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Uw kenmerk

Op 18 oktober 2018 heeft u per mail het Staatstoezicht op de Mijnen (verder:
SodM) gevraagd om te reageren op het concept "Instemmingsbesluit gaswinning 
Groningen 2018/2019" (versie van 18 oktober 2018). In deze brief leest u de 
gevraagde reactie van SodM. SodM heeft hierbij zich beperkt tot de wijze waarop zijn 
adviezen worden weergegeven, overwegingen direct gerelateerd aan deze adviezen en 
overwegingen die gerelateerd zijn aan het toezicht van SodM op de gaswinning uit het 
Groningen gasveld.

SodM constateert dat een aantal van onze adviezen alsnog verwerkt zijn en dat de 
meeste van onze eerdere opmerkingen zoveel mogelijk zijn meegenomen. SodM 
plaatst enkele aanvullende opmerkingen bij dit instemmingsbesluit.

Aanvullende opmerkingen
SodM heeft enkele aanvullende opmerkingen bij het instemmingsbesluit. Deze 
opmerkingen worden hieronder in chronologische volgorde gegeven.
• Op pag 9 van het besluit staat "De Mijnraad en enkele van zijn adviseurs, zoals 

SodM (27 juni 2018), adviseren het gebruik van een onzekerheidsmarge bij 
risicoberekeningen."
Dit is een verkeerde weergave van het advies van SodM. SodM heeft geadviseerd 
om een onzekerheidsmarge op de uitkomsten van de risicoberekeningen mee te 
nemen bij het vast stellen van te nemen maatregelen.

• Het vervolg van deze alinea komt niet overeen met de aanpak zoals de NCG die op 
dit moment ontwikkelt (en waaraan op een aantal plaatsen gerefereerd wordt). 
SodM raadt u aan om deze alinea volledig aan te laten sluiten bij de exacte 
formulering in de concept-versie van het Plan van Aanpak van de NCG.

• Het loslaten van het groepsrisico, op basis van de redenering op p. 9, houdt in dat 
afstand wordt genomen van "het mede kunnen toespitsen van de 
versterkingsopgave op gebouwen en locaties waar veel mensen tegelijk 
samenkomen". Hiermee ontstaat een tegenstelling tussen het risicobeleid zoals u 
dat hier formuleert en 1) de uitgangspunten van de NPR en het 
versterkingsprogramma van de NCG ten aanzien van CC2 en CC3 gebouwen en 2) 
de onderbouwing van de keuze van SodM om inzetstrategie 1 te adviseren. In 
beiden wordt expliciet het groepsrisico (locaties waar veel mensen tegelijk 
samenkomen) meegewogen.
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SodM raadt u aan om deze tegenstelling in uw besluit expliciet te adresseren 
en in uw risicobeleid op te nemen wanneer u van mening bent dat u wel rekening 
moet houden met het tegelijk samenkomen van grote groepen mensen en 
wanneer niet.

• SodM constateert dat ons advies over de fluctuaties goed in de voorwaarden is 
verwerkt. Wij constateren dat de motivatie op p 20/23 hier nog niet aangepast is. 
SodM raadt u aan deze motivatie overeenkomstig aan te passen.

• De NAM heeft in de rapportage over de productieoptimalisatie op een 
geavanceerde manier inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen van inzetstrategie 1 
zijn op het aantal te versterken gebouwen binnen de gehele invloedsfeer van het 
Groningen gasveld.
SodM raadt u daarom aan de volgende alinea op p27 weg te laten: "Ik verwacht 
daarom niet, dat er sprake zal zijn van consequenties voor de 
versterkingsoperatie. Voor de zekerheid laat ik dat nagaan door TNO. Ik heb TNO 
gevraagd te onderzoeken wat het effect is van inzetstrategie één op het aantal te 
versterken gebouwen in Noord-Drenthe en het zuidelijk deel van de provincie 
Groningen, en mij hierover voor het einde van dit kalenderjaar te informeren."

• Op p. 35 wordt gesteld: "Als die jaren koud worden en er dus meer gas gewonnen 
moet worden, zijn er in 2018 ongeveer 1660 gebouwen die een hoger individueel 
aardbevingsrisico vertegenwoordigen dan 10'^ per jaar en 2521 van dergelijke 
gebouwen in 2019." Vervolgens wordt op p. 39 gesteld: "Het verschil is maximaal 
0,01 g voor de seismische dreiging in het gasjaar 2018/2019 wat neerkomt op 404 
gebouwen extra die niet voldoen aan de veiligheidsnorm als het een koud jaar zou 
worden, en die in dat geval ook versterkt zullen worden."
Het verschil tussen een koud en gemiddeld jaar is voor 2018 inderdaad 404 
gebouwen, maar voor 2019 is dit een toename van 2521-1478=1043 gebouwen. 
SodM raadt u aan om dit volledig op te nemen in het besluit.

• Het besluit ziet op 2018/2019, maar er wordt rekening gehouden met een uitloop 
naar het gasjaar 2019/2020. Dit zou naar de mening van SodM ook bij de 
voorwaarden expliciet aangegeven moeten worden (wat gebeurt er met de 
voorwaarden na het gasjaar 2018/2019).

• Het aantal graaddagen voor een gemiddeld jaar wordt nergens in het besluit 
vastgelegd. Het is SodM opgevallen dat de graaddagen formule niet langer uitgaat 
van 2300 graaddagen voor een gemiddeld jaar, maar van 2288 graaddagen. 
Tegelijkertijd is het echte gemiddelde aantal graaddagen over de afgelopen 30 
gasjaren 2369 graaddagen. Dit betekend dat er eerder sprake zal zijn van een 
relatief koud jaar en dus van een hoger productievolume uit het Groningen 
gasveld.
SodM raadt u aan om verwarring te voorkomen en het aantal graaddagen voor een 
gemiddeld gasjaar in het besluit vast te leggen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ir. T.F. Kockelkoren, MBA 
Inspecteur-generaal der Mijnen
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