 
 

13.9. Beloften die ten aanzien van woningversterking zijn gedaan worden niet nageleefd. Het uitblijven van 
adequate versterking en voldoende capaciteit dat te realiseren, terwijl wel gaswinning wordt 
toegestaan is in strijd met de op de overheid rustende plicht adequate maatregelen te treffen die de 
veiligheid van burgers waarborgt. Het is in strijd met het SodM-advies waar het SodM stelt dat het 
versterkingsprogramma met urgentie moet worden uitgevoerd.78 Het bestreden besluit is zodoende 
(ook) op dit punt is strijd met mensenrechten. 
 

13.10. (2) Inmiddels wordt duidelijk dat de versterkingsopgave veel groter is dan de Minister en NAM ooit 
hebben voorzien. 
 

                                                
75 Vgl. ontwerp-instemmingsbesluit, pag. 19, en bestreden besluit, pag. 20. 
76 Vgl. NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 53: ‘’waarschijnlijk’ enkele 
honderden gebouwen’. 
77 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 
18.3. 
78 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 10. 
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13.11. Op basis van onderzoeken van NAM werd aangenomen dat bij een productieniveau van 27 miljard 
Nm3 een versterkingsopgave van 3100 gebouwen in vijf jaren zou horen. De definitieve 
versterkingsopgave zou verder moeten worden vastgesteld op basis van inspecties. Uit nader 
onderzoek dat door de NAM is uitgevoerd en op 16 november 2015 bekendgemaakt bleek dat bij een 
productieniveau van 33 miljard Nm3 een versterkingsopgave van 4000 gebouwen zou bestaan.79 
 

13.12. Blijkens het winningsplan ging de NAM er inmiddels vanuit dat de versterkingsopgave slechts enkele 
honderden huizen zou beslaan.80 SodM stelde reeds dat deze inschatting van de NAM om diverse 
redenen een onderschatting van de werkelijkheid zou kunnen zijn en dat daarom de daadwerkelijke 
versterkingsopgave een veelvoud van de berekende 4.000 huizen kan worden.81 
 

13.13. De Nationaal Coördinator Groningen heeft op 7 december 2016 bekendgemaakt dat van de eerste 
1450 huizen en gebouwen die een inspectie hebben gehad, álle 1450 naar alle verwachting versterkt 
moeten worden.82 De inspectie is slechts uitgevoerd in een zeer klein deel van het aardbevingsgebied. 
Als de hele kern van het gebied dezelfde resultaten geven gaat het in totaal mogelijk om 22.000 
panden die versterkt moeten worden. Als ook boven andere clusters gebouwen versterkt moeten 
worden kan het uiteindelijk gaan om 170.000 gebouwen, zoals eerder reeds werd berekend en in de 
procedure over het voorgaande instemmingsbesluit werd ingebracht.83 
 

13.14. Deze resultaten staan in schril contrast met de door NAM genoemde 100 te versterken woningen in 
het winningsplan. Het toont zowel de ernst van de situatie aan, als de mate waarin NAM de situatie 
onderschat, bijvoorbeeld daar waar NAM in het winningsplan nog verwacht dat op dit punt geen 
directe aanpassing behoeft te worden verwacht voor het programma van de NCG.84 
 

13.15. Het maakt ook duidelijk dat de het bestreden besluit en de afweging van de Minister op onjuiste 
veronderstellingen is gebaseerd. Zoals hij de Tweede Kamer zelf schreef, weegt voor hem de 
versterkingsopgave zwaar mee bij het bestreden besluit. Bij dat besluit ging hij uit van de door NAM 
genoemde aantallen, of dat nu om ‘honderden’ of enkele duizenden ging. De Minister heeft niet 
geweten wat hij nu wel weet, dat vele duizenden gebouwen versterkt moeten worden. Hij had het wel 
kúnnen weten, nu er diverse indicaties voor zijn gegeven. Met dit gegeven heeft hij in zijn besluit geen 
rekening gehouden. Het besluit is op dat punt onzorgvuldig voorbereid en in strijd met artikel 3:2 Awb 
alsmede artikel 24 lid 1 sub s Mbb. 
 

14. Grond- en mensenrechten (artt. 2, 8 EVRM, art. 1 EP EVRM) 
 

14.1. GBB e.a. hebben in de procedure tegen het voorgaande instemmingsbesluit reeds gesteld en 
onderbouwd hoe zij aankijken tegen de verhouding tussen de gaswinning en mensenrechten. Uw 
Afdeling heeft daarover geoordeeld dat onder andere GBB e.a. terecht hebben betoogd dat de aard 
en schaal van de met de gaswinning gepaard gaande gevolgen zodanig zijn, dat de genoemde 

                                                
79 Vgl. brief d.d. 18 december 2015 aan Tweede Kamer der Staten-Generaal, kenmerk DGETM-EO/15177337, 
pag. 6. 
80 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 53, en bestreden besluit, pag. 
20. 
81 SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 37. 
82 https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2016/december/7/versterking-1450-panden 
83 Van Rossum, Technische Impact Analyse NPR 9998:2015. 
84 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 53. 
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grondrechten van toepassing zijn, alsmede dat deze toepasselijkheid in het algemeen gevolgen heeft 
voor de eisen die aan de voor gaswinning geldende wetgeving kunnen worden gesteld, maar ook voor 
de specifieke afweging van de Minister. Naar het oordeel van uw Afdeling dient de afweging van de 
Minister blijk te geven van een redelijk evenwicht tussen enerzijds de door de grondrechten 
beschermde belangen van burgers en anderzijds de betrokken algemene belangen, waarbij de 
Minister weliswaar een beoordelingsmarge heeft, maar de toepasselijkheid van de grondrechten met 
zich brengt dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de motivering van het besluit van de 
Minister.85 
 

14.2. GBB e.a. zijn van oordeel dat het thans bestreden besluit op gelijke wijze in strijd is met 
mensenrechten als het voorgaande instemmingsbesluit dat was. Zij zijn bovendien van opvatting dat 
het bestreden besluit niet aan de door uw Afdeling gestelde ‘hoge eisen’ voldoet. Zij lichten dat als 
volgt toe. 
 

14.3. Het bestreden besluit is in strijd met de artikelen 2 lid 1 en 8 lid 1 van het Europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), waarin zijn 
opgenomen het recht op leven en het recht dat ieder heeft op respect voor het privéleven, familie- en 
gezinsleven en woning. Daar waar het bestreden besluit tot gevolg heeft dat privéeigendom ingrijpend 
wordt beschadigd, de waarde daarvan afneemt of zelfs volkomen wegvalt, is het in strijd met artikel 1 
van het Eerste Protocol bij het EVRM dat natuurlijke en rechtspersonen het recht geeft op ongestoord 
genot van eigendom. 
 

14.4. Het bestreden besluit heeft tot gevolg dat (potentieel) levensbedreigende situaties blijven bestaan, niet 
afnemen, en zelfs zullen toenemen in de periode vanaf 2020. Uit adviezen van het SodM en 
onderzoeken die door NAM zijn uitgevoerd, blijkt dat aanzienlijke aantallen huizen in het 
aardbevingsgebied niet bestand zijn tegen significante bevingen en daardoor aanzienlijke schade 
kunnen oplopen danwel kunnen instorten. Daar waar in die huizen elke dag en nacht mensen 
verblijven, bestaat voortdurend gevaar voor mensenlevens. Sedert augustus 2012 hebben reeds 
tienduizenden huizen aardbevingsschade opgelopen. Daarnaast voelen veel inwoners van het 
aardbevingsgebied zich voortdurend onveilig in hun eigen woning en komen daarom niet meer tot een 
normaal gezinsleven. Ze leven in voortdurende onzekerheid over de toekomst, en gaswinning en de 
gevolgen daarvan bepalen hun leven. 
 

14.5. Uit consistente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) 
blijkt dat de overheid op grond van deze bepalingen de verplichting heeft de gezondheid en het leven 
van zijn onderdanen effectief te beschermen en daarvoor adequate maatregelen te nemen. 
 

14.6. Uit de zaak Oneryildiz tegen de Staat Turkije86 blijkt dat uit artikel 2 EVRM voortvloeit dat de Minister 
de plicht heeft actief op te treden (een ‘positive obligation’) bij reële en voorzienbare risico’s voor 
mensen, en maatregelen moet nemen om hen te beschermen: 
 

                                                
85 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 
16.2. 
86 EHRM 30 november 2004, zaaknummer 48939/99, NJ 2005/210, en in gelijke zin in de zaak Budayeva 
e.a./Rusland, EHRM 29 september 2008, NJ 2009, 229. 
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(…) the Turkish authorities at several levels knew or ought to have known that there was a real and 
immediate risk to a number of persons living near the Umraniye municipal rubbish tip. They consequently 
had a positive obligation under Article 2 of the Convention tot take such preventive operational measures as 
were necessary and sufficient to protect those individuals (…), especially as they themselves had to set up 
the site and authorized its operation, which gave rise to the risk in question.” 

 
14.7. Zoals uw Afdeling zelf heeft geoordeeld heeft het EHRM onder meer in de zaak Kolyadenko e.a. 

tegen de Staat Rusland overwogen, brengt deze ‘positieve verplichting’ van de Staat om alle gepaste 
maatregelen te nemen om het leven te beschermen mee, dat de Staat verplicht is te voorzien in een 
effectief wettelijk en bestuurlijk kader ter bescherming van het recht op leven.87 Deze verplichting is 
van toepassing op alle activiteiten, door de overheid verricht of door anderen, waardoor het recht op 
leven mogelijk in gevaar is, in het bijzonder op industriële activiteiten die uit de aard der zaak 
gevaarlijk zijn. Volgens het EHRM heeft de Staat een ruime beoordelingsmarge bij de keuze van de 
gepaste maatregelen. 
 

14.8. In de eerste plaats wijzen GBB e.a. e op dat het uitvoeren van onderzoek en verlangen van meer 
onderzoek geen effectieve maatregel is ter voorkoming van het dreigende gevaar voor gezondheid en 
leven van onderdanen, zo kan uit de zaak Banel tegen de Staat Litouwen worden afgeleid (18 juni 
2013, zaaknummer 14326/11). Uit het in dit verband door het EHRM gehanteerde voorzorgsbeginsel 
vloeit voort dat onzekerheid over de gevolgen van het bestreden overheidsoptreden moet leiden tot 
grote terughoudendheid daartoe over te gaan, vergelijk de zaak Tatar tegen de Staat Roemenië.88 Met 
nieuw onderzoek veranderen de risico’s door gaswinning echter niet. Gepaste maatregelen zouden 
kunnen bestaan uit maatregelen die het (seismisch) risico verkleinen danwel de effecten daarvan 
mitigeren. Uit het winningsplan zelf en de adviezen en het bestreden besluit kan eenvoudigweg 
worden vastgesteld dat risico’s blijven bestaan en door het bestreden besluit zelfs toenemen. De 
praktijk wijst uit dat de pogingen om effecten te verkleinen of weg te nemen niet effectief zijn, in elk 
geval niet op korte termijn, vergelijk hiervoor 13. Onder die omstandigheden kan niet worden gesteld 
dat alle gepaste maatregelen worden getroffen om het leven van de onderdanen te beschermen. 
 

14.9. Uw Afdeling heeft geoordeeld dat uit de aangehaalde zaak Kolyadenko e.a. tegen Rusland voortvloeit 
dat met het oog op de risico’s moet worden voorzien in een effectief wettelijk en bestuurlijk kader. Uw 
Afdeling is van oordeel dat in Nederland in het bedoelde kader is voorzien door onder meer de 
Mijnbouwwet, waarin door middel van bij de rechter toetsbare besluiten zoals het besluit tot 
instemming met een winningsplan, de potentiële risico’s voor het menselijk leven van gaswinning 
worden betrokken. Er is volgens uw Afdeling, mede gelet op de beoordelingsmarge die Nederland 
heeft bij de keuze voor de te treffen maatregelen, geen grond voor het oordeel dat dit kader op 
zichzelf beschouwd onvoldoende is. Dit kader moet dan volgens uw Afdeling wel zo worden 
toegepast, dat wordt voldaan aan de op grond van artikel 2 van het EVRM geldende verplichtingen. 
Dit betekent dat de Minister bij zijn besluit tot instemming met het winningsplan moet beoordelen of 
met het oog op de bescherming van het recht op leven, (verdere) beperkingen van de gaswinning 
moeten worden voorgeschreven.89  
 

                                                
87 EHRM, arrest van 28 februari 2012, Kolyadenko e.a. tegen Rusland, zaaknummer 17423/05, r.o. 157 ev.. 
88 EHRM 27 januari 2009, zaaknummer 67021/01, AB 2009/285. 
89 EHRM, arrest van 28 februari 2012, Kolyadenko e.a. tegen Rusland, zaaknummer 17423/05, r.o. 157, 158, 
160. 
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14.10. GBB e.a. kunnen zich niet vinden in uw beoordeling. Er is een wettelijk kader – maar de wijziging 
daarvan is aangekondigd omdat het kader niet effectief en toereikend is. Het bestuurlijke kader wordt 
gevormd door de besluiten die de Minister neemt. Welke criteria moeten worden aangelegd om te 
beoordelen of dat ook ’effectief’ is blijft onduidelijk. De Minister neemt besluiten die voorzien in 
gaswinning, maar kent daarbij zoveel gewicht toe aan het algemeen belang (de leveringszekerheid) 
dat hij vergaande inbreuken op leven en veiligheid van Groningers op de koop toe neemt. GBB e.a. 
zijn van opvatting dat daaruit blijkt dat het bestuurlijk kader niet effectief is – en het bestreden besluit 
dus in strijd met artt. 2 en 8 EVRM. 
 

14.11. De Minister laat ook met het thans bestreden besluit na de gezondheid en het leven van zijn 
onderdanen effectief te beschermen en daarvoor adequate maatregelen te nemen. In strijd met 
bijvoorbeeld de rechtsregel die is neergelegd in de uitspraak Oneryildiz treedt de Minister niet actief 
(genoeg) op tegen het reële en voorzienbare risico van een aardbeving van catastrofale proporties. 
De voortdurende roep van de Minister om meer onderzoek uit te voeren, en daarvoor meer tijd te 
nemen dan eerder voorzien, is geen effectieve maatregel ter voorkoming van dreigend gevaar voor 
gezondheid en leven van onderdanen en daarmee in strijd met de rechtsregel die gegeven is in de 
zaak Banel. Het EHRM is glashelder over het voorzorgsbeginsel, waaruit voortvloeit dat onzekerheid 
over de gevolgen van bestreden overheidsoptreden moet leiden tot grote terughoudendheid daartoe 
over te gaan. Dat betekent concreet dat zolang onzekerheid bestaat over (de gevolgen van) de 
bestreden winningscapaciteit, daartoe niet mag worden besloten maar tot een forse reductie moet 
worden besloten. 
 

15. Milieueffecten en -risico’s onvoldoende onderzocht en betrokken 
 

15.1. De gaswinning zorgt voor aardbevingen en bodemdaling, ook onder Natura 2000-gebied Waddenzee/ 
Eems-Dollard en beschermd natuurmonument 'Oeverlanden Schildmeer'. Ook schade aan de 
waterhuishouding buiten het aardbevingsgebied (o.a. kwelstromen) valt niet uit te sluiten. De 
milieurisico’s van gaswinning zijn nog steeds niet voldoende in beeld gebracht. Zo is nog altijd niet in 
beeld wat de milieurisico’s zijn wanneer calamiteiten door bevingen zich voordoen bij de industrie, (in 
Eemshaven, Delfzijl, maar mogelijk ook in Groningen en Hoogezand-Sappemeer). Ten onrechte 
schenkt het bestreden besluit hieraan geen (wezenlijke) aandacht. 
 

15.2. Uw Afdeling heeft in de uitspraak van 18 november 2015 inzake het winningsplan voor de gaswinning 
van het Groningenveld geconcludeerd, dat voor de instemming met het winningsplan geen 
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.90 GBB e.a. kunnen zich vinden in de conclusies van de 
Afdeling, dat de instemming met het winningsplan niet is aangewezen als merplichtig besluit. Uw 
Afdeling concludeert als laatste in deze uitspraak, dat deze bepalingen in het Besluit mer niet in strijd 
zijn met de Europese mer-richtlijn 91 , mede omdat de instemming met het winningsplan niet te 
vergelijken is met de situatie in de zaak Wells92. GBB e.a. kunnen zich met dit laatste onderdeel van 
de hierboven genoemde uitspraak niet verenigen, menen dat het bestreden besluit op dit punt in strijd 
is met de Europese mer-richtlijn en voeren daartoe de volgende gronden aan.  
 
                                                
90 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, uitspraak 18 november 2015, zaaknummer 201501544/1, r.o. 15 
ev., i.h.b. 15.8. 
91 Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 
92 HvJ EU, 7 januari 2014, zaak C201/02 ECLI:EU:2004:12. 
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15.3. In artikel 4, eerste lid, samen met bijlage I, categorie 14, van de mer-richtlijn is commerciële winning 
van aardgas wanneer de gewonnen hoeveelheid meer dan 500.000 m3 aardgas per dag bedraagt, 
aangewezen als een project waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Niet in 
discussie is, dat de winning van aardgas uit het Groningenveld een winning betreft die onder deze 
categorie valt.  
 

15.4. Deze verplichting is uitgewerkt in de bijlage bij het Besluit mer door in onderdeel C, categorie 17.2 en 
in onderdeel D categorie 17.1 op te nemen, dat een mer-plichtig besluit betreft de beslissing als 
bedoeld in artikel 40, lid 2, Mijnbouwwet of ander besluiten waarop afdeling 3.4 van de Awb of 
artikelen van afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn voor de winning van meer 
dan 500.000 m3 aardgas per dag, waardoor mer-plichtige vergunning zijn de vergunning op grond 
voor een mijnbouwwerk op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet en de vergunning voor een 
inrichting waartoe een mijnbouwwerk behoort op grond van de Wabo (artikel 2.1, lid 1, onder e). 
 

15.5. Besluiten over het verlenen van de winningsvergunning of instemming met het winningsplan zijn niet 
als mer-plichtige besluiten aangewezen. In de meeste gevallen is dat geen probleem, omdat de 
besluitvorming met betrekking tot artikel 40 Mijnbouwwet of de Wabo voorafgaat aan de besluiten over 
de winningsvergunning en de instemming met het winningsplan. Echter, in de onderhavige situatie 
waarbij de beslissingen over de mijnbouwwerken dateren van voor de invoering van de mer-richtlijn is 
de vraag aan de orde, of dit zich verdraagt met de mer-richtlijn. Immers, voor het winnen van aardgas 
is in dit geval nooit een mer opgesteld.  
 

15.6. De jurisprudentie van het Europese Hof heeft ten aanzien van projecten waarvoor meerdere besluiten 
nodig zijn een ontwikkeling doorgemaakt. Al de deeltoestemmingen (deelvergunningen) tezamen 
worden beschouwd als de vergunning van artikel 1, lid 2, mer-richtlijn.93 Dat wil zeggen, dat al de 
noodzakelijke toestemmingen dus in dit geval zowel de beslissingen op grond van de Mijnbouwwet en 
de Wabo als ook de instemming met het winningsplan het totaal aan toestemmingen is dat voor de 
aardgaswinning in het Groningenveld nodig is. Het Hof heeft daarbij ook aangegeven, dat in de 
situatie met meerdere deelvergunningen op zich de basisvergunning verplicht tot een mer maar dat – 
als daaraanvolgende vergunningen later gegeven worden – er wel een plicht tot actualisatie bestaat94 

en dat de nationale regelgeving de merplicht niet uitsluitend mag beperken tot het eerste 
toestemmingsbesluit 95 . De mer-plicht dient dus volgens het Hof mogelijk te zijn bij een latere 
deelvergunning of dat er in de nationale regelgeving in ieder geval van verzekerd is, dat voorafgaand 
aan het verlenen van die latere deelvergunningen de milieuaspecten voldoende en voldoende actueel 
beoordeeld zijn en dat dit doorwerkt in de nog te verlenen (deel)vergunningen.  
 

15.7. Gaat het bij het voorafgaande om de actualisatieplicht, bij het verlenen van latere deelvergunningen 
bij de onderhavige gaswinning zijn de milieugevolgen nog nimmer getoetst. NAM heeft slechts ‘de 
effecten van bodemdaling op natuur en milieu op hoofdlijnen geadresseerd’. 96  Nu de Hof-
jurisprudentie actualisatie en doorwerking van de milieugevolgen verlangt bij alle deelvergunningen 
geldt deze eis zeker ook als bij voorgaande toestemmingen voor het project nog geen mer tot stand 
gekomen is. Door voor deze (laatste) deelvergunning geen mer verplicht te stellen voor de situatie dat 
                                                
93 Naast de eerder genoemde zaak Wells: HvJ EG 4 mei 2006, C-290/03, ECLI:NL:XX:2006:AY5245 en HvJ EU 
17 maart  2011, C-275/09, ECLI:EU:C:2011:154. 
94 HvJ EU 3 maart 2011, C-50/09, ECLI:EU:C:2011:109. 
95 HvJ EU 4 mei 2006, C-508/03, ECLI:EU:C:2006:287. 
96 NAM, Winningsplan Groningen Gasveld 2016, definitief, EP201604259068, pag. 31. 
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die mer onder eerdere deelvergunningen niet tot stand is gekomen is de Bijlage bij het Besluit mer in 
strijd met artikel 1, lid 2 jo artikel 8 van de mer-richtlijn.  
 

15.8. GBB e.a. verzoeken uw Afdeling om de onderhavige situatie door middel van prejudiciële vragen voor 
te leggen aan het Europese Hof van Justitie voor het geval bovengenoemde jurisprudentie en 
redenering onvoldoende duidelijkheid biedt.  
 

15.9. GBB e.a. bestrijden eveneens de conclusie in de uitspraak van 18 november 2015 onder punt 15.7, 
dat in een mer naar aanleiding van het winningsplan uitsluitend de gevolgen van bodembeweging aan 
de orde kunnen komen. Ook andere effecten op het milieu van de aardgaswinning in het 
Groningerveld zullen bij een mer op grond van een (laatste) deeltoestemming aan de orde moeten 
komen op grond van de hiervoor al aangeduide actualisatieverplichting.  
 
 
INHOUDELIJKE BEROEPSGRONDEN T.A.V. MEET- EN REGELPROTOCOL 

 
16. Meet- en regelprotocol niet afdoende (3:2 Awb) 

 
16.1. Naar de mening van SodM is het doel van een meet- en regelprotocol het vastleggen van een 

risicobeheerssystematiek waarmee het seismisch risico, schade en overlast – rekening houdend met 
de verdeling hiervan over verschillende regio's – zoveel mogelijk worden beperkt, terwijl de 
gaswinning toch doelmatig wordt uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht zoals 
vastgelegd in artikel 33 van de Mijnbouwwet.97 
 

16.2. Ten aanzien van het voorgestelde meet- en regelprotocol concludeerde het SodM in december 2015 
reeds dat het nog aanzienlijke verbetering behoefde.98  
 

16.3. Ook in het laatste SodM-advies merkt het SodM op dat NAM niet in staat is gebleken een 
systeemoptimalisatie te ontwikkelen en onvoldoende in staat is te bepalen hoe metingen en 
monitoring van ontwikkelingen in de seismiciteit kunnen worden vertaald in het regelen van de 
productieverdeling over het gasveld. Daarbij is het SodM van oordeel dat het doel en de 
randvoorwaarden en signaalparameters zoals die door NAM worden benoemd niet overeenkomen 
met de kaders die door het Ministerie van Economische Zaken zijn aangereikt.99 100SodM is van 
oordeel dat het uitgangspunt van NAM ten aanzien van het meet- en regelprotocol niet overeenkomt 
met de doelstelling van het protocol zoals genoemd. Door de andere invulling die NAM geeft aan het 
protocol is naar de mening van SodM het regel-gedeelte als risicobeheerssystematiek van weinig 
waarde.101 Het SodM concludeert dat het meet- en regelprotocol niet tot genoegen van de Inspecteur-
generaal der Mijnen is.102 
 

16.4. Dat betekent volgens SodM: 

                                                
97 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 45. 
98 SodM, Seismisch risico Groningenveld. Beoordeling rapportages en advies, december 2015, pag. 25. 
99 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 7-8, 46. 
100 Vgl. ook bestreden besluit, pag. 29. 
101 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 45. 
102 Vgl SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 11. 
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‘Dit betekent dat er op dit moment geen adequaat risicobeheerssysteem is voor het seismisch risico ten 
gevolge van de gaswinning in het Groningen gasveld. De productie kan hiermee nog niet voldoende 
risicogericht (in tijd en ruimte) worden geoptimaliseerd.’103 

 
16.5. Het is juist dat het meet- en regelprotocol wordt afgewezen, maar daarmee duurt de situatie van 

onzekerheid over effecten van gaswinning voort. De relatie tussen winningsniveau en bevingen kan 
niet goed worden geanalyseerd – maar niettemin is het bestreden besluit gebaseerd op een 
veronderstelde relatie tussen winningsniveau en het aantal en de ernst van bevingen. Het maakt dat 
het bestreden besluit opnieuw is gebaseerd op een tekort aan kennis en inzicht over effecten van 
gaswinning en zodoende in strijd met artikel 3:2 Awb,. Door winning toe te staan zonder dat metingen 
worden verricht naar bodembeweging conform een ‘meetplan’ als bedoeld in artikel 30 lid 1 Mbb, dat 
bovendien de instemming van de Minister heft, vgl artikel 30 lid 2 Mbb, wordt met beide artikelen in 
strijd gehandeld. 
 
 

CONCLUSIE EN PETITUM 
 
Gezien het vorenstaande  
 

- concluderen GBB e.a. dat het bestreden besluit in strijd is met (de genoemde) wet- en 
regelgeving en  
 

- verzoeken GBB e.a. uw Afdeling het  bestreden besluit integraal te vernietigen en  
- verzoeken GBB e.a. uw Afdeling te bepalen dat de Minister uiterlijk 1 oktober 2017 een nieuw 

instemmingsbesluit zal moeten hebben genomen, bij uitblijven waarvan de gaswinning dient 
te worden stilgelegd, 

- een en ander onder proceskostenvergoeding als verzocht, 

alsmede 
 

- verzoeken GBB e.a. uw Afdeling bij wege van voorlopige voorziening ex artikel 8:72 lid 5 Awb 
een tijdelijk maximaal productievolume te bepalen voor het gasjaar 2016 (1 oktober 2016 tot 
en met 30 september 2017) van  
 
primair maximaal 12 miljard Nm3 (nu het SodM in haar advies van 2012 heeft geconcludeerd 
en bij advies van december 2015 heeft bevestigd dat bij dat winningsniveau geen 
aardbevingen met een magnitude van meer dan 1,5 op de schaal van Richter optreden),104  
 
subsidiair 20 miljard Nm3 (nu uit het advies van GTS is op te maken dat dat winningsniveau 
afdoende is om in een gemiddeld warm jaar te voldoen aan de vraag), 105  
 

                                                
103 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 57. 
104 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag. 21. 
105 Vgl. Advies Gasunie Transport Services B.V., Groningen volume en leveringszekerheid 2017-2020, pag. 6, 
tabel 1. 
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meer subsidiair 21 miljard Nm3 (nu uit advies van het SodM blijkt dat aardbevingen door 
gaswinning dan ten minste tijdelijk afnemen).106   

-.-.-.-.- 
 
In afwachting van uw verdere instructie,  
 
Hoogachtend, 
 
 
Jewan de Goede 
 

                                                
106 SodM, Advies Winningsplan Groningen 2016, mei 2016, pag.13, en hiervoor pag. 11.	


