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Bhjlage(n)

Deze ochtend spraken we elkaar kort over de maatregelen dle de NAM heeft
voorgesteld naar aanleiding van het overschrijden van een Interventiewaarde van
het Meet- en regelprotocol (MRP).

Zoals vastgelegd in het MRP, geeft het MRP invulling aan de zorgpiicht zoals die is
vastgelegd in artikel 33 van de Mljnbouwwet. Wanneer onder omstandigheden
maatregelen moeten worden genomen, zal de NAM altijd zelf met een voorstel
voor maatregelen moeten komen. Op basis van het MRP ben ik van mening dat
die beschrijving van de maatregelen voldoende concreet moet zijn.

Op 10 januari 2018 heeft SodM van de NAM een brief ontvangen waarin zij haar
evaluatie van de beving op 8 januari bij Zeerijp uiteenzet. Tevens doet de NAM in
deze brief aanbevelingen voor beheersmaatregelen, Deze voorgestelde
maatregelen van de NAM zijn een stap in de goede richting, maar zijn niet
concreet genoeg.

In de huidige situatie acht ik het voornamelijk van belang dat de NAM haar
voorstel tot het verlagen van de jaarlijkse productie van het Groningenveld
kwantificeert. Graag ontvang Ik daarom dinsdag 16 januari 2018 v6ér 12:00 u
een aanvulling op de voorgestelde maatregelen, waarbij de NAM aangeeft hoeveel
miljard Nm3 jaarlijks geproduceerd moet worden en welke onderbouwing de NAM
daarvoor heeft.

Ik heb inmiddels begrepen dat de NAM op basis van haar interpretatie van het
MRP meende dat haar voorstel voldoende concreet was. Op grond van het
voorgaande moge duidelijk zijn dat ik die mening niet deel en dat een
kwantitatieve beschrijving van de door de NAM voorgestelde maatregelen vereist
is.

Ik stel evenwel vast dat het MRP op dit punt op meerdere manieren uitgelegd kan
worden. Uit het standpunt van de NAM begrijp ik dat de NAM te goeder trouw
uitvoering heeft gegeven aan haar interpretatie van het MRP. Ik acht haar
handelen daarom niet verwijtbaar.
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Ik verzoek u in een volgende situatie waarin een grenswaarde van het MRP is
overschreden direct een kwantitatieve beschrijving van de door NAM voorgestelde
maatregeI te geven.
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