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Groninger Bodem Beweging reageert verheugd op verstrekkend NAM-vonnis 
rechtbank Noord-Nederland

Op 1 maart 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen vonnis gewezen 
met verstrekkende consequenties. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat zowel 
De Staat als de NAM onrechtmatig handelen in het kader van de gaswinning en de 
NAM aansprakelijk is voor de door de inwoners geleden en te lijden immateriële 
schade.

De GBB ziet in het vonnis een belangrijke steun in de rug in de procedure waarin het 
gerechtshof Leeuwarden is gevraagd de strafrechtelijke vervolging van de NAM te 
bevelen. In die klacht hebben de raadslieden van de GBB – mrs. Gerard Spong en 
Emile van Reydt – betoogd dat de NAM door de onverantwoorde wijze van 
gaswinning jarenlang willens en wetens de levens van de bewoners in het 
gaswinningsgebied in de waagschaal heeft gelegd. In die procedure werd de NAM – 
toevallig ook op 1 maart – door het hof Leeuwarden achter gesloten deuren als 
beklaagde gehoord.

Gerard Spong: ‘De NAM bagatelliseert volgens de rechtbank de schrijnende 
omstandigheden van vele inwoners van het winningsgebied. De rechterlijke erkenning
is een stap in de goede richting maar gaat ons niet ver genoeg: de NAM dient zich ‘en
plein public’ te verantwoorden voor de strafrechter. De criminele gaswinning van de 
afgelopen decennia mag niet met de rechterlijke mantel der liefde worden afgedekt.’ 

Emile van Reydt: ‘De rechtbank overweegt klip en klaar dat de NAM zelf 
verantwoordelijk was en blijft voor de schade die de inwoners van het 
aardbevingsgebied als gevolg van de gaswinning lijden. Dat de NAM binnen de 
kaders van de instemmingsbesluiten van de minister is gebleven, doet daar volgens de
rechtbank niet aan af. Daarmee is één van de belangrijkste argumenten die het 
openbaar ministerie heeft aangevoerd tegen een strafrechtelijke vervolging van de 
NAM komen te vervallen.’ 


