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Schade ten gevolge van de 
gaswinning in Groningen
Achtergrond en stand van zaken

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp en prof. mr. dr. H.E. Bröring1

1. De rol van gas in de 
energievoorziening

De ontdekking van het Groningen(gas)veld in 1959 
heeft geleid tot een energietransitie in Nederland 
en Europa. Als gevolg van de verwachting dat 
kernenergie in de toekomst de belangrijkste ener-
giebron zou vormen, werd besloten tot een snelle 
en grootschalige afzet van het Groningse aardgas. 
Hiermee kwam niet alleen een einde aan de kolen-
winning in Nederland, maar is ook een landelijk 
gasnetwerk aangelegd waarop vrijwel alle con-
sumenten zijn aangesloten en zijn verschillende 
gasexportcontracten afgesloten waardoor even-
eens een grensoverschrijdend, Europees gasnet-
werk is gerealiseerd.
Gedurende vele decennia werd aardgas in Ne-
derland beschouwd als een schone, veilige en be-
trouwbare energiebron. Het aantal storingen in de 
gasvoorziening was nihil en vanwege de koppeling 
van de gasprijs aan de olieprijs betaalden de consu-
menten een op marktwaarde gebaseerde prijs voor 
het aardgas. De oliecrises van 1973/74 en 1979 bena-
drukten het belang van het Nederlandse aardgas 
voor de nationale en Europese voorzieningszeker-
heid en hebben onder meer geresulteerd in een be-
leid om naast het Groningenveld ook andere, kleine 
velden te gaan ontwikkelen. Sindsdien wordt aan 
de gasvraag voldaan door de productie uit de kleine 
velden aan te vullen met die van het Groningenveld. 
Het Groningenveld werd toentertijd een balans-
functie toegekend omdat dit veld, in tegenstelling 
tot de kleine velden, een grote f lexibiliteit had ten 
aanzien van de productieomvang. Als gevolg van 
de liberalisatie van de gasmarkt rondom de eeuw-
wisseling is het beleid ten aanzien van de winning 
en de afzet van aardgas ingrijpend gewijzigd maar 
niet het belang van gas als een schone, veilige en 
betrouwbare energiebron. In het kader van het kli-
maatbeleid en de broeikasgasemissiereductiedoel-
stellingen wordt aardgas zelfs vaak beschouwd als 
een relatief ‘schone’ energiebron en derhalve als 
een transitiebrandstof. De inkomsten uit de win-

1. Martha Roggenkamp en Herman Bröring zijn hoogle-
raar energierecht respectievelijk hoogleraar integra-
le rechtsbeoefening aan de RUG. 

ning en de afzet van het Nederlandse aardgas zijn 
bovendien cruciaal gebleken voor de Nederlandse 
economie. Sinds de ontdekking van het Groningen-
veld heeft de aardsgaswinning de schatkist ruim € 
281 miljard opgeleverd.2 
Bovengenoemde rol van het aardgas verklaart wel-
licht waarom Nederland niet goed scoort bij het 
huidige proces van energietransitie, nl. de transitie 
naar een samenleving gebaseerd op het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Toch is een kente-
ring zichtbaar. De productie uit het Groningenveld 
en de kleine velden neemt gestaag af en er worden 
minder nieuwe velden tot ontwikkeling gebracht. 
Bovendien heeft gas niet langer de reputatie een 
schone en veilige energiebron te zijn. Als gevolg van 
de aardbevingen in de provincie Groningen en de 
daaruit volgende schade is de productie van aard-
gas in Groningen niet langer vanzelfsprekend. De 
winning van aardgas uit het Groningenveld is sinds 
2010 teruggebracht van 50,9 miljard m3 tot 28,1 mil-
jard m3 in 2015 en als gevolg hiervan is Nederland 
in plaats van een netto gasexporteur geworden tot 
een importeur.3 Bovendien zijn er als gevolg van de 
aardbeving in Huizinge in augustus 2012 (met een 
kracht van 3,6 op de schaal van Richter) en de na-
dien voorgevallen aardbevingen circa 72.000 mel-
dingen geweest van directe aardbevingsschade in 
de provincie Groningen. Hiervan zijn zo’n 68.000 
schadegevallen erkend als aardbevingsschade en 
in ruim 53.000 van deze erkende gevallen zijn be-
trokkenen akkoord gegaan met een aanbod van 
schadeherstel en – voor zover van toepassing – een 
daaraan gekoppeld aanbod voor waardevermeer-

2. Uit het verslag Delfstof fen en aardwarmte in Nederland 
– Jaarverslag 2014 blijkt voor de periode 1965-2014 de 
aardgasbaten € 265,5 miljard waren. In dat overzicht 
ontbreekt echter het jaar 2007. Uit het Jaarverslag 
2013 blijkt dat in 2007 de aardgasbaten € 10,0 miljard 
bedroegen. In januari 2016 werden de aardgasbaten 
voor 2015 geraamd op € 6,4 miljard (zie: Kamerstukken 
II 2015/16, 33 529, nr. 214, p. 26). Daarmee komt het to-
taal aan aardgasbaten voor de periode 1965-2015 uit op 
€ 281,9 miljard. Zie voor de jaarverslagen www.nlog.
nl.

3. Zie www.namplatform/feiten-en-cijfers en http://
statline.cbs.nl.
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dering.4 Het totale schadebedrag is overigens on-
bekend. Daarnaast is voor de inwoners van de pro-
vincie Groningen nog sprake van indirecte schade, 
zoals waardevermindering van eigendommen en 
psychologische alsmede emotionele schade en, 
voor de overheid, van teruglopende aardgasbaten. 
Dit artikel begint met een overzicht van de stand 
van zaken van de gaswinning in Groningen vanuit 
een juridisch perspectief. Hoewel sinds de ontdek-
king van het Groningenveld zowel het juridische 
kader als de gasmarkt ingrijpend zijn gewijzigd, is 
een aantal van de oorspronkelijke regelingen en 
afspraken nog steeds van kracht. Deze zullen, voor 
zover relevant, hieronder besproken worden. Ver-
volgens wordt ingegaan op de wijze waarop schade 
ten gevolge van de aardbevingen door gaswinning 
wordt afgehandeld. Dan volgt een korte analyse 
van de regelingen die zijn ingevoerd om de commu-
nicatie met en inspraak van de inwoners van het 
aardbevingsgebied te verbeteren. Het artikel wordt 
afgesloten met een aantal gedachten over mogelijk 
toekomstige ontwikkelingen.

2. Regulering van de gaswinning in 
Groningen

2.1. Inleiding

Ten tijde van de ontdekking van het gasveld in Gro-
ningen in 1959 was er in Nederland vrijwel geen 
wetgeving ten aanzien van de opsporing, winning 
en afzet van aardgas. In feite beperkte de wetgeving 
zich tot de Franse Mijnwet – Loi concernant les mines, 
minières et carrières van 21 april 1810 (hierna Mijn-
wet 1810) – die bij de onaf hankelijkheid van Neder-
land in 1814 van toepassing bleef, en de Mijnwet 
1903. Deze laatste wet is vooral van belang omdat 
zij de mogelijkheid bood om via het Mijnreglement 
voorwaarden te stellen ten aanzien van de bescher-
ming van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, 
gezondheid en het milieu. Het toezicht op de nale-
ving hiervan was opgedragen aan het Staatstoe-
zicht op de Mijnen.5 
Op grond van de Mijnwet 1810 was de ontginning 
van belangrijke delfstoffen behorende tot de ca-
tegorie ‘mines’ af hankelijk van een concessie die 
verleend werd door de Kroon. Hoewel aardolie 
en aardgas niet geclassificeerd waren als ‘mines’6 
werden deze delfstoffen in de praktijk wel tot deze 
categorie gerekend en de winning ervan dus af-
hankelijk gesteld van een voorafgaande concessie. 
Een concessie werd voor onbepaalde tijd (eeuwig-
durend) verleend. Bovendien ging op het moment 
van de concessieverlening (dus voorafgaand aan 

4. Zie voor een actueel overzicht www.namplatform/
feiten-en-cijfers.

5. De oprichting van dit toezichtsorgaan was opgeno-
men in de Mijnwet 1810 (hoofdstuk V) maar alle bepa-
lingen daar omtrent maken deel uit van de Mijnwet 
1903.

6. Zie hiervoor art. 2 Mijnwet 1810.

de winning) de eigendom van de delfstoffen over 
op de concessionaris.7 In aanvulling op deze – be-
perkte – uitgangspunten kon de Kroon (naderhand 
de Minister van Economische Zaken) additionele 
voorwaarden in het concessiebesluit opnemen. 
In de praktijk bevatten alle aardgasconcessies een 
set van additionele voorwaarden. Vanwege het 
ontbreken van een Gaswet betroffen deze vooral 
de afzet van het gewonnen aardgas. De concessies 
die voor de ontdekking van het Groningenveld zijn 
verleend – de concessies Schoonebeek8, Tubbergen9, 
Rijswijk10 en Rossum-De Lutte11, bevatten alle de be-
paling dat het aardgas gedurende een periode van 
20 jaar tegen een redelijke prijs geleverd diende te 
worden aan het in 1953 opgerichte Staatsgasbedrijf. 
Bovendien werd het Staatsgasbedrijf verplicht om 
de concessionaris voor de levering van een vooraf 
bepaalde hoeveelheid gas te betalen ongeacht de 
werkelijke afname.12 Gezien de grootte van het Gro-
ningenveld en onduidelijkheid over de omvang en 
toekomst van de afzetmarkt, zou toepassing van 
deze bepaling op het Groningenveld naar verwach-
ting geleid hebben tot grote vooruitbetalingen aan 
het Staatsgasbedrijf (= de Staat) en uit dien hoofde 
een voor de Staat zeer groot renteverlies hebben 
betekend. Als gevolg hiervan heeft de toenmalige 
Minister van Economische Zaken in overleg met de 
betrokken partijen (Bataafsche Petroleum Maat-
schapp (nu Shell) en Standard Oil (nu Exxon)) nieu-
we uitgangspunten voor de ontwikkeling van het 
Groningenveld neergelegd in een Nota inzake het 
aardgas ofwel Nota de Pous van 1962.13 
De Nota de Pous had twee belangrijke uitgangspun-
ten, nl. dat (i) de exploitatie van het Groningenveld 
op zodanige wijze zou moeten geschieden dat zij zo-
wel de Staat als de producent een maximaal voor-
deel zou opleveren, en (ii) dat de Staat betrokken 
zou moeten zijn bij zowel de winning als de afzet 
van het aardgas. Een en ander heeft geleid tot de 
invoering van een stelsel van staatsparticipatie dat 
in feite een tweeledig doel diende. Enerzijds kon de 
overheid via haar staatsparticipatie directe invloed 
uitoefenen op de winning en de afzet van het gas, 
zowel qua volume als prijs. Anderzijds beschikte de 
overheid via de staatsparticipatie over een aandeel 
in de opbrengsten uit de exploitatie van het Gro-
ningenveld en dus over een belangrijk financieel 
instrument. 

7. Art. 7 en art. 19 Mijnwet 1810. Zie voor een uiteenzet-
ting van deze Mijnwetging B.G. Taverne, De Neder-
landse mijnwetgeving in historisch perspect ief (2006).

8. KB van 3 mei 1948, nr. 19, Stcrt. 110; nadien uitgebreid 
en gewijzigd bij KB van 16 oktober 1950, nr. 13, Stcrt. 
224.

9. KB van 11 maart 1953, nr. 14, Stcrt. 80.
10. KB van 3 januari 1955, nr. 69, Stcrt. 21. 
11. KB van 12 mei 1961, nr. 37 en 38, Stcrt. 116.
12. Kamerstukken II 1953/54, 2984, nr. 5.
13. Kamerstukken II 1961/62, 6767, nr. 1, p. 2.
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2.2. De concessie Groningen

In 1963 is een concessie voor de winning van aard-
olie en aardgas verleend aan NAM voor een gebied 
van ongeveer 297.000 hectare, dat vrijwel gelijk is 
aan de provincie Groningen (= hierna concessie 
Groningen).14 Binnen deze concessie wordt sinds 
1963 aardgas geproduceerd vanuit meer dan 20 
productielocaties waarbij op elke productielocatie 
meerdere putten zijn gesitueerd. 
Overeenkomstig de uitgangspunten van de Nota 
de Pous bepaalt art. 11 lid 1 van de concessie dat 
de winning van het aardgas dient te worden ver-
richt met inachtneming van een door de Minister 
goedgekeurde overeenkomst van samenwerking 
(hierna OvS) tussen de concessionaris (NAM), diens 
aandeelhouders (Shell en Exxon) en een Staats-
participant (destijds de Staatsmijnen in Limburg, 
thans Energie Beheer Nederland BV, hierna EBN). 
Tevens werd NAM krachtens art. 3 van de concessie 
verplicht om overeenkomstig de bepalingen van 
een aan de concessie gehechte ontwerp-overeen-
komst een deel van de te maken winst uit te keren 
aan de Staat. Doel van de OvS was de coördinatie 
van de winning, het transport en de afzet van het 
gas uit het Groningenveld alsmede het transport 
en de afzet van het elders in Nederland gewonnen 
aardgas. Op basis van de OvS hebben NAM en de 
Staatsparticipant een Maatschap opgericht met 
een 60/40 economische verhouding en een 50/50 
stemverhouding.15 De exploratie en productie van 
het Groningenveld geschiedt door NAM voor re-
kening en risico van de Maatschap, wat impliceert 
dat 40% van de opbrengsten en de kosten voor re-
kening van de Staatsparticipant zijn. Omdat de 
Staatsparticipant geen (mede-)concessionaris is, is 
de Staatsparticipant ook niet het aanspreekpunt 
voor de uit de concessie voortvloeiende rechten en 
plichten. Daarentegen kon – en kan – de overheid 
in de Maatschap wel via de Staatsparticipant zeg-
genschap uitoefenen over de opsporing en winning 
van het Groningengas. 
Ten aanzien van de afzet bepaalt art. 11 lid 2 van 
de concessie dat het door NAM gewonnen aard-
gas, dat NAM niet voor zijn opsporings- en ontgin-
ningswerkzaamheden nodig heeft, dient te worden 
verkocht aan de NV Nederlandse Gasunie (hierna 
Gasunie).16 In aanvulling op deze concessiebepaling 
zijn de Staat en Gasunie in 1963 een privaatrechte-
lijke overeenkomst aangegaan.17 Hierin werd onder 
meer bepaald dat Gasunie geen leverings- of im-
portovereenkomsten zou aangaan in strijd met het 

14. KB van 30 mei 1963, no 39, Stcrt. 126 (gerectificeerd op 
9 juli 1963, Stcrt. 130)

15. De Staat wordt bij de Maatschap gerepresenteerd 
door een Regeringsvertegenwoordiging.

16. Op 6 april 1963 is de NV Nederlandse Gasunie (‘Gas-
unie’) opgericht, met als aandeelhouders Shell 25%, 
ExxonMobil 25%, 40% Staatsparticipant (Staatsmij-
nen/EBN) en 10% Staat.

17. Zie M.M. Roggenkamp, ‘Van Gasgebouw naar Gasro-
tonde’, SEW 2006, p. 456-466.

door Gasunie opgestelde en door de Minister goed-
gekeurde Plan van Gasafzet dan wel in strijd met 
door de Minister goedgekeurde voorwaarden en 
tarieven. In 1970 sloten Gasunie en NAM een Tech-
nisch Leveringscontract. Daarin werd mede ten be-
hoeve van de balansfunctie van het Groningenveld 
geregeld dat Gasunie enerzijds periodiek aangeeft 
hoeveel Groningen gas zij verwacht af te nemen en 
NAM anderzijds toezegt deze hoeveelheden gas te 
zullen leveren.18 Ten slotte hebben de Staat en de 
Staatsparticipant (Staatsmijnen) een Beheersover-
eenkomst gesloten over de wijze waarop Staatsmij-
nen (nadien: EBN) zou participeren in de coördina-
tie van de winning en afzet van het Groningengas 
gezien de aardgasbelangen van de Staat.19

Omdat de Mijnwetten van 1810 en 1903 vrijwel 
geen bepalingen bevatten ten aanzien van de wij-
ze waarop de winningsactiviteiten zouden moeten 
worden verricht, is het van belang dat de concessie 
Groningen ook bepaalde dat de concessionaris ‘de 
mijnwerken zodanig moet inrichten en leiden dat 
[…] ongerief of nadeel aan de in het concessieveld 
gelegen of aangrenzende eigendommen zoveel mo-
gelijk wordt vermeden’.20 De concessie bevat geen 
bepaling ten aanzien van eventuele bodembewe-
gingen, hoewel tijdens de behandeling van de Nota 
de Pous hiervoor wel aandacht werd gevraagd. De 
Minister meende dat gelet op de omstandigheden 
hiervoor geen vrees bestond en dat, afgezien daar-
van, NAM ten volle aansprakelijk zou zijn voor 
eventuele mijnschade.21 Pas vanaf eind jaren ’60 
werden concessionarissen verplicht om vooraf-
gaand aan, tijdens en tot een jaar na de beëindiging 
van de ontginningswerkzaamheden regelmatig 
metingen te verrichten. Mocht daaruit blijken dat 
een met de ontginning verband houdende bodem-
beweging (m.n. bodemdaling) optreedt waardoor 
een ongewenste situatie dreigt te ontstaan, dan 
kon de Minister maatregelen voorschrijven om de 
bodembeweging zoveel mogelijk te beperken of de 
nadelige gevolgen daarvan voor de oppervlakte te 
voorkomen. Deze maatregelen konden eventueel 
een gebod inhouden tot het, al dan niet tijdelijk, 
staken van de ontginning.22 

18. Kamerstukken II 2005/06, 28109, nr. 1 Bijlage 1.
19. Met de wijziging van de Mijnbouwwet in 2008 zijn de 

door EBN uit te voeren publieke taken, daaronder be-
grepen het uitoefenen van de rechten en het voldoen 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit de OvS, in 
de Mijnbouwwet verankerd en is de Beheersovereen-
komst beëindigd.

20. Zie o.m. art. 7 lid 1 sub a van de concessie Groningen.
21. Kamerstukken II 1962/63, Handelingen 3005-3044.
22. De concessie ‘Drenthe’ van 4 november 1968, no. 18, St-

crt. 234, geeft al aan dat de Minister van Economische 
Zaken maatregelen kan nemen. De mogelijkheid om de 
werkzaamheden te staken was toe nog niet in de con-
cessie opgenomen. Deze mogelijkheid is bijvoorbeeld 
wel opgenomen in art. 21 van de Concessie ‘Donker-
broek’ van 20 maart 1995, Stcrt. 1995, nr. 66. Zie meer 
uitgebreid M. M. Roggenkamp en Ch.P. Verwer, ‘De 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door bo-
dembeweging; De rol van de Mijnbouwwetgeving en de 
Technische Commissie Bodembeweging’, NTE 2004/6.
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2.3. Marktliberalisatie en de gevolgen voor 
de gaswinning in Groningen 

2.3.1. Regulering van put tot pit

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is ten gevolge 
van de Europese marktliberalisatie de energiesec-
tor ingrijpend gewijzigd. Dit betreft zowel de regu-
lering van de opsporing en winning van aardgas als 
de afzet ervan. 
De noodzaak om de Koolwaterstoffenrichtlijn van 
1994 tijdig te implementeren heeft om te beginnen 
geresulteerd in wijzigingen in bestaande mijnwet-
geving waaronder een uitvoeringsregeling die de 
concessiehouders verplichtte een ontginningsplan 
op te stellen.23 Tevens is in 1996 de verplichting in-
getrokken om het gewonnen aardgas aan Gasunie 
te leveren. Omdat deze wijzigingen niet golden 
voor bestaande productieactiviteiten, heeft de im-
plementatie van de Koolwaterstoffenrichtlijn geen 
einde gemaakt aan de verplichting van NAM om 
het in de concessie gewonnen Groningen gas aan 
Gasunie (thans GasTerra) te verkopen. 
Mede vanwege het gebrek aan transparantie ten 
gevolge van de implementatie van de Koolwater-
stoffenrichtlijn, is het mijnbouwregime in 2003 
volledig gewijzigd door de invoering van een nieu-
we Mijnbouwwet en – daarbij horend – het Mijn-
bouwbesluit en de Mijnbouwregeling.24 Hoewel op 
grond van de Mijnbouwwet 2003 een vergunning 
voor een bepaalde tijd wordt verleend op basis van 
concurrentie en vooraf bekende voorwaarden, heb-
ben deze bepalingen geen terugwerkende kracht. 
De invoering van de Mijnbouwwet heeft dus geen 
invloed gehad op de periode waarvoor de bestaande 
concessies waren verleend noch op de voorwaarde 
ten aanzien van de eigendom van de delfstoffen.25 
Met andere woorden, NAM heeft ten aanzien van 
het Groningenveld nú een winningsvergunning 
voor onbepaalde tijd en de eigendom van het aard-
gas dat nog niet is geproduceerd. 
In 1998 is de eerste Gasrichtlijn (richtlijn 98/20/
EG) in werking getreden en als gevolg hiervan is 
in 2000 de Gaswet in werking getreden. Deze wet 
reguleert het transport en de levering van aardgas 
in Nederland en betekende onder meer het einde 
van de in 1963 tussen de Staat en Gasunie gesloten 
privaatrechtelijke overeenkomst, waarin bepaalde 
rechten en bevoegdheden van de Minister waren 
neergelegd.26 

23. Art. 5.2 Regeling vergunningen en concessies delf-
stoffen Nederlands territoir 1996. Krachtens deze re-
geling behoefde het ontginningsplan geen gegevens 
te bevatten omtrent de verwachte bodemdaling.

24. Tegelijkertijd is een aantal wetten, waaronder de 
Mijnwet 1810 en de Mijnwet 1903, ingetrokken. Zie art. 
168 Mijnbouwwet.

25. Art. 143 Mijnbouwwet. 
26. Zie Kamerstukken II 2000/01, 26 463, nr. 101.

2.3.2. Afnameplafond en product ieplafond

Hoewel de Gaswet zich richt op de regulering van 
het transport en de afzet van aardgas, bevat deze 
wet en niet de Mijnbouwwet een bepaling omtrent 
de voortzetting van het kleineveldenbeleid. GasTer-
ra wordt derhalve verplicht om te zorgen voor een 
zodanige afname van Groningengas dat de win-
ning uit de kleine velden kan worden voortgezet. 
De afname van gas uit kleine velden dient boven-
dien te geschieden onder redelijke voorwaarden 
en tegen betaling van een marktconforme vergoe-
ding.27 Om de balansfunctie van het Groningenveld 
zo lang mogelijk (tot ca. 2030) op een aanvaardbaar 
niveau te houden en te sturen, stelt de Minister ie-
dere vijf jaar de hoeveelheid gas vast die GasTerra, 
in het kader van het kleineveldenbeleid, ten hoog-
ste gemiddeld per jaar gedurende 10 jaar uit het Gro-
ningenveld mag afnemen.28 Met de invoering van 
een directe sturing van het Groningenveld kon vol-
gens de Minister de balansfunctie van het Gronin-
gen veld op afdoende wijze worden gewaarborgd, 
terwijl NAM tevens meer zekerheid kon worden 
verschaft over de te verwachten productie uit het 
Groningenveld. 29

Terwijl de Minister in december 2005 bepaalde 
dat GasTerra in de periode 2006-2015 in totaal 425 
miljard m3 uit het Groningenveld zou mogen afne-
men, is in 2011 dit afnameplafond voor de periode 
2011-2020 verhoogd tot 448,5 miljard m3.30 Het af-
nameplafond betreft een periode van 10 jaar maar 
de gemiddelde jaarlijkse afname kan variëren. In-
middels heeft de Minister voor 2014, 2015 en 2016 de 
productie van aardgas uit het Groningenveld fors 
naar beneden bijgesteld. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat het besluit om de productie uit het Gro-
ningenveld te beperken, het gevolg is van het feit 
dat de Minister op basis van art. 36 Mijnbouwwet 
moet instemmen met het winningsplan voor het 
Groningenveld.31

Het op basis van de Gaswet door de Minister vast te 
stellen afnameplafond was op zich niet bedoeld als 
instrument tot beheersing van de daadwerkelijke 
winning van Groningengas, maar naar het oordeel 
van de Minister sprak het voor zich dat er consis-
tentie moest zijn tussen de door de Minister te ge-

27. Art. 54 Gaswet.
28. Art. 55 Gaswet.
29. Voor het waarborgen van de balansfunctie van het 

Groningen veld voerde de Minister als argument aan, 
dat bij een minder dan verwachte productie van gas 
uit kleine velden meer dan de verwachte hoeveelheid 
Groningen gas geproduceerd zou worden vanwege de 
balansfunctie van het Groningenveld, waardoor het 
Groningenveld sneller dan verwacht de balansfunc-
tie niet meer zou kunnen uitoefenen, wat een negatief 
effect zou hebben op het planmatig beheer van de Ne-
derlandse bodemschatten en de voorzieningszeker-
heid. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3; p. 13.

30. Kamerstukken II 2013/14, 33 529, nr. 30, p. 32.
31. Zie ten aanzien van het verband tussen afnamepla-

fond en winningsplan artikel 55 lid 1, laatste zin, Gas-
wet.
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ven instemming met de te produceren hoeveelheid 
Groningengas op basis van het winningsplan dat 
NAM op grond van de Mijnbouwwet voor het Gro-
ningenveld diende in te dienen, en de door de Mi-
nister te bepalen hoeveelheid Groningengas waar 
Gasunie (nu GasTerra) op grond van de Gaswet van 
uit zou mogen gaan.32 Met de toenemende invloed 
van het winningsplan op het gasproductieplafond 
(zie hierna) wekt het geen verbazing dat de Minis-
ter in het kader van het wetsvoorstel STROOM had 
voorgesteld om art. 55 Gaswet te schrappen.33 Om-
dat het wetsvoorstel in december 2015 door de Eer-
ste Kamer is verworpen, heeft de Minister aange-
kondigd na de zomer van 2016 met een wetsvoorstel 
te komen waarin wederom zal worden voorgesteld 
om art. 55 Gaswet te schrappen.34 

2.3.3. Winningsplan

Sinds de invoering van de Mijnbouwwet is de 
winning van aardgas af hankelijk gesteld van een 
door de Minister goedgekeurd winningsplan.35 Een 
winningsplan wordt door de houder van een win-
ningsvergunning ingediend bij de Minister die met 
het winningsplan moet instemmen.36 De Minister 
kan zijn instemming verlenen onder beperkingen 
of aan zijn instemming voorschriften verbinden.37 
Het winningsplan bevat een beschrijving van het 
voorkomen, de methode en periode van winning, 
de kosten en eventuele bodembewegingen.38 Bij 
de indiening van een winningsplan wordt nu, an-
ders dan voorheen39, expliciet om een beschrijving 
gevraagd van ‘de bodembeweging ten gevolge van 
de winning en de maatregelen ter voorkoming van 
schade door bodembeweging’.40 De Technische Com-
missie Bodembeweging (hierna: Tcbb) adviseert de 
Minister over dit laatste punt.41 Daartoe dient het 
winningsplan o.a. informatie te bevatten inzake de 
verwachte bodemdaling, een risicoanalyse omtrent 
bodemtrillingen als gevolg van de winning, een be-
schrijving van de mogelijke omvang en verwachte 

32. Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 3; pp. 68-69. 
33. Kamerstukken II 2015/16, 34 199, nr. 9.
34. Brief van de Minister van 10 juni 2016 aan de Tweede 

Kamer betreffende Nadere informat ie over afspraken 
uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relat ie tot de gas-
winning in Groningen, Kenmerk DGETM/16086008. 

35. Art. 33-38 Mijnbouwwet. Op grond van art. 145 Mijn-
bouwwet kon een vergunninghouder zonder instem-
ming van de Minister de winning gedurende 12 maan-
den tijdelijk voortzetten. 

36. Art. 34 Mijnbouwwet. In geval van een joint venture 
bij de operator.

37. Art. 36 Mijnbouwwet.
38. Art. 35 Mijnbouwwet.
39. Art. 5.2 Regeling vergunningen en concessies delf-

stoffen Nederlands territoir 1996 verplichtte de con-
cessiehouders om een ontginningsplan op te stellen. 
Krachtens deze regeling behoefde het ontginnings-
plan geen gegevens te bevatten omtrent de verwachte 
bodemdaling. 

40. Art. 35 lid 1 onder f Mijnbouwwet.
41. Ze art. 114 Mijnbouwwet.

aard van de schade door bodembeweging alsmede 
de maatregelen die genomen worden om de schade 
door bodembewegingen te voorkomen of te beper-
ken.42 Aan het winningsplan kunnen eisen worden 
gesteld, zoals het opnemen van een bepaalde maxi-
male bodembeweging.43 Instemming kan slechts 
om een beperkt aantal redenen worden geweigerd, 
zoals het belang van het planmatig beheer van 
delfstoffen en de risico's ten aanzien van bodembe-
weging.44 Eén van de gronden voor de Minister om 
instemming aan het winningsplan te onthouden is 
‘in verband met het risico van schade ten gevolge 
van beweging van de aardbodem.’45 
Met het oog op de kans op bodembeweging door de 
delfstofwinning is de vergunninghouder tevens 
verplicht om voor, tijdens en gedurende 30 jaar na 
af loop van de winning metingen te verrichten.46 
Deze metingen geschieden volgens een meetplan 
waarmee de Minister heeft ingestemd na goedkeu-
ring van het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: 
SodM) en dat jaarlijks moet worden geactualiseerd. 
De Minister kan zijn instemming aan het meetplan 
onder beperkingen verlenen en aan zijn instem-
ming voorschriften verbinden.47 Dergelijke metin-
gen worden alleen op land verricht omdat aange-
nomen wordt dat de gevolgen van bodembeweging 
door de winning op zee (inclusief territoriale zee) 
gering zijn.48

In december 2003 heeft NAM een winningsplan 
ingediend voor het Groningenveld waarmee de Mi-
nister in juni 2004 heeft ingestemd, daarbij aante-
kenend dat de jaarlijks te winnen hoeveelheid gas 
wordt bepaald op basis van de prognose van de af-
zet, die overeenkomstig eerder genoemd Technisch 
Leveringscontract jaarlijks op aangeven van Gas-
Terra (toen nog: Gasunie) wordt vastgesteld, één en 
ander met inachtneming van het op grond van art. 
55 Gaswet voorgeschreven afnameplafond van het 
Groningengas.49

42. Art. 24 lid 1 Mijnbouwbesluit.
43. Kamerstukken II 1998/99, 26 219, nr. 3, p. 23.
44. Art. 36 Mijnbouwwet.
45. Art. 36 lid 1 onder b Mijnbouwwet.
46. Art. 41 Mijnbouwwet. De verplichting rust in de prak-

tijk op de operator. Voorheen was een verplichting tot 
het doen van metingen veelal opgenomen in de con-
cessie.

47. Art. 30 Mijnbouwbesluit. Vanaf 1996 gold een ver-
plichting tot het doen van metingen en kon de Minis-
ter in geval van bodemdaling maatregelen nemen en 
eventueel de ontginningswerzkaamheden – tijdelijk 
– staken. Zie Regeling vergunningen en concessies 
delfstoffen Nederlands territoir 1996, Stcrt. 1996, nr. 
93.

48. Inzake het door NAM voor het Groningenveld voor 
2014 ingediende meetplan wordt in het (gewijzigde) 
instemmingsbesluit opgemerkt dat het meetplan, dat 
in eerdere jaren door NAM separaat werd ingediend, 
deel uitmaakt van het meet- en monitoringplan (Ka-
merstukken II 2014/15, 33 529, nr. 175; Bijlage).

49. Zie www.nlog.nl voor (i) het door NAM in december 
2003 ingediende winningsplan, (ii) het besluit van de 
Minister van juni 2004 tot instemming met het win-
ningsplan, (iii)de door NAM in juni 2007 ingediende 
wijziging van het winningsplan, en (iv) de door de 
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In juni 2007 heeft NAM een verzoek ingediend tot 
herziening van het winningsplan voor het Gronin-
genveld. De Minister heeft hier in december 2007 
mee ingestemd met onder meer de overweging dat:

 – het winningsplan rekening had gehouden met 
besluiten op grond van art. 55 Gaswet;

 – het Groningenveld naar verwachting tot 2068 
in productie zou blijven;

 – de totale bodemdaling in 2068 op het diepste 
punt circa 42 cm zou bedragen;

 – voor de gevolgen van bodemdaling maatregelen 
nodig zijn om een goede waterhuishouding en 
zeewering te verzekeren en dat de maatregelen 
hiervoor worden getroffen binnen het kader 
van de bodemdalingsovereenkomsten die NAM 
in 1983 heeft gesloten met het Rijk en de provin-
cie Groningen;

 – de kans op schade door bodemtrillingen als 
gevolg van aardgaswinning niet kon worden 
uitgesloten, doch dat de eventueel daarbij op-
tredende schade beperkt van omvang zou zijn, 
en dat in geval van schade een schaderegeling 
van toepassing zou zijn, waarvan desgewenst 
gebruik kon worden gemaakt;

 – gezien de lange levensduur van het Groningen-
veld een periodieke actualisatie van het win-
ningsplan gewenst is.

Als onderdeel van het instemmingsbesluit stelde de 
Minister dat NAM vóór 1 januari 2013 een actuali-
satie van het winningsplan zou indienen voor het 
Groningenveld, inclusief de velden die in direct 
contact staan met het Groningenveld. 
Hoewel NAM in december 2012 een actualisatie 
van het winningsplan aan de Minister had aan-
geboden, is vanwege de aardbeving in Huizinge 
eerder dat jaar, in november 2013 een herziening 
van het winningsplan bij de Minister ingediend. 
Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen 
en diverse adviezen, daaronder begrepen het ad-
vies van SodM, heeft de Minister in januari 2015 
instemming verleend met de herziening van het 
winningsplan onder voorwaarde dat er voor vier 
regio’s een productiemaximum zou gelden, dat de 
productie voor het gehele Groningenveld voor 2015 
beperkt zou worden tot 39,4 miljard m3 en dat NAM 
vóór 1 juli 2016 (wederom) een geactualiseerd win-
ningsplan zou indienen.50

Hiermee was de kous nog niet af want diverse par-
tijen stelden bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State beroep in tegen het instem-
mingsbesluit van de Minister. De Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft op 14 april 2015 in een voorlopige voor-
ziening bepaald dat de gaswinning gepaard gaat 
met grote veiligheidsrisico’s maar dat er geen aan-

Minister in december 2007 gegeven instemming met 
de wijziging van het winningsplan. Zie tevens On-
derzoeksraad voor Veiligheid, Aardbevingsrisico’s in 
Groningen (2015; pp. 44-48).

50. Zie voor het instemmingsbesluit onder andere Kamer-
stukken II 2014/15, 33 529, nr. 175, Bijlage.

leiding bestaat om bij wijze van voorlopige voorzie-
ning de gehele gaswinning in Groningen te staken 
gezien de grote gevolgen, die dat zou hebben voor de 
leveringszekerheid in Nederland en de omliggende 
landen (en dus voor de gevolgen voor de gasexport). 
Daarentegen achtte de Voorzitter de risico’s van de 
winning uit de clusters rond Loppersum wel zo-
danig groot dat de winning hier diende te worden 
beperkt tot de hoeveelheid die nodig zou zijn om 
de clusters open te houden.51 Op 18 november 2015 
sprak de Afdeling bestuursrechtspraak zich uit 
over het instemmingsbesluit en het nadien geno-
men wijzigingsbesluit van het Kabinet om de win-
ning van het Groningengas voor 2015 vast te stellen 
op 30 miljard m3. De Afdeling bestuursrechtspraak 
oordeelde dat deze besluiten onvoldoende gemoti-
veerd waren als het gaat over het winningsniveau 
in relatie tot veiligheid en bepaalde door middel 
van een voorziening dat NAM uit het Groningen-
veld 27 miljard m3 mag produceren, met een maxi-
mum van 33 miljard m3 in geval van een koud jaar. 
Deze voorziening geldt voor het gasjaar 2015-2016.52 
NAM heeft op 19 april 2016 de vereiste herziening 
van het winningsplan voor het Groningenveld bij 
de Minister ingediend. Ten aanzien van de gaspro-
ductie gaat NAM uit van een mogelijke bovengrens 
van 33 miljard m3 per gasjaar omdat volgens de 
meest recente inzichten dan een gelijkmatige win-
ning mogelijk is en ook de veiligheid voor de bewo-
ners in voldoende mate kan worden gewaarborgd. 
Voor het gasjaar 2016-2017 wordt evenwel voorge-
steld om de huidige jaarproductie van 27 miljard 
m3 en de heersende verdeling van de gasproductie 
over de clusters te handhaven. Alleen bij gebleken 
onvoorziene omstandigheden of bij een koude win-
ter zal de NAM hiervan afwijken, zoals dat ook op 
dit moment erkend en mogelijk is. Vooruitlopend 
op de inwerkingtreding van nieuwe bepalingen in 
de Mijnbouwwet ter zake van de winningsplannen 
(zie hierna) konden behalve de Tcbb en het SodM 
ook de provincie, de waterschappen en de Veilig-
heidsregio Groningen tot eind mei een advies geven 
over dit nieuwe winningsplan. Gedeputeerde Sta-
ten van de Provincie Groningen hebben de Minis-
ter inmiddels geadviseerd niet in te stemmen met 
het winningsplan en de productie ten opzichte van 
het huidige productieniveau aanzienlijk te beper-
ken.53 Het Kabinet heeft op 24 juni 2016 inderdaad 
besloten om de gaswinning uit het Groningenveld 
de komende vijf jaar te beperken tot 24 miljard m3 
per jaar. Deze beperking is wellicht minder dan 
Gedeputeerde State zou wensen maar gebaseerd 
op adviezen van SodM en GTS. SodM verwacht dat 
met deze verlaging van het productieniveau en het 
vermijden van schommelingen in de gaswinning, 
het aantal aardbevingen zal afnemen. Volgens GTS 

51. ABRvS 18 november 2016, ECLI: NL: RVS: 2015: 3578, AB 
2016/82, m.nt. Bröring & Brouwer. 

52. Het gasjaar start op 1 oktober en eindigt op 30 septem-
ber.

53. Zie voor dit advies een brief van 24 mei 2016 die is te 
vinden op www.provinciegroningen.nl. 
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is met dit productieniveau de leveringszekerheid 
voor Nederland in een gemiddeld jaar verzekerd 
maar dient in het geval van een meer dan gemid-
deld koude winter wel maximaal 6 miljard m3 ex-
tra te worden geproduceerd. Wat betreft de looptijd 
van het instemmingsbesluit volgt het Kabinet het 
advies van de Mijnraad. Dit houdt in dat het instem-
mingsbesluit voor vijf jaar zal worden afgegeven 
en na twee jaar een ijkmoment wordt ingebouwd 
opdat bekeken kan worden of ontwikkelingen zo-
als nieuwverworven kennis, aanleiding geven om 
het productieniveau aan te passen. Om te komen 
tot een zorgvuldige voorbereiding van een nieuw 
instemmingsbesluit, wordt NAM verzocht om over 
vier jaar een nieuw winningsplan in te dienen.54

Tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van 24 
juni 2016 kunnen zienswijzen worden ingebracht. 
De bedoeling is dat het (definitieve) instemmings-
besluit voor het begin van het nieuwe gasjaar voor 
oktober 2016 wordt genomen. Vervolgens kunnen 
belanghebbenden hiertegen binnen zes weken be-
roep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State en vragen om een voorlopige 
voorziening. Ofschoon het ontwerp-besluit in de 
provincie Groningen niet onverdeeld ongunstig 
is ontvangen, valt te verwachten dat diverse be-
langhebbenden zienswijzen zullen inbrengen en 
rechtsmiddelen tegen het instemmingsbesluit zul-
len aanwenden. Gezien de voorgenomen duur van 
het besluit (vijf jaar) zal ook de bodemprocedure bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak reële betekenis is 
hebben.55 

2.4. Aanpassingen Mijnbouwwet

Thans is onderwerp van parlementaire behan-
deling het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijn-
bouwwet.56 Aanleiding tot de voorgestelde wijzi-
ging is onder meer de noodzaak tot implementatie 
van richtlijn 2013/30/EU betreffende de veiligheid 
van offshore olie- en gasactiviteiten alsmede van de 
adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
naar aanleiding van het rapport ‘Aardbevingsrisi-
co’s in Groningen’.57 Eén van de voorgestelde wijzi-
gingen betreft het winningsplan en illustreert dat 
het winningsplan in toenemende mate een cruciale 
rol gaat spelen in de winning van aardolie en aard-
gas. 

54. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
aardbevingen-in-groningen/nieuws/2016/06/24/gas-
winning-groningen.

55. In geval van jaarlijkse instemmingsbesluiten (die zich 
beperken tot één gasjaar) zou elke bodemprocedure 
door een nieuw besluit (in de zin van art. 6:19 Awb) 
kunnen worden ingehaald, met complicaties van 
dien: procedures gaan door elkaar lopen.

56. Kamerstukken II 2015/16, 34 348; Kamerstukken II 
2015/16, 34 390. Gelijk met een wijziging van de Mijn-
bouwwet wordt een voorstel gedaan tot wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek.

57. Zie https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/ 
1991/aardbevingsrisico-s-in-groningen. 

Om te beginnen worden de vereisten ten aanzien 
van het winningsplan uitgebreid. In aanvulling op 
een omschrijving van het voorkomen, de methode 
en periode van winning, de kosten en eventuele bo-
dembewegingen, wordt voorgesteld om voortaan 
ook een beschrijving op te nemen van de risico’s 
voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele 
werken of de functionaliteit daarvan met een risi-
cobeoordeling.58 
Vervolgens wordt voorgesteld om meerdere partij-
en bij de advisering te betrekken. Dit betreft Ge-
deputeerde Staten, burgemeester en wethouders 
en het dagelijks bestuur van het waterschap van 
het gebied waarop een winningsplan betrekking 
heeft.59 Tevens wordt voorgesteld de taak van de 
Mijnraad uit te breiden opdat deze de Minister ad-
viseert over alle besluiten tot instemming met een 
winningsplan en over besluiten tot wijziging van 
de instemming met een winningsplan, die betrek-
king hebben op de wijze van winning, de eventuele 
bodembeweging en de risicobeoordeling bij mijn-
bouwactiviteiten.60 De Mijnraad zal in dit kader de 
‘strategisch adviseur’ van de Minister worden en 
zal zorg dragen voor het eindadvies, dat tot stand 
komt aan de hand van de adviezen van SodM, de 
TNO Adviesgroep, de Tcbb en de gemeente(n), pro-
vincie(s) en waterschap(pen).61

Bovendien zal de Minister voortaan zijn instem-
ming met het winningsplan niet alleen geheel 
maar ook gedeeltelijk kunnen weigeren. Een gehele 
of gedeeltelijke weigering is mogelijk indien het in 
het winningsplan aangeduide gebied niet geschikt 
wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde 
activiteit vanwege het belang van de veiligheid voor 
omwonenden of het voorkomen van ernstige scha-
de aan gebouwen of infrastructurele werken, of in 
het belang van het planmatig gebruik of beheer van 
delfstoffen, waaronder grondwater met het oog op 
de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot 
het opslaan van stoffen. Daarenboven krijgt de Mi-
nister de mogelijkheid om een winningsplan in te 
trekken, te beperken of te wijzigen, indien dat ge-
rechtvaardigd wordt door veranderde omstandig-
heden of gewijzigde inzichten op dezelfde gronden 
als de Minister zijn instemming met een winnings-
plan geheel of gedeeltelijk kan weigeren.62 In een 
dergelijke situatie zal de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure zoals beschreven in afdeling 

58. Kamerstukken II 2015/16, 34 348, nr. 2; Artikel N.
59. Aan te nemen valt, dat voor een door de houder van 

een winningsvergunning aan de Minister voorgeleg-
de herziening van een winningsplan, waar de Minis-
ter in een eerder stadium mee heeft ingestemd, wordt 
behandeld als een (nieuw) winningsplan.

60. Kamerstukken II 2015/16, 34 348, nr. 2; Artikel R. Vol-
gens de MvT heeft het SodM heeft een algemene ad-
viestaak bij alle besluiten tot instemming met een 
winningsplan, terwijl de Tcbb uit de aard van haar 
taak en deskundigheid alleen worden betrokken 
waar het gaat om bodembeweging. Zie Kamerstukken 
II 2015/16, 34 348, nr. 3; p. 16.

61. Kamerstukken II 2015/2016, 34 348, nr. 6; p. 26.
62. Kamerstukken II 2015/16, 34 348, nr. 2; Artikel O.
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3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepas-
sing zijn. 
Hoewel dit wetsvoorstel nog onderwerp is van par-
lementaire behandeling, heeft de Minister in mei 
2016 besloten de voorgestelde procedures nu al van 
toepassing te laten zijn op de totstandkoming van 
het nieuwe winningsplan van de NAM voor Gro-
ningen. 63 Dit verklaart waarom de Mijnraad en de 
provincie Groningen de mogelijkheid hebben ge-
kregen om advies te geven over het bovengenoem-
de voorstel tot herziening van het door de NAM in-
gediende winningsplan.
Tot slot dient vermeld te worden dat het wetsvoor-
stel ook voorstellen bevat ten aanzien van het 
verlenen, aanpassen, weigeren dan wel geheel of 
gedeeltelijk intrekken van een (lopende) winnings-
vergunning.64 Gelet op de rechtszekerheid en de 
legitieme belangen van een vergunninghouder zal 
de Minister bestaande winningsactiviteiten niet 
zonder zwaarwegende reden kunnen beëindigen 
of aan gewijzigde voorschriften onderwerpen. Bij 
ongewenste effecten van de winning moet daar-
om eerst worden gekeken of de wijze van winning 
c.q. het winningsplan kan worden aangepast. Pas 
indien de winning in het vergunde gebied op geen 
enkele verantwoorde wijze kan plaatsvinden, zal 
een winningsvergunning worden ingetrokken. 
Volgens de Minister zal er dan een recht kunnen 
ontstaan op nadeelcompensatie of, indien deze 
wijziging onrechtmatig blijkt te zijn, schadever-
goeding.65 In geval van de winningsvergunning 
Groningen (en andere voormalige concessies) zal 
tevens rekening moeten worden gehouden met het 
feit dat de vergunninghouder eigenaar is van de on-
ontgonnen delfstoffen en intrekking van (een deel 
van) de vergunning een inbreuk vormt op diens ei-
gendomsrecht. 

3. Schade ten gevolge van de gaswinning

3.1. Zorgplicht en schadepreventie

Anders dan voorheen bevat de Mijnbouwwet nu 
een algemene zorgplicht op grond waarvan een 
vergunninghouder verplicht wordt om alle maatre-
gelen te nemen, die redelijkerwijs van hem gevergd 
kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg 
van de met gebruikmaking van de vergunning ver-
richte activiteiten schade door bodembeweging (bo-
demdaling zowel als aardbevingen) veroorzaken.66 
Deze zorgplicht is niet eindig maar blijft rusten op 
de laatste vergunninghouder. Om te voorkomen dat 
een schadelijdende partij geen verhaal heeft nadat 
de winning is beëindigd, kan de Minister bepalen 
dat zekerheid gesteld moet worden ter dekking van 
eventuele aansprakelijkheid voor schade die naar 

63. Kamerstukken II 2015/16, 33 529, nr. 246.
64. Kamerstukken II 2015/16, 34 348; nr. 2; Artikel B, Arti-

kel C, Artikel D, Artikel G, Artikel H. 
65. Kamerstukken II 2015/16, 34 348, nr. 9, p. 46.
66. Art. 33 Mijnbouwwet.

redelijke schatting kan ontstaan door bodembewe-
ging.67 
Het feit dat gaswinning kan leiden tot bodemda-
ling is sinds eind jaren ’60 bekend.68 Om schade ten 
gevolge van bodemdaling te compenseren, hebben 
NAM en de lagere overheden in 1983 een overeen-
komst gesloten op grond waarvan de kosten van 
het aanpassen van de infrastructuur zoals dijken 
en waterwegen vergoed konden worden uit een 
speciaal hiervoor ingesteld fonds.69 Aardbevingen 
ten gevolge van de aardgaswinning worden sinds 
1986 waargenomen, maar waren aanvankelijk van 
beperkte omvang.70 De aardbeving in Huizinge 
had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter en 
leidde tot aanzienlijke schade aan gebouwen. Op 
grond van de zorgplicht ex art. 33 Mijnbouwwet 
dient NAM ‘alle maatregelen [te nemen] die rede-
lijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te 
voorkomen dat als gevolg van de met gebruikma-
king van de vergunning verrichte activiteiten: […] 
b. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt, 
c. de veiligheid wordt geschaad […].’ Dit omvat te-
vens het nemen van de noodzakelijke preventieve 
maatregelen en dit betreft vooral het ‘aardbevings-
bestendig’ maken van huizen in de provincie. Over 
het aantal te versterken huizen wordt zeer uiteenlo-
pend gedacht.71 Daarbij speelt enerzijds een rol dat 
niet alle woningen zijn geïnspecteerd,72 en ander-
zijds dat geruime tijd onduidelijkheid bestond – en 
deels nog bestaat – over de in acht te nemen veilig-
heidseisen (bouwnormen). Op 18 december 2015 is 
hiertoe door het Nederlands Normalisatie Instituut 
(NEN) de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 
‘Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbesten-
dige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en af keu-
ren – geïnduceerde aardbevingen’ gepubliceerd.73 
Het versterkingsprogramma strekt zich inmiddels 
ook uit over de stad Groningen.74 Prioritering is 

67. Art. 46 Mijnbouwwet.
68. In 1995 bedroeg de bodemdaling 20 cm. Zie NAM, Bo-

demdaling door Aardgaswinning – Statusrapport 1995 en 
Prognose tot het jaar 2050, februari 1995. Ten aanzien 
van de gaswinning in Groningen werd uitgegaan van 
een maximale bodemdaling van circa 38 cm.

69. Dit betreft de overeenkomst Groningen-NAM inzake 
regeling vergoeding kosten bodemdaling aardgas-
winning 1983. Zie tevens Kamerstukken II 1988/89, 21 
108. Zie ook www.commissiebodemdaling.nl en H 
van der Molen, Waterschapsbelangen (1983), p. 429 – p. 
431.

70. Het KNMI houdt een lijst bij van de in Nederland gere-
gistreerde geïnduceerde bevingen. Zie www.KNMI.nl 

71. De NAM in 2014: 50.000; de Minister in februari 
2015: 30.000-90.000; de provincie Groningen in april 
2015: 152.000; de Nationaal Coördinator Groningen 
in augustus 2015: eerder vele tienduizenden huizen 
170.000; de NAM in november 2015: 5.000-10.000; de 
NAM in april 2016: enkele honderden.

72. Gewerkt wordt met de methode van exemplarische 
gebouwen: met de beoordeling van typen gebouwen 
ontstaat een beeld van de sterktekwaliteit van bouw-
werken meer in het algemeen.

73. De NPR 9998 sluit aan bij het eindadvies van de Com-
missie Meijdam over de te hanteren veiligheidsnorm.

74. Meerjarenprogramma NCG, http://www.nationaal-
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een belangrijk kenmerk van de versterkingsaan-
pak: begonnen wordt met gebouwen die het meest 
kwetsbaar zijn.75

3.2. Aansprakelijkheid voor schade 

Naast de plicht tot het nemen van preventieve 
maatregelen is NAM verplicht tot (reactieve) scha-
devergoeding. Oorspronkelijk konden particulie-
ren die schade leden ten gevolge van bodemdaling 
alleen terugvallen op een actie uit onrechtmatige 
daad. Bij de behandeling van de Mijnbouwwet is de 
problematiek van de bodembeweging (bodemda-
ling en aardbevingen) en de aansprakelijkheid voor 
schade ten gevolge daarvan uitgebreid aan de orde 
gekomen.76 Eén en ander heeft toen geresulteerd in 
de situatie waarbij gelaedeerden kunnen terugval-
len op een daartoe opgestelde nieuwe bepaling in 
het BW (art. 6:177) en een aanvullende regeling in 
de Mijnbouwwet. 

3.2.1. Risicoaansprakelijkheid

Met de invoering van de Mijnbouwwet is ook het 
BW aangepast opdat de positie van de burger in ge-
val van schade verbeterd zou worden. Terwijl prof. 
mr. J.M. Dunné zich een groot voorstander toonde 
voor invoering van een stelsel van schuldaanspra-
kelijkheid,77 heeft de wetgever toch geopteerd voor 
invoering van een regime van risicoaansprakelijk-
heid.78 Hiertoe is art. 6:177 BW gewijzigd waardoor 
een exploitant van een mijnbouwwerk niet alleen 
aansprakelijk is voor schade die ontstaat door 
blow-outs79 maar ook voor schade ontstaan door 
‘beweging van de bodem als gevolg van de aanleg 
of exploitatie van dat werk’.80 Aansprakelijk is ‘de-
gene die ten tijde van het bekend worden van deze 
schade exploitant is (= de vergunninghouder). In-
dien na het bekend worden een ander exploitant 
wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op dege-
ne die ten tijde van dit bekend worden exploitant 
was. Indien deze schade bekend wordt na sluiting 

coordinatorgroningen.nl/meerjarenprogramma, Bij-
lage 5 (Aanvullende afspraken Stad Groningen en EZ).

75. Mede aan de hand van de methode van exemplarische 
gebouwen.

76. Zie o.m Kamerstukken II 1998/99, 26 219, nr. 3, p. 23 e.v.
77. Hij baseerde zich hiervoor o.m. op de oude systema-

tiek zoals deze werd gehanteerd ten tijde van de ko-
lenwinning en op de aansprakelijkheidsregimes in 
een aantal omringende landen. Zie o.m. het artikel 
‘Mijn en dijn in de ontwerp-Mijnbouwwet’, NJB 2002, 
nr. 11, p. 560-570.

78. Zie Kamerstukken II 1998/99, 26 219, nr. 3, p. 24- 25.
79. Blow-outs betreft de ‘uitstroming van delfstoffen [….] 

als gevolg van het niet beheersen van de ondergrond-
se natuurkrachten die door de aanleg of bij de exploi-
tatie van zijn werk zijn ontketend, d.w.z. het ongecon-
troleerd uitstromen van aardolie en/of aardgas. Zie 
art. 6:177 BW lid 1 sub a.

80. Indien een mijnbouwwerk tevens worden aange-
merkt als een ondergronds werk is sprake van een 
samenloop met art. 6:174 BW.

van het mijnbouwwerk, rust de aansprakelijkheid 
op degene die de laatste exploitant was.’81 Samenge-
vat geldt dat de aansprakelijkheid gekoppeld wordt 
aan het moment waarop de schade bekend wordt in 
plaats van het moment waarop de schade is veroor-
zaakt. De aansprakelijkheid voor deze schade door 
bodembeweging rust in beginsel op de houder van 
de winningsvergunning. Indien bij overdracht van 
de vergunning eventuele schade bekend is, blijft de 
oude vergunninghouder hiervoor aansprakelijk. 
Indien de schade bekend wordt na beëindiging van 
de ontginningswerkzaamheden en sluiting van de 
locatie of installatie, rust de aansprakelijkheid op 
de laatste vergunninghouder. 

3.2.2. Bepalingen in de Mijnbouwwet

Omdat art. 6:177 BW is gebaseerd op een stelsel 
van risicoaansprakelijkheid, ligt de bewijslast bij 
de schadelijdende partij. Hoewel de wetgever niet 
heeft willen overgaan tot een omkering van de be-
wijslast, is wel getracht om de eiser/schadelijdende 
partij in haar bewijslast tegemoet te komen. Op ba-
sis van een hiertoe strekkende bepaling in de Mijn-
bouwwet is de Technische Commissie Bodembewe-
ging (Tcbb) opgericht.82 De Tcbb heeft onder meer 
tot taak om de Minister te adviseren over de door 
hem te geven beschikkingen (zoals instemming 
met winningsplannen), desgevraagd kosteloos 
inlichtingen te verstrekken omtrent het verband 
tussen bodembeweging en mijnbouwactiviteiten 
aan degene bij wie schade door bodembeweging ten 
gevolge van mijnbouwactiviteiten is te verwachten, 
desgevraagd advies te geven omtrent het verband 
tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten als-
mede de hoogte van het schadebedrag aan degene 
bij wie zaakschade is opgetreden door bodembewe-
ging die redelijkerwijs het gevolg kan zijn van mijn-
bouwactiviteiten.83 De advisering van de Tcbb is ju-
ridisch niet bindend en beperkt zich uitdrukkelijk 
tot zaakschade; eventuele immateriële schade valt 
buiten het mandaat.84 Op basis hiervan zou aange-
nomen kunnen worden dat de Tcbb een belangrij-
ke rol zou kunnen spelen in de af handeling van de 
schadegevallen in Groningen. In de praktijk lijkt 
dit amper het geval te zijn. Volgens het jaarverslag 
van de Tccb zijn in 2014 slechts 10 schadegevallen in 
behandeling gebracht.85 
Een laatste ‘vangnet’-bepaling die in de Mijnbouw-
wet is opgenomen betreft de instelling van het 
Waarborgfonds Mijnschade. Dit waarborgfonds is 
opgericht om schade door bodembeweging voor de 

81. Art. 6:177 BW lid 4.
82. Zie art. 113 e.v. Mijnbouwwet.
83. Art. 114 Mijnbouwwet.
84. Toelichting bij art. 2 Instellingsbesluit van 19 april 

2001, Stcrt. Nr. 76. Uit het jaarverslag over het jaar 
2003 blijkt inmiddels dat de Tcbb in de praktijk ook 
bereid is om te adviseren over vervolgschade. Zie Tcbb 
Jaarverslag 2003, p. 12 onder e). 

85. Het jaarverslag is te vinden op www.tcbb.nl.
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burger verhaalbaar te laten blijven als de vergun-
ninghouder om welke reden dan ook niet meer in 
staat is te betalen.86 Het fonds bedraagt € 250.000 
per kalenderjaar en betreft schade ten gevolge van 
de winning van delfstoffen en aardwarmte, als-
mede de opslag van stoffen. Voor zover bekend is 
tot op heden alleen ten aanzien van mijnschade in 
Limburg een beroep gedaan op een uitkering uit dit 
fonds.87 

3.2.3. Omkering bewijslast

Als gevolg van de grote hoeveelheid schadegevallen 
en de toenemende sociale onrust, is de vraag naar 
een andere aansprakelijkheidsregeling sinds kort 
weer aan de orde. In het kader van het eerderge-
noemde voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet 
is tevens, bij novelle, voorgesteld om alsnog over 
te gaan tot omkering van de bewijslast (art. 6:177a 
BW), opdat hiermee de burger meer zekerheid zou 
hebben dat de schade gecompenseerd wordt.88 De 
omkering van de bewijslast wordt beperkt tot het 
– bij ministeriële regeling vast te stellen – ‘effectge-
bied’ van het Groningenveld en ten tweede fysieke 
schade aan gebouwen en werken in dat gebied. Aan-
vankelijk was het de bedoeling dat de omkering 
van de bewijslast niet van toepassing is wanneer 
de schade bekend is geworden vóór de inwerking-
treding van het wetsvoorstel (eerbiedigende wer-
king).89 Naar aanleiding van het advies van de Raad 
van State is alsnog gekozen voor de hoofdregel van 
onmiddellijke werking, zodat de omkering van de 
bewijslast ook van toepassing zal zijn op bestaande 
gevallen.90 Afgewacht moet worden wat de prakti-
sche betekenis is van de nieuwe wettelijke regeling 
inzake de omkering van de bewijslast.91

86. Art. 134 tot en met 141 Mijnbouwwet, art. 120 tot en 
met 133 Mijnbouwbesluit.

87. Zie brief van de Minister (DGETM-EM / 15078248) aan 
de Tweede Kamer van 18 juni 2015. 

88. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek – 
nadat in het voorjaar van 2015 in de Tweede Kamer 
en amendement (Kamerstukken II 2014/15 34 041, nr. 
12, Jan Vos/Ouwehand) van die strekking is aan-
genomen – in verband met de omkering van de be-
wijslast bij schade binnen het effectgebied van een 
mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de 
bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor 
mijnbouwschade in Groningen en enkele andere be-
palingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Gronin-
gen), Kamerstukken II 2015/16 34 390, nr. 2. Overigens 
is omkering van de bewijslast zonder speciale wet-
telijke voorziening al mogelijk. Zie ook Rb. Assen 6 
november 2001, ECLI: NL: RBASS: 2001: AD5132 (gasveld 
Roswinkel).

89. Onderdeel C, art. II (art. 189a Overgangswet BW).
90. Advies en Nader rapport, Kamerstukken II 2015/16 34 

390, nr. 4.
91. Zie ook Fokko Oldenhuis, ‘Aansprakelijkheid van de 

mijnbouwexploitant’, NJB 2015, p. 1729-1731 (‘”Omke-
ringsregel” is geen wondermiddel’).

3.2.4. Overige aansprakelijkheid

Behalve de verplichtingen van de NAM ex art. 6:177 
BW tot schadevergoeding zijn er enkele juridische 
mogelijkheden die vooralsnog alleen theoretische 
relevantie lijken te hebben. Dit geldt in de eerste 
plaats de mogelijkheid van schadevergoeding we-
gens een onrechtmatig instemmingsbesluit. Niet 
alleen het causaal verband tussen onrechtmatig-
heid en schade vormt hier een hindernis (m.n. wan-
neer de onrechtmatigheid bestaat in een formeel 
gebrek), maar ook het gegeven dat instemmingsbe-
sluiten elkaar frequent opvolgend (in tijd sterk be-
perkte geldigheidsduur).92 In de tweede plaats lijkt 
ook de mogelijkheid van nadeelcompensatie – in 
verband met een rechtmatig instemmingsbesluit – 
weinig kansrijk te zijn. Niet omdat er geen sprake 
zou zijn van een abnormale en speciale last voor de 
betrokken bewoners, maar wel omdat de verplich-
tingen van NAM ex art. 6:177 BW tot schadevergoe-
ding en ex art. 33 Mijnbouwwet zodanige voorlig-
gende voorzieningen zijn, dat daarmee elk nadeel 
wordt weggenomen. Aan nadeelcompensatie komt 
men dan niet meer toe.93 Dat de instemmingsbeslui-
ten van de Minister veel schade tot gevolg kunnen 
hebben en dat de Staat veel profijt van de gaswin-
ning heeft, doet daar niet aan af: de rekeningen 
worden op grond van het Burgerlijk Wetboek en de 
Mijnbouwwet bij NAM neergelegd.
Minder theoretisch is de mogelijkheid van aan-
sprakelijkheid van de Staat wegens onrechtma-
tig toezicht. Het voor de overheid vernietigende 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
Aardbevingsrisico’s van gaswinning in Groningen 
(februari 2015), waarin wordt geconcludeerd dat 
de veiligheid van de inwoners in de periode 1959-
2014 in de Haagse besluitvorming geen rol heeft 
gespeeld, vormt voor deze aansprakelijkheid een 
belangrijke bouwsteen. Een extra argument voor 
staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatig toe-
zicht kan worden ontleend aan het profijtbeginsel: 
het is de Staat zelf die van de gaswinning – en van 
zijn eigen gebrekkige toezicht daarop – groot voor-
deel heeft gehad, wat jegens de Staat een aanspra-
kelijkheidsverhogende omstandigheid vormt.

3.2.5. Compensat ie voor waardevermindering 
en st imulering waardevermeerdering

De aardbevingen in de provincie Groningen hebben 
niet alleen geleid tot directe schades maar ook tot 

92. Wonderlijk is dat de Minister na de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 18 november 2015, 
ECLI: NL: RVS: 2015: 3578, AB 2016/82, m.nt. Bröring & 
Brouwer, tot vernietiging van twee instemmingsbe-
sluiten, in afwijking van wat in het bestuursrecht 
gangbaar is, heeft afgezien van het nemen van een 
nieuw besluit.

93. Verder is van belang dat art. 6:177 BW, in tegelstelling 
tot het égalitébeginsel in het kader van nadeelcom-
pensatie, tot volledige schadevergoeding verplicht.
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indirecte schade zoals de situatie dat eigendommen 
aanzienlijk in waarde zijn gedaald. De rechtbank 
Noord-Nederland oordeelde in dit kader op 2 sep-
tember 2015 dat de NAM de waardevermindering 
van huizen in Groningen moet vergoeden, ook als 
er nog geen sprake is van fysieke schade of als de 
woning nog niet is verkocht.94 Zie hiervoor tevens 
elders in dit blad. 
Om de regio, het bedrijfsleven en de bewoners nieu-
we perspectieven te bieden en aldus het vertrou-
wen te herstellen, geldt sinds 2014 voor bewoners 
met erkende bevingsschade de Regeling Waarde-
vermeerdering.95 Met deze Regeling wordt beoogd 
huizen met aardbevingsschade te verduurzamen 
(maximale premie € 4000). Zij wordt uitgevoerd 
door het Samenwerkingsverband Noord-Neder-
land (SNN). De uitvoering verloopt tot dusverre niet 
feilloos. Onder meer bracht dreigende, forse over-
schrijding van het subsidieplafond onduidelijkheid 
in de afwikkeling van aanvragen met zich mee.96 
Inmiddels heeft de Tweede Kamer, tegen de zin van 
de Minister, een paar moties tot voortzetting van 
de waardevermeerderingsregeling aangenomen. 97 
Vervolgens is er bij gelegenheid van de Voorjaars-
nota 2016 voor Groningen ruim € 244 miljoen extra 
beschikbaar gekomen,98 hetgeen continuering van 
deze regeling mogelijk maakt.
De maatregelen tot herstel van vertrouwen blijven 
niet beperkt tot de hierboven besproken waarde-
vermeerderingsregeling. Zo moet, speciaal voor 
het bedrijfsleven, worden gewezen op het subsidie-
programma van de Economic Board Groningen. De 
Economic Board is een stichting die ten doel heeft 
om de economie in het aardbevingsgebied een nieu-
we impuls te geven; zij beschikt daartoe over bijna 
€ 100 miljoen, betaald door NAM en de provincie 
Groningen. Terwijl de waardevermeerderingsre-
geling voor bewoners getuige de eerdere dreiging 
van budgetoverschrijding goed wordt benut, heeft 
het subsidieprogramma van de Economic Board tot 
dusverre, als gevolg van te weinig en te kleinscha-
lige innovatieve ideeën, te maken met onderbenut-
ting.

94. Rechtbank Noord Nederland, 2 september 2015, ECLI: 
NL: RBNNE: 2015: 4185. Zie tevens Albert Verheij, ‘Geldt 
het Burgerlijk Wetboek nog in Groningen?, Over de 
aansprakelijkheid van de NAM voor waardedaling 
van onroerende zaken’, NJB 2015, p. 1733-1738.

95. Aanvankelijk de Interimregeling waardevermeerde-
ring (beleidsregels).

96. Waarover art. 4:22 Awb.
97. Zie vooral Kamerstukken II 2015/16 33 529 nr. 242 (mo-

tie Bosman c.s). motie van26 januari 2016, aangeno-
men op 2 februari 2016.

98. Voor de periode 2016-2014, in aanvulling op de € 1,2 
miljard uit het Bestuursakkoord.

4. Relatie overheid en bevolking 

4.1. Sociale onrust en wantrouwen

De aardbeving bij Huizinge in augustus 2012 leid-
de tot sociale onrust en wantrouwen, die sindsdien 
alleen maar zijn toegenomen. Meerdere factoren 
zijn hierop van invloed. Ten eerste hebben sinds 
augustus 2012 nog vele bevingen plaatsgevonden, 
die eveneens tot veel schade hebben geleid, terwijl 
er geen zicht op is dat aan de bevingen en schade 
binnen afzienbare tijd een eind komt.99 Ten tweede 
hebben de overheid en NAM jaren achtereen van 
de hand gewezen dat er enige relatie bestond tus-
sen de gaswinning en de aardbevingen. Een derde, 
meer incidentele, factor is dat juist na de beving bij 
Huizinge de gaswinning met 11 miljard m3 werd 
opgehoogd. Ten vierde moet worden gewezen op 
het voor de overheid beschamende rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid ten aanzien van 
de aardbevingsrisico’s van de gaswinning in Gro-
ningen.100 Een vijfde factor is de zeer uiteenlopende 
berichtgeving over het aantal te versterken huizen. 
Een zesde factor is het fors achterblijven van de ver-
sterking van gebouwen. Een zevende factor wordt 
gevormd door aanhoudende klachten over de scha-
deaf handeling. Achtste en laatste factor is dat NAM 
respectievelijk Shell de indruk hebben gewekt dat 
volgens hen in Groningen op onderdelen een van 
het nationale recht afwijkend aansprakelijkheids-
recht geldt. Zo werkte NAM met gebiedscontouren 
die zij bepalend achtte voor haar eventuele aan-
sprakelijkheid,101 en leek zij soms eerder te denken 
in termen van fysieke dan van juridische causali-
teit.102 Recent getuigde Shell van een gebrek aan 
sensibiliteit door in een lobbybrief aan de Tweede 
Kamer te suggereren dat er aanleiding is om de 
wettelijke verplichten van art. 6:177 BW en art. 33 
Mijnbouwwet te relativeren.103

99. Wel wordt algemeen aangenomen dat de seismische 
activiteit door productiebeperkingen afneemt. Zie 
ook ABRvS 18 november 2016, ECLI: NL: RVS: 2015: 3578, 
AB 2016/82, m.nt. Bröring & Brouwer.

100. Zie hiervoor https://www.onderzoeksraad.nl/up-
loads/phase-docs/843/33ef77ab629erapport-gaswin-
ning-groningen-nl-interactief.pdf.

101. Zie Albert Verheij, ‘Geldt het Burgerlijk Wetboek nog 
in Groningen?, Over de aansprakelijkheid van de 
NAM voor waardedaling van onroerende zaken’, NJB 
2015, p. 1733-1738. Tegenwoordig vormt het contouren-
gebied het werkingsgebied van het CVW. Daarbuiten 
dient men zich te wenden tot de NAM.

102. Zie Fokko Oldenhuis, ‘Aansprakelijkheid van de mijn-
bouwexploitant, Over causaliteit en preventie’, NJB 
2015, p. 1724-1732.

103. Shell input Verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 
2017, p. 3: ‘Verdere productiebeperking levert margi-
nale verbetering op in de veiligheidssituatie, maar 
kost veel. Overhaaste besluiten tot versneld verlagen 
van de productie van Groningen vernietigt potentieel 
zo’n € 100 miljard nationaal inkomen dat gepaard zal 
gaan met dure gas-importen en dus een verslechterde 
betalingsbalans. Hiermee dreigt ook de economische 
basis onder het Plan-Alders te worden weggehaald.’
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Ook de complexe regulering van de gaswinning 
waaronder de hierboven geschetste organisatie 
van het ‘Gasgebouw’ en van de schadevergoeding 
alsmede van de versterking van gebouwen en waar-
devermeerdering kunnen een factor voor sociale 
onrust en wantrouwen vormen: wie door de bomen 
het bos niet meer ziet, zal zijn omgeving argwanend 
benaderen. Daar komt bij dat ook de ‘governance’ 
van de aanpak van de aardbevingenproblematiek 
zelf ingewikkeld is: er is een grote hoeveelheid in-
stanties bij betrokken. De hierboven genoemde Mi-
nister van Economische Zaken, de Maatschap, EBN, 
de Mijnraad, NAM (Shell en Exxon), GasTerra en 
het SodM gaan direct dan wel indirect vooral over 
de winning en levering van het gas. De individue-
le inwoner heeft daarentegen, naast de hierboven 
genoemde Tcbb, vooral te maken met het Centrum 
Veilig Wonen (CVW), de Commissie Bijzondere Si-
tuaties, de Onaf hankelijk Raadsman en bepaalde 
burgerorganisaties, zoals de Groninger Bodembe-
weging. Voorts moet de Nationaal Coördinator Gro-
ningen worden genoemd.

4.2. Nationaal Coördinator Groningen

Met de beving van augustus 2012 bij Huizinge was 
duidelijk geworden dat er een ‘governance’-struc-
tuur moest komen om de door de gaswinning ver-
oorzaakte problemen aan te pakken. Ruim een jaar 
na deze beving verscheen het rapport Vertrouwen 
in een duurzame toekomst.104 Op basis van dit rap-
port kwamen de Economic Board Groningen – zie 
boven – en de Dialoogtafel Groningen tot stand. De 
Dialoogtafel was een overlegorgaan voor alle par-
tijen betrokken bij de aardbevingenproblematiek, 
zoals de provincie, gemeenten, NAM, het MKB, LTO, 
natuurorganisaties en de Groninger Bodembewe-
ging. Zij berustte op een tussen de Staat, de provin-
cie en negen gemeenten gesloten overeenkomst, en 
had geen duidelijke rechtsvorm (hooguit was ze een 
informele vereniging).105 Die overeenkomst heet 
Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen, 
waarmee meteen het hoofddoel van de Dialoogtafel 
is gegeven: het herstellen van het vertrouwen van 
de bevolking in het aardbevingsgebied. Dit hoofd-
doel is duidelijk niet gehaald, al zijn concrete resul-
taten niet uitgebleven.106

104. In november 2013, door de op 23 mei 2013 ingestelde 
Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Gronin-
gen (Cie. Meijer).

105. De vormgeving van de Dialoogtafel is uitgedacht dor 
de kwartiermakers Van Geel en Wallage. Zie over de 
juridische positie van de Dialoogtafel nader Herman 
Bröring & Jelle Roelfsema, ‘Aardbevingen en rechts-
bedeling. De (on)mogelijkheden van governance als 
alternatief voor rechtspraak’, NJB 2015, p. 1745-1753.

106. Alleen al omdat er bepaalde maatregelen en geba-
ren jegens de bewoners móesten worden getroffen 
en gemaakt. Zie voor concrete resultaten Janka Sto-
ker, Heinrich Winter, Charlotte Akerboom & Bieuwe 
Geertsema, Woorden én daden, (Eindrapport van de 
tussentijdse evaluatie), Groningen, 26 juni 2015.

De Dialoogtafel was tot stand gekomen in een situ-
atie van grote urgentie. Al gauw werd vastgesteld 
dat gezien de aard en omvang van de problematiek 
opschaling van de governance-organisatie nood-
zakelijk is. Dit heeft geresulteerd in de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG). De NCG is officieel 
op 1 juni 2015 aan de slag gegaan, in de persoon van 
de heer Alders.107 De NCG staat onder verantwoor-
delijkheid van de Minister van Economische Zaken 
en geeft leiding aan de Overheidsdienst Gronin-
gen.108 De Overheidsdienst Groningen ondersteunt 
de NCG en heeft een (grote) poot in Groningen, be-
last met de uitvoering van een divers pakket aan 
uitvoeringstaken, en een (kleine) poot in Den Haag, 
belast met beleidsontwikkeling, interdepartemen-
tale afstemming en het juridisch en financieel in-
strumentarium.109 De NCG heeft met name tot taak 
‘het bevorderen van de totstandkoming en uitvoe-
ring van het Programma Aardbevingsbestendig 
en Kansrijk Groningen.’110 Het kabinet heeft op 18 
december 2015 ingestemd met zijn eerste Meerja-
renprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen (2016-2020).111

De NCG beschikt niet over de bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten (in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb), 
in de vorm van beschikkingen noch anderszins. Dit 
wil zeggen dat hij alleen beschikt over instrumen-
ten als overleg, overreding en advisering. Dat is 
niet zonder risico’s van verschillen in behandeling 
van bewoners: belangrijke bevoegdheden, zoals tot 
sluiting van een gebouw of open erf of terrein (art. 
17 Woningwet), zijn in handen van gemeentelijke 
bestuursorganen die eigen beleid kunnen voeren, 
wat kan leiden tot verschillen in behandeling van 
bewoners die in dezelfde omstandigheden verke-
ren. Om zulke verschillen te voorkomen, wordt ge-
werkt met convenanten.112

Enkele maanden na de komst van de NCG is aan de 
Dialoogtafel een eind gekomen. Dialoog en draag-
vlak worden nu gezocht via twee stuurgroepen, 
namelijk de Bestuurlijke Stuurgroep, waarin alle 
betrokken overheden zijn vertegenwoordigd, en 

107. Zie voor het Instellingsbesluit NCG Stcrt. 2015, 6 mei 
2015, 12511.

108. Art. 2 lid 2 en art. 3 Instellingsbesluit NCG.
109. Brief van de Minister van Economische Zaken aan de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1 mei 2015, bij-
lage p. 4-5.

110. Art. 2 lid 2 Instellingsbesluit NCG.
111. Zie voor de inhoud van het Programma http://www.

nationaalcoordinatorgroningen.nl/documenten/
beleidsnotas/2015/december/16/meerjarenprogram-
ma-ncg-dec-2015. Eerder hadden de colleges van B&W 
van de twaalf gemeenten en het college van Gedepu-
teerde Staten van de provincie Groningen al inge-
stemd met het Meerjarenprogramma, behalve waar 
het gaat om de regeling waardevermeerdering (die, 
zoals het er toen uitzag, zou worden afgeschaft).

112. Met als stok achter de deur de mogelijkheid van ver-
plichte mandatering aan de NCG van bevoegdheden 
van de betrokken decentrale bevoegdheden; zie Stcrt. 
2015, 12511, p. 4 (Toelichting). Aan een dergelijke man-
datering zitten echter veel haken en ogen, zodat met 
haar geen eenheid in beleid is gegarandeerd.
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de Maatschappelijke Stuurgroep. Onderdeel van 
de Maatschappelijke Stuurgroep is het Groninger 
Gasberaad, waarin een aantal maatschappelijke 
organisaties zich heeft verenigd.113 Vanuit het Gro-
ninger Gasberaad is de stichting Stut-en-Steun tot 
stand gekomen, die bewoners met mijnbouwscha-
de hulp en ondersteuning biedt en zo nodig door-
verwijst naar andere instanties. In een constella-
tie waarin bewoners te maken hebben of kunnen 
krijgen met o.a. het CVW (schadevergoeding of 
versterking woning), de Tcbb (wanneer geen over-
eenstemming wordt verkregen met het CVW of de 
NAM, of wanneer een beslissing te lang op zich laat 
wachten), de Commissie Bijzondere Situaties (in 
geval van bevingsschade en financiële problemen 
én medische of psychische problemen) dan wel het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN, 
voor een subsidie in het kader van waardevermeer-
dering), is een instantie met een verwijzingsfunctie 
niet overbodig.

4.3. Onaf hankelijk Raadsman

Wie ontevreden is over de af handeling van een 
individuele schadeclaim door het CVW of NAM in 
geval van oude schadegevallen (of over een indivi-
duele bouwkundige versterking), kan een klacht 
indienen bij de sinds 2013 werkzame Onaf hankelij-
ke Raadsman. De Onaf hankelijk Raadsman is een 
ombudsfunctionaris.114 Hij wordt benoemd door de 
Minister van Economische Zaken.115 De Onaf han-
kelijk Raadsman kan individuele klachten oppak-
ken en eventueel een bemiddelende functie vervul-
len. Verder rapporteert hij over knelpunten in de 
schadeaf handeling die zich in meer algemene en 
structurele zin blijken voor te doen. Zijn Hal�aar- 
en Jaarrapportages zijn buitengewoon informatief 
over de stand van zaken met betrekking tot de af-
wikkeling van schadegevallen en bouwkundige 
versterkingen.116

De Jaarrapportage 2015 leert dat er in dat jaar 319 
klachten zijn geregistreerd, waarvan 267 betrek-
king hebben op schadegevallen en bouwkundige 
versterkingen. Ten opzichte van 2014 zijn er 51,7% 
meer klachten binnengekomen. In 2014 kwamen 
de meeste klachten uit het kerngebied rond Lop-
persum, in 2015 kwamen er ook veel klachten uit 
het meer perifere gebied (de gemeenten Slochteren, 
De Marne, Hoogezand-Sappemeer en Groningen). 
Meer dan de helft van de klachten betreft klachten 
over gebrekkige communicatie; in bijna de helft 

113. O.a. Groninger Dorpen, Libau en Monumentenwacht, 
Wierden en Borgen, LTO Noord, Natuur- en Mili-
eufederatie Groningen, en VNO-NCW/MKB Noord. 
Vanwege negatieve ervaringen met de Dialoogtafel 
heeft de Groninger Bodembeweging besloten niet in 
het Gasberaad te participeren, maar wel in de Maat-
schappelijke Stuurgroep.

114. Die om verwarring met de Nationale Ombudsman te 
voorkomen geen ombudsman mag heten. 

115. Benoemd is de heer Klaassen.
116. Deze rapporten zijn te vinden op http://www.onaf-

hankelijkeraadsman.nl/rapporten/. 

van de gevallen wordt geklaagd over de af han-
delingsduur. Verder wordt veel geklaagd over de 
taxaties en over ongelijkheid in behandeling (o.a. 
tussen kerngebied en het meer perifere gebied). De 
Onaf hankelijk Raadsman stelt vast dat gewekte 
verwachtingen op het punt van het overal opnemen 
van schade niet zijn waargemaakt (achterstand). In 
samenhang daarmee constateert hij dat er bij be-
woners veel frustratie en boosheid bestaat en dat 
er een groep getroffen mensen is die aan de grens 
van hun incasseringsvermogen zitten. Ook op het 
punt van versterking van woningen zijn de resulta-
ten teleurstellend: in plaats van de door de Minister 
van Economische Zaken beloofde versterking van 
3.000 woningen in 2015 werden dat jaar nog geen 
300 versterkt.117

4.4. Arbiter Aardbevingsschade

Een van de grootste problemen is de toegang van 
door de gaswinning benadeelde bewoners tot het 
recht. In mei 2015 kreeg de rechtbank Noord-Ne-
derland een speciale kamer voor de behandeling 
van zaken over aardbevingsschade. Een jaar later 
startte het instituut van de Arbiter Aardbevings-
schade.118 Dit instituut omvat vijf oud-rechters die 
zich buigen over geschillen over schadeclaims.119 
Zijn werkwijze is vastgelegd in het Reglement Arbi-
ters Aardbevingsschade (hierna: Reglement).120

Blijkens dit Reglement kan in twee gevallen een 
procedure bij de Arbiter Aardbevingsschade wor-
den begonnen: ten eerste wanneer de schade-ex-
pert (van het CVW) en de contra-expert (van de 
eigenaar) het onderling niet eens zijn geworden en 
ten tweede wanneer beide experts het wel eens zijn 
geworden maar de eigenaar het niet eens is met het 
schadeherstelaanbod van het CVW.121 De eigenaar 
heeft tot en met zes weken na het bericht van de 
schade-expert (eerste situatie) dan wel het scha-
deherstelaanbod van het CVW (tweede situatie) 
de tijd om de geschillenprocedure bij de arbiter te 
starten.122 De hoorzitting is besloten.123 Behoudens 
de NAW124-gegevens van de eigenaar is de uitspraak 
van de arbiter openbaar.125

Met het voorgaande is al aangegeven dat geen spra-
ke is van arbitrage in de zin van het Vierde Boek 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(art. 1020-1077). Het belangrijkste verschil betreft 

117. Zie voor de belofte van de Minister zijn brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer, Kamerstukken II 
2014/15, 33 529, nr. 172, p. 2.

118. Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade, Stcrt. 
2016, nr. 22187 (hierna: Instellingsbesluit AA). Bij de 
totstandkoming van het instituut heeft een rol ge-
speeld dat de Minister (juridificerende) procedures bij 
de rechter zoveel mogelijk wil voorkomen.

119. Art. 7 Instellingsbesluit AA.
120. Art. 5 lid 2 Instellingsbesluit AA.
121. Art. 9 lid 1 Reglement.
122. Art. 9 lid 2, Reglement.
123. Art. 13 Reglement.
124. NAW is af korting voor naam, adres en woonplaats.
125. Art. 7 Reglement.
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de gebondenheid aan de beslissing. Terwijl de mo-
gelijkheid om – door vernietiging of herroeping – 
onder een arbitraal vonnis uit te komen zeer gering 
zijn,126 geldt in het kader van de Arbiter Aardbe-
vingsschade: ‘1. De Uitspraak is niet bindend voor 
de Eigenaar. Deze kan altijd beslissen om de zaak 
alsnog voor een inhoudelijke toetsing aan de rech-
ter voor te leggen. 2. De NAM houdt zich in beginsel 
aan de Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsscha-
de.’127 In samenhang hiermee gaat de uitspraak 
van de Arbiter Aardbevingen niet vergezeld van 
een executoriale titel. Dit geldt eveneens voor een 
bindend advies, maar de uitspraak van de Arbiter 
Aardbevingen komt daarmee evenmin overeen, 
omdat geen sprake is van een uitkomst waaraan 
beide partijen zijn gebonden. Met andere woorden: 
de Arbiter Aardbevingen is een figuur sui generis. 
Eén van de partijen, de NAM, is in beginsel gebon-
den. Voor de andere partij, de schadelijder, heeft het 
oordeel van de Arbiter Aardbevingen de status van 
een advies. Met de instemming van de schadelijder 
met dit advies komt een vaststellingsovereenkomst 
tot stand.
De geschillenprocedure wordt na twee jaar geëvalu-
eerd. Hierbij zal dan worden meegenomen of, en zo 
ja onder welke voorwaarden, moet worden overge-
gaan tot het ‘tweezijdig bindend maken van de Ar-
biter Aardbevingsschade gebaseerd op de ervaren 
laagdrempeligheid, snelheid en eerlijkheid van de 
geschillenbeslechting’.128 De geschillenprocedure 
is alleen van toepassing op nieuwe gevallen, d.w.z. 
gevallen die zich hebben voorgedaan na 1 januari 
2016. De NCG onderzoekt wat er nodig is om ook in-
woners die hun schade vóór 1 januari 2016 hebben 
gemeld bij het CVW – respectievelijk de NAM129 – 
toegang te geven tot de arbiter aardbevingen.130

5. Tot slot

Met de invoering van de Mijnbouwwet in 2003 had 
de overheid gehoopt een moderne wet geïntrodu-
ceerd te hebben die zou kunnen zorg dragen voor 
een veilige en betrouwbare winning van delfstof-
fen en ander gebruik van de ondergrond. Sindsdien 
is de winning af hankelijk van een winningsplan 
en is een regeling getroffen ten aanzien van de 
vergoeding van eventuele schade door bodembewe-
ging. Sinds de grote aardbeving in Huizinge in 2012 
blijkt dit niet afdoende te zijn. Uit het rapport van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 2015 blij-

126. Zie art. 1064-1068 Rv.
127. Art. 20 Reglement.
128. Samenwerkingsafspraken Staat-NCG-NAM 8 maart 

2016, Bijlage 2 Punten 0 Reguliere schade en Com-
plexe schade).

129. Het CVW is begin 2015 van start gegaan. Voordien 
moesten alle schadegevallen bij de NAM worden ge-
meld.

130. In het geval dat deze inwoners niet naar de Arbiter 
Aardbevingen kunnen stappen en het aantal nieuwe 
zaken relatief klein is, lijkt de evaluatie na twee jaar 
van de arbiter Aardbevingen te vroeg te komen.

ken de overheid en NAM onvoldoende rekening te 
hebben gehouden met de bewoners van de provin-
cie Groningen. De belangen van betrokken partijen 
lijken in toenemende mate te botsen en het aantal 
geschillen neemt gestaag toe. 
Inmiddels blijkt het winningsplan een cruciale rol 
te spelen in de besluitvorming omtrent de winning 
van aardgas uit het Groningenveld. Duidelijk is dat 
het productieplafond steeds lager wordt. Een lagere 
productie zal hopelijk leiden tot minder (heftige) 
aardbevingen en minder schade (voor een dergelijk 
verband bestaan sterke aanwijzingen). Tot hoever 
de Minister de gaswinning zal willen beperken is 
moeilijk te voorspellen. Wel is duidelijk dat met het 
voorliggende wetsvoorstel tot wijziging van de Mijn-
bouwwet wordt getracht om bij de besluitvorming 
over de instemming met nieuwe winningsplannen, 
dan wel met de herziening van winningsplannen. 
ook de provincie en andere belanghebbenden ster-
ker in de besluitvorming te betrekken.
Of de wijze waarop de gaswinning in Groningen 
plaatsvindt ooit als onverantwoord zal worden 
beschouwd en de winningsvergunning zoals nu 
wordt voorgesteld eenzijdig door de Minister zal 
worden ingetrokken, lijkt twijfelachtig. In dat geval 
zal de overheid geconfronteerd worden met het feit 
dat de voorwaarden waaronder in 1963 de concessie 
is verleend, met de invoering van de Mijnbouwwet 
niet zijn gewijzigd. De NAM heeft nog steeds volle-
dige eigendom van de onontgonnen delfstoffen en 
intrekking van de vergunning zal dan beschouwd 
kunnen worden als een vorm van onteigening. 
Ten aanzien van de relatie met de inwoners van 
Groningen blijkt dat de ‘governance’-structuur 
zeer complex is. Bij de opzet ervan is primair uit-
gegaan van de aard en ernst van de problematiek; 
bestaande organisatiestructuren zijn dus niet lei-
dend geweest. De spin in het ‘governance’-web – de 
Nationaal Coördinator Groningen – mist elke ju-
ridische bevoegdheid om een bindende beslissing 
te nemen. De rol van de Tcbb lijkt enigszins uitge-
speeld, althans de Tcbb heeft niet de bemiddelende 
rol gespeeld die in 2003 van de commissie werd 
verwacht. Wel is er nog een groot aantal schade-
gevallen die behandeld moeten worden. Voor de 
bevolking zijn een adequate af handeling van scha-
degevallen en het vlot treffen van versterkings-
maatregelen echter van het allergrootste belang. 
Getuige o.a.de in juni 2016 vanuit de bevolking ge-
uite kritiek op de concepten voor een nieuw scha-
deprotocol en nieuw handboek aardbevingsschade 
van het CVW, bestaat ook vandaag de dag daarover 
nog veel onvrede. Hoe langer schadeherstel op zich 
laat wachten, des te groter wordt de onvrede en de 
weerstand tegen de gaswinning. De vraag is nu of 
de Arbiter Aardbevingen een oplossing vormt voor 
het probleem van gebrekkige toegang tot het recht.
Uit het bovenstaande lijkt te volgen dat de Mijn-
bouwwet vooral de belangen van de producenten 
en de overheid vertegenwoordigt en dat de belan-
gen van de bevolking in een scala van regelingen 
en afspraken zijn neergelegd. Wellicht zou kunnen 
worden bevorderd dat alle partijen een gelijkwaar-
dig recht verkrijgen door het opstellen van een in-
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tegrale wettelijke regeling voor Groningen. Voor 
een integrale regeling pleit niet alleen de overzich-
telijkheid van het toepasselijke recht (transparan-
tie). Ook is er een verband tussen de omvang van 
de gaswinning, de af handeling van schadegevallen 
en het treffen van versterkingsmaatregelen. Zo is 
uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van 18 november 2016 duidelijk geworden 
dat fundamentele rechten van het EVRM de eisen 
van zorgvuldigheid en motivering waaraan het in-
stemmingsbesluit gaswinning moet voldoen, sterk 
beïnvloeden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een 
achterstand in de realisatie van het versterkings-
programma (positieve verplichtingen in het bijzon-
der ex art. 8 EVRM) druk zet op de omvang van de 
gaswinning die in een nieuw instemmingsbesluit 
wordt toegestaan.131 In elk geval vergt de verhou-
ding tussen de Mijnbouwwet en de regelingen die 
speciaal met het oog op de belangen van de bevol-
king zijn geschreven nader aandacht.

131. Ook in het ontwerp-instemmingsbesluit van 24 juni 
2016 wordt een relatie gelegd tussen preventie en ver-
sterking enerzijds en de omvang van de toegestane 
gaswinning anderzijds.


