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Voorwoord 

Terwijl de discussie over de energietransitie volop gevoerd wordt, aan klimaattafels, in de media tot 
aan het schoolplein toe, neemt gestaag het nationale bewustzijn en de kennis erover toe. Wel of niet 
versnellen? Hoe moeten de lasten verdeeld worden? Hoe sporen we onszelf tot actie aan? Veel 
vragen gaan rond in het debat. Ook voor SodM zijn er nog veel vragen: welke technieken zullen 
mogelijk benut gaan worden? Welke veiligheidsvragen brengen deze met zich mee? Welke kennis en 
ervaring is beschikbaar en waar zitten de witte vlekken in onze kennis? 

Energietransitiescenario’s en veel vragen 

Afgelopen december publiceerden we een onderzoek waarin we verschillende 
energietransitiescenario’s vertaalden in bijbehorende technieken. Dit jaar brengen we met onze 
stakeholders de bijbehorende veiligheidsvraagstukken in kaart. We verwachten nog dit voorjaar onze 
risicoanalyse te publiceren. Dit zal de basis zijn voor verder onderzoek, bijvoorbeeld om nog relatief 
onbekende risico’s scherper in beeld te krijgen. We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn als de 
versnelling van de energietransitie zich daadwerkelijk inzet. 

Tegelijkertijd plaatst de op gang komende energietransitie ook in het hier en nu partijen voor 
uitdagingen. De meest in het oog springende zijn de grote windparken die erbij komen op de 
Noordzee. SodM publiceert dit jaar de Staat van de Sector Windenergie op Zee. Hierin geven we een 
beschrijving van de sector, presenteren we een risicoanalyse en komen we met aanbevelingen. 

Het opwekken van windenergie is niet de enige activiteit die vragen oproept: vragen zijn er genoeg. 
Hoe verloopt de uitrol van de slimme meters? Worden zij wel op zo’n manier geplaatst, dat we ook 
over tien jaar nog op hun veiligheid kunnen vertrouwen? Gebeurt de winning van aardwarmte op 
een duurzame wijze? Is het mogelijk om in ons gasnetwerk gebruik te maken van groen gas en/of 
waterstof? Verlopen de experimenten die we daarvoor doen en nog willen doen veilig? Is de snelheid 
waarmee we de oude brosse gasleidingen vervangen voldoende hoog? Met welke drukniveau’s 
kunnen we oude zoutcavernes veilig benutten voor de opslag van gas? Zijn dergelijke cavernes ook 
geschikt te maken voor waterstof? Welke randvoorwaarden moeten gesteld worden om de opslag 
van CO2 in oude gasvelden onder de Noordzee veilig mogelijk te maken? Het zijn vragen waar de 
partijen die met deze activiteiten aan de slag willen, een antwoord op zoeken. Ook SodM zal met 
deze vragen komend jaar aan de slag zijn, steeds vanuit het perspectief van veiligheid en milieu. 

Gaswinning 

Ondertussen woeden er op de nodige plaatsen in Nederland discussies omtrent de wenselijkheid van 
gaswinning. Burgers en gemeenten vragen zich af of ze dit nog wel willen. SodM brengt met haar 
kennis en ervaring feiten naar deze discussies: welke risico’s zijn verbonden aan de 
gaswinningsactiviteiten? Hoe groot zijn deze? Kunnen ze beheerst worden? Vaak is het antwoord: ja, 
dat kan, mits er voorwaarden aan de activiteiten worden verbonden. Sinds Groningen zijn mensen 
bezorgd over delfstoffenwinning: krijgen wij straks ook schade aan onze woningen en belanden we 
dan in een schijnbaar niet te winnen discussie en strijd? Deze zorgen en de gevoelens die ze met zich 
meebrengen zijn begrijpelijk. Ook in 2019 blijft SodM onafhankelijke feiten en duiding geven - zowel 
in haar adviezen aan de vergunningverlener als in haar voorlichting. Daarbij vertelt SodM ook het 
eerlijke verhaal over wat we wel, maar ook wat we nog niet weten. 

De gaswinning in Groningen is een bijzonder hoofdstuk: lastig, taai en pijnlijk. Het staat buiten kijf dat 
we ook in 2019 veel energie zullen besteden om onze rol zo goed mogelijk te vervullen. Doel daarbij 



is dat zo snel als mogelijk de veiligheid in Groningen zich op hetzelfde niveau bevindt als elders in 
Nederland. 

Afbouw en mogelijk hergebruik 

Meer op de achtergrond van al deze onderwerpen is de olie- en gasindustrie zich aan het 
voorbereiden op een gestage afbouw van de traditionele olie- en gasactiviteiten in de komende tien 
tot twintig jaar. Putten worden gedicht en installaties, zowel offshore als onshore, worden 
ontmanteld. Materialen worden afgevoerd en mogelijk hergebruikt. Dat de operaties ook in een 
dergelijke neergang veilig moeten gebeuren mag duidelijk zijn. Echter, dat gaat niet vanzelf. De druk 
op organisaties in deze fase kan mogelijk ten koste gaan van de aandacht voor veiligheid en milieu. 
SodM vanuit haar kant ziet dat er juist meer aandacht nodig is voor beide. Gericht, daar waar dit het 
hardste nodig is. 

De infrastructuur biedt natuurlijk ook kansen. Een deel zal mogelijk worden benut voor nieuwe 
toepassingen en hoeft dan niet ontmanteld te worden. Mogelijkerwijs eerst voor CO2 transport en 
opslag en wellicht daarna voor transport van waterstof gemaakt met windenergie. Onze rol is het om 
de vraagstukken die hierbij opkomen op veiligheids- en milieuaspecten te beoordelen . 

Toekomst van de mijnbouw is ook de nazorg 

Ook is het onze rol om oog te hebben voor de mogelijke lange termijn risico’s van oude, afgesloten 
locaties. Een oude gasput die afgedicht is met beton kan op de lange termijn gaan lekken. Hoe wordt 
dit risico beheerst? Welke meetprogramma’s en meetinstallaties zijn nodig? Hoe wordt eventuele 
schade bepaald en vergoed? En wie doet dit allemaal als de mijnbouworganisatie er niet meer is? 
Deze vragen zijn niet alleen aan de orde bij oude gasputten. Ook bij oude zoutcavernes en in de 
toekomst bij oude geothermielocaties is nog onvoldoende duidelijk hoe de langere termijn risico’s 
gevolgd en waar nodig beheerst kunnen worden. Wie de verantwoordelijkheid hiervoor neemt als de 
concessies zijn ingeleverd en de ondernemingen niet meer bestaan, kunnen we beter nu al regelen. 
We kunnen hierbij overigens leren van het risicomanagement dat is ingezet voor de naijl-effecten 
van de steenkolenwinning in Limburg. In 2019 maakt SodM een start om te onderzoeken hoe de 
lange termijn nazorg van de mijnbouw in Nederland het beste vormgegeven kan worden. 

Het werkterrein van SodM brengt op unieke wijze zowel vragen naar boven als gevolg van 
mijnbouwactiviteiten die vijftig geleden gestopt zijn als vragen naar boven wat de gevolgen van de 
huidige activiteiten zijn op mens en milieu over vijftig jaar. Het stelt hoge eisen aan de kennis van 
onze experts én aan de wijze waarop we deze kennis borgen. Want ook over vijftig jaar willen we 
weten hoe putten precies zijn afgesloten of welke stoffen gebruikt zijn bij geothermie of bij het 
opvullen van oude zoutcavernes. Ook om aan deze eisen te kunnen voldoen moet SodM zichzelf 
verder versterken. En die uitdaging gaan we graag aan in 2019.  
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Over SodM 

De missie van SodM luidt 

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij 
energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. 

Het toezicht van SodM draagt zo bij aan een verantwoorde energietransitie. 

Rol en positie SodM 

Ten aanzien van de sectoren waar SodM op toeziet spelen meerdere belangen een rol, zoals 
leveringszekerheid, prijsstabiliteit, winstgevendheid en veiligheid. SodM maakt zich sterk voor de 
veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de 
ondergrond, nu en in de toekomst (zie de volgende paragraaf). Het is aan de minister van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) om het belang van veiligheid af te wegen tegen andere 
belangen. SodM geef op verschillende momenten in het proces (ongevraagd) advies en waar nodig 
handhaaft ze. Communicatie en transparantie is hierbij van groot belang. 

Toezicht en handhaving 

Doel van het toezicht is om de veiligheid en gezondheid te verzekeren en het milieu te beschermen. 
Uitgangspunten voor het toezicht zijn dat SodM altijd nauwkeurig en navolgbaar te werk gaat en 
hierin transparant is. Om dit te bewerkstelligen hanteert SodM een zogenoemde interventiematrix. 
Deze bepaalt de maatregelen voor handhaving op grond van de ernst van de overtreding en het 
gedrag van de operator. De interventies variëren van een waarschuwing tot stevig ingrijpen waarbij 
een (deel) van de activiteiten zal worden stilgelegd. Ook kan een dwangsom worden opgelegd of in 
samenwerking met het OM een strafrechtelijk traject worden ingezet. 

SodM wil zo transparant mogelijk zijn. Daarom publiceert zij haar inspectieagenda en streeft zij 
ernaar alle inspectieresultaten openbaar te maken. 

Advies 

SodM kan twee soorten advies geven:  algemeen advies en advies in het kader van 
vergunningverlening. 

Algemeen advies 

Bij een algemeen advies kan het gaan om een door de minister gevraagd advies, zoals een 
Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (‘UHT’) op een wijziging van een wet of lagere 
regelgeving. Recente voorbeelden hiervan zijn de Wet Voortgang Energietransitie, de Mijnbouwwet 
en de wijziging van de wet Windenergie op zee. Maar ook het advies dat SodM geeft wanneer de 
grenswaarden van het Meet- en Regelprotocol voor het Groningen gasveld worden overschreden 
valt hieronder. Dit gebeurde in het vroege voorjaar van 2018. 

SodM kan ook op eigen initiatief algemeen advies geven. Te denken valt aan de aanbevelingen die zij 
doet op grond van de analyse van een sector, zoals de Staat van de sector Geothermie (2017) en de 
Staat van de sector Zout (2018). In 2019 brengt SodM een Staat van de sector Windenergie op zee 
uit. Doel van een dergelijk advies is om de veiligheid van de sector te verhogen en daar handvatten 
voor aan te reiken aan de sector zelf en aan de minister van EZK. 



Vergunningadvies 

In het vergunningadvies beoordeelt SodM de vergunningaanvraag op risico’s en mogelijke nadelige 
effecten en adviseert de minister welke voorwaarden op grond van veiligheid aan de vergunning 
kunnen worden verbonden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de bodembeweging ten gevolge 
van gaswinning te voorkomen of minimaliseren. 

Communicatie 

Het publieke belang vraagt om transparantie en voorlichting. SodM maakt haar adviezen openbaar 
op de website, net als interventies in het kader van handhaving. SodM geeft ook voorlichting aan 
politici, ambtenaren, burgerverenigingen en individuele burgers, brancheverenigingen en operators 
over haar advisering, toezicht en handhaving. Zo krijgt de Inspecteur-generaal der Mijnen (IgM) 
regelmatig het verzoek om een technische toelichting te geven aan de vaste Kamercommissie voor 
Energie en Klimaat ter voorbereiding op behandeling van een onderwerp in de Tweede Kamer. 

Ook provincies en gemeenten gaan met SodM in gesprek, onder andere vanwege haar specialistische 
kennis over risico’s, toezicht en handhaving. SodM vindt het belangrijk om het publieke belang te 
kennen, zodat zij in haar advisering daar zoveel als mogelijk rekening mee kan houden. Uiteraard 
volgt SodM het publieke debat in de Tweede Kamer en in de media. Ook voert SodM gesprekken met 
burgerverenigingen en individuele burgers en benut sociale media om te weten welke risico’s (te) 
veel of juist (te) weinig aandacht krijgen in het maatschappelijk debat. 

De kennis die SodM zo opdoet, benut zij in haar advisering en toezicht: zo kan zij zorgen benoemen 
die niet direct voortvloeien uit de technische aspecten en aangeven hoe zij de risico’s beoordeelt. Op 
grond van veiligheid adviseren wij de minister maatregelen waarbij de veiligheidsbeleving 
meegenomen wordt. 

Veiligheid 

SodM maakt zich sterk voor veiligheid  door onafhankelijk toezicht te houden. SodM signaleert en 
onderzoekt risico’s en grijpt in waar de veiligheid in het geding is. Verder adviseert zij de 
vergunningverlener en wetgever en zorgt voor onafhankelijk onderzoek. Veiligheid definieert SodM 
als het voorkomen van ziekte, letsel en overlijden van werknemers en burgers. Met oog en oor voor 
het perspectief van de samenleving geeft SodM heldere duiding aan risico’s. Daarmee draagt zij bij 
aan het vertrouwen van burgers in een veilige leefomgeving. 

Gevolgen van mijnbouwactiviteiten, zoals aardbevingen en schade, staan sinds 2012 steeds meer in 
de publieke belangstelling. Aan de hand van de strategische onderzoeksagenda investeert SodM 
systematisch in de ontwikkeling van onafhankelijke wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen 
gaswinning en aardbevingen. Wanneer het niet mogelijk is acceptabele risico’s te garanderen, ziet 
SodM erop toe dat beheersmaatregelen verder worden ontwikkeld en toegepast, zodat de nadelige 
gevolgen beperkt worden. Ook stimuleert SodM olie- en gasbedrijven om zowel transparant te zijn 
over de risico’s als pro-actief de risico’s op aardbevingen te beheersen. Als gevolg van de complexe 
waterinfrastructuur, in combinatie met de lage ligging ten opzichte van zeeniveau, is bodemdaling 
door delfstofwinning ook een relevant aandachtspunt voor SodM. 



SodM onderscheidt vier soorten veiligheid 

Persoonlijke veiligheid van werknemers – arbeidsveiligheid 

Net als in voorgaande jaren besteedt SodM ook in 2019 veel aandacht aan wat ook wel ‘persoonlijke 
veiligheid’ wordt genoemd. Keer op keer blijkt de menselijke factor een grote rol te spelen bij het 
ontstaan van incidenten. Daarom kijkt SodM naar de veiligheidscultuur van bedrijven en controleert 
zij de veiligheid van personeel, dat werkzaam is op platformen of op andere olie-, gas- of geothermie-
installaties. Dit toezicht heeft betrekking op arbeidsveiligheid. Aandachtspunten zijn onder andere: 
het veilig werken op grote hoogte, de uitvoering van hijswerkzaamheden, het werken in besloten 
ruimtes en het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast besteedt SodM aandacht aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen en het maximaal aantal uren dat men op een dag mag werken. 

SodM is voor haar toezicht op de persoonlijke veiligheid van werknemers gemandateerd namens de 
staatssecretaris van SZW. Concreet houdt SodM, samen met Inspectie SWZ, toezicht op de 
Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Warenwet. SodM richt zich hier op de 
domeinen waarin SodM actief is. 

Persoonlijke veiligheid van omwonenden 

Dit is de veiligheid van omwonenden bij energiewinning en exploratie activiteiten. 

Met name bij de gaswinning in Groningen zijn er relevante persoonlijke veiligheidsrisico’s voor 
mensen in de omgeving van de gasproductie. Meer over SodM’s speerpunten voor Groningen in 
2019 in hoofdstuk 3. 

Veiligheidsbeleving 

Naast de persoonlijke veiligheid, besteedt SodM ook aandacht aan de veiligheid zoals mensen die 
ervaren. Sinds het OVV rapport uit 2015 is duidelijk geworden dat ook hoe mensen veiligheid ervaren 
een belangrijke factor is die meegewogen moet worden. Dit geldt in Groningen, maar ook in alle 
andere activiteiten die bedrijven ondernemen. Of het nu om gaswinning gaat, geothermie of slimme 
meters, SodM heeft oog en oor voor hoe omwonenden, klanten en de samenleving in het algemeen 
veiligheid beleeft. Concreet betekent dit dat SodM actief het gesprek aangaat met bijvoorbeeld 
omwonenden over de impact van activiteiten op hun omgeving. 

Procesveiligheid 

Procesveiligheid heeft te maken met processen en systemen die in detail beschrijven hoe installaties 
bediend moeten worden om veilig te kunnen functioneren. Procesveiligheid is cruciaal voor de 
reguliere bedrijfsvoering, maar al helemaal als zich een calamiteit voordoet. Het doel is dan ook om 
de installaties veilig te laten werken en de risico’s die hierbij komen kijken, optimaal te beheersen. 

Voor een veilige bedrijfsvoering zijn meerdere aspecten van belang, zoals de kwaliteit en keuze van 
materialen, maar ook het ontwerp, de inrichting en het onderhoud van de installaties. De 
risicobeheersing gaat over de totale levensduur, dus van het begin van de activiteiten tot en met de 
sloop en ontmanteling,  het moment dat een olie-, gas-, geothermie- of zoutcaverne leeg is tot lang 
daarna. SodM ziet daarom niet alleen toe op de afzonderlijke risico’s, maar kijkt ook naar het totaal 
en over langere tijd om te kunnen bepalen of de veiligheid vandaag en in de toekomst goed geborgd 
is. 



Milieu 

Bescherming van het milieu betekent het voorkomen van onomkeerbare nadelige effecten en het 
beperken van hinder en schade voor mensen en het ecosysteem. Het gaat om effecten die op korte, 
lange en zeer lange termijn kunnen optreden. Mijnbouwactiviteiten hebben impact op het milieu en 
de natuur en kunnen gevolgen hebben voor mensen die in de omgeving van die activiteiten wonen. 
SodM, de vergunningverlener en de mijnbouwondernemingen hebben ieder hun eigen 
verantwoording om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. 

De energietransitie, de nieuwe klimaatwet en de maatschappij vragen een hernieuwde strategie op 
dit toezichtveld. In 2018 startte SodM met deze strategie door een onderzoek uit te zetten bij het 
RIVM naar de milieurisico’s per sector waar SodM toezicht op houdt. Dit vormt de blauwdruk van de 
hernieuwde inrichting van de milieufunctie binnen SodM. In 2019 werkt SodM de strategie voor de 
komende jaren uit en zet zo een belangrijke stap in het milieutoezicht op de volgende terreinen: 

• Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (REACH) 

• Injectiewater 

• Mijnbouwhulpstoffen bij Geothermie 

• De specifieke onderwerpen voor 2019 zijn: 

• Beoordeling chemicaliën geothermie; voldoen deze aan wetgeving? 

• Diesel en zoutwinning; compliance en alternatieven 

• Kaderstelling injectiewater 

Toezichtthema’s 

De volgende thema’s krijgen in 2019 nadrukkelijk aandacht in het toezicht van SodM: 

Vervolgen inspecteren 2.0 

SodM startte In 2018 met een nieuwe manier van inspecteren: inspecteren 2.0.  Het gaat hier om het 
gehele proces van plannen, voorbereiden tot en met het verzenden van de rapportage aan het 
bedrijf. Om de inspecteurs goed te kunnen ondersteunen bij het inspectieproces is in het nieuwe 
zaaksysteem van SodM deze methodiek verwerkt. Het implementatieproces startte in 2018, in 2019 
gaat SodM hiermee verder. 

Ontwikkelen nieuwe toezichtinstrumenten 

Naast het vernieuwen van de inspectiemethodiek gaan de ontwikkelingen in toezichtsland door. 
Twee zaken zijn voor SodM van belang: nieuwe toezichtthema’s en innovatie in toezicht 

Nieuwe toezichtthema’s 

In 2018 startte  SodM met het projectmatig in kaart brengen van de risico’s vanwege de veroudering 
van installaties (ageing genoemd) en de beveiliging van informatiesystemen bij de 
ondertoezichtstaande (ookwel aangeduid met cybercrime). Aanvullend op het in kaart brengen van 
deze mogelijke nieuwe risico’s richtte SodM zich op het opstellen van een bijpassend toezichtskader 
en het inspecteren van bedrijven. In 2019 gaat SodM hiermee door. SodM werkt hiervoor samen met 



andere toezichtshouders in het Inspectieberaad en met Agentschap Telecom die een belangrijke taak 
heeft gekregen in het toezicht op de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. 

Innovatie in toezicht 

Het tweede wat van belang is, is innovatie in het toezicht. Een belangrijk uitgangspunt van toezicht is 
(indien noodzakelijk) het bewerkstelligen van gedragsverandering bij de ondertoezichtstaande. Het 
uiteindelijke doel is dat bedrijven de eigen verantwoordelijk nemen voor de veiligheid van de mens 
en de bescherming van het milieu. Veel bedrijven nemen overigens die eigen verantwoordelijkheid 
al, maar er zijn achterblijvers. In 2019 verkent SodM op welke wijze innovatie een plek kan krijgen in 
het toezicht. Er zijn binnen de (rijks)overheid meerdere initiatieven genomen voor dit onderwerp die 
zijn ondergebracht in het Behavioural Insights Teams. SodM onderzoekt of het bij deze teams kan 
aansluiten.  



Groningen gaswinning 

SodM houdt toezicht op de gaswinning in Groningen en adviseert de minister van EZK hierover. 
SodM doet dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het zoveel als mogelijk voorkomen en beperken 
van schade. Voor het Groningen-gasveld doet SodM dit sinds halverwege 2017 mede op basis van 
het zogeheten Meet- en regelprotocol van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De aanpak 
is om continu het aantal bevingen en de zwaarte van de bevingen te monitoren: het ‘meten’; en zo 
nodig de productie aan te passen: het ‘regelen’. 

Relevante ontwikkelingen 

De impact van de aardbevingen in Groningen is enorm. Voor alles geldt: veiligheid staat voorop in het 
handelen van SodM. De volgende ontwikkelingen zijn voor het Groningenveld van belang: 

• In november 2017 heeft de Raad van State het Instemmingsbesluit van de minister van EZK 
vernietigd. In 2018 heeft de minister een nieuw besluit over het winningsplan Groningen 
genomen. Hiervoor heeft SodM over de aanvulling op het winningsplan van de NAM 
geadviseerd. 

• Op 10 december 2017 werd een grenswaarde uit het Meet- en regelprotocol overschreden 
door een aardbeving van 2.1 bij ’t Zandt. Door de verdere seismische ontwikkelingen in begin 
januari 2018 in de vorm van een beving met een magnitude van 3,4 bij Zeerijp werd het 
hoogste niveau van het Meet- en regelprotocol bereikt (Interventieniveau: rood). Daarom 
heeft SodM de minister van EZK geadviseerd om zo snel als mogelijk stevige maatregelen te 
nemen in de Groningen productie en de algehele productie van het Groningenveld zo snel als 
mogelijk terug te brengen naar 12 miljard kubieke meter per jaar. 

• Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning af te bouwen naar 0 in 2030. Ook heeft 
het kabinet de mijnbouwwet voor Groningen aangepast, onder de noemer: Nooit meer dan 
nodig. SodM adviseerde in juni 2018 over de veiligheidsrisico’s van het afbouwplan. 

• Het Versterkingsprogramma wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 

Toezichtthema’s 

De volgende toezichtthema’s staan in 2019 centraal: 

Veranderende verantwoordelijkheden 

SodM houdt toezicht op de veiligheid van de gaswinning. Met de aanpassing van de mijnbouwwet 
wordt de minister verantwoordelijk voor het niveau van de gaswinning; NAM voert enkel nog uit. Het 
winningsniveau wordt hierbij bepaald door het niveau van de leveringszekerheid. Deze verandering 
van verantwoordelijkheid betekent dat een deel van de zorgplicht eveneens overgaat op de minister. 
SodM zal jaarlijks gaan toetsen of de veiligheid voldoende geborgd is en adviseert de minister 
maatregelen te nemen als daar vanuit veiligheidsoverwegingen aanleiding voor is. 

Ontwikkeling toezicht op de versterking 

Het versterkingsprogramma draagt bij aan het borgen van de veiligheid in Groningen. Als 
toezichthouder op de veiligheid zal SodM erop toe zien dat het versterkingsprogramma zo snel 
mogelijk en in voldoende mate bijdraagt aan het aan de norm voldoen van gebouwen in Groningen. 



Definitie van de op de nieuwe situatie geënte MRP 

In 2018 is SodM begonnen met een evaluatie en actualisatie van het Meet- en regelprotocol 
Groningen. Hierbij wordt getoetst of het MRP goed werkt en worden voorstellen geschreven hoe 
Mijnbouwregeling aangepast kan worden. Hierdoor wordt het MRP toegespitst op de aanpassing van 
de Mijnbouwwet. 

Geplande onderzoeken 

Voor 2019 staan er verschillende onderzoeken op het programma. In de maatschappij leeft een 
kritische houding ten aanzien van de uitkomsten van het Hazard and Risk Assessment (HRA) -model. 
Hierdoor is het nog belangrijker geworden om het model te valideren en exact te weten of en waar 
er sprake is van conservatisme dan wel optimisme. SodM heeft als wettelijke taak om de 
risicobeoordelingen te toetsen en laat daarom extra onderzoek hiernaar uitvoeren. 

Een deel van deze onderzoeken wordt binnen het KEM-programma uitgevoerd. Het gaat hier met 
name om (wetenschappelijke) onderzoeken naar de modellen in de risicoberekeningen (HRA-model), 
en de doorwerking van aannames en onzekerheden in de resultaten van de berekeningen. 

Naast deze KEM-onderzoeken laat SodM een aantal andere belangrijke onderzoeken uitvoeren. Deze 
onderzoeken richten zich met name op de verschillen tussen de NPR (Nederlandse Praktijk 
Richtlijnen) risicoschatting en de HRA-risicoberekeningen. In eerdere beoordelingen heeft SodM de 
wetenschappelijke kwaliteit van de modellen van de NAM beoordeeld. Dit jaar zal SodM ook het 
programma (de software) waarmee de HRA-risicoberekening wordt gemaakt onafhankelijk 
controleren. 

Inspectieagenda 

In 2019 richt SodM zich op de volgende toezichtsonderwerpen en inspecties. 

Toezicht 

Met de aanpassing van de Mijnbouwwet beoordeelt SodM jaarlijks de ontwikkeling van de 
veiligheidsrisico’s in Groningen 

Ook met de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld blijven er bevingen voorkomen. SodM 
houdt deze trends daarom scherp in de gaten. SodM houdt daarbij toezicht of NAM opereert volgens 
het winningsplan en Meet- en regelprotocol. Bij overschrijding van de grenswaardes of wanneer er 
sprake is van ontwikkelingen waardoor de veiligheidssituatie verslechtert zal de minister SodM om 
advies vragen. Daarnaast kan SodM de minister ook ongevragad adviseren. Deze adviezen zijn 
openbaar. SodM houdt hierbij de productie uit het Groningenveld in relatie tot de stikstofinzet en de 
ontwikkeling van de graaddagen nauwlettend in de gaten. 

Nieuw in 2019 is het toezicht op de versterking. Het versterkingsprogramma draagt bij aan het 
realiseren van veiligheid. SodM beoordeelt de plannen van de gemeenten op omvang, prioritering, 
snelheid, effectiviteit van de maatregelen en communicatie. SodM zal deze aspecten ook de 
komende jaren scherp volgen. 



Communicatie 

SodM zet in op het vernieuwen van de website met daarop actuele informatie uit het toezicht 
(ontwikkeling seismiciteit, versterking, etc). Onderdeel hiervan is de automatisering van 
dataverwerking op basis van externe gegevens om deze vervolgens online inzichtelijk te maken. 

Inspecties 

Afhankelijk van het temperatuur verloop en de stikstofinzet zal de productie uit het Groningen 
gasveld bepaald worden. De mate waarin geproduceerd wordt uit het Groningen gasveld is mede 
bepalend voor de veiligheid en zal daarom nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

Op de Groningen clusters zijn het afgelopen jaar geen integrale inspecties uitgevoerd. Om het werk 
te kunnen verdelen is de strategische keuze gemaakt om in 2019 de vijf zuidwestelijke clusters en het 
Eemskanaal te inspecteren. Dit betreft dan: Kooipolder, Slochteren incl. Froombosch, Spitsbergen, 
Tusschenklappen incl. Sappemeer en Zuiderveen. De twee jaar hierna staan dan de zuidoostelijke en 
centraal-oostelijke clusters en Bierum op het programma. 

Na de recente lekkages staat de condensaatopslag bij Farmsum onder verscherpt toezicht. Dit 
betekent dat de opslag komend jaar drie keer geïnspecteerd wordt. Tevens staat een integrale 
inspectie voor de waterinjectie op de locatie Borgsweer gepland. 

Naast deze inspecties bezoekt SodM in het kader van het project Emissies een van de Groningen 
clusters.  



Olie- en gaswinning op land en zee 

In Nederland wordt al sinds vele decennia olie en gas gewonnen. De sector omvat circa 600 
mijnbouwlocaties op land en circa 150 op zee. De olie- en gasvelden op land zijn voor het overgrote 
deel in handen van de NAM en Vermilion. Daarnaast zijn nog enkele andere operators actief. Deze 
hebben slechts één of enkele winningsinstallaties op land in bedrijf. 

Naast enkele winningsinstallaties op land hebben we ook opslaginstallaties (Bergermeer). De 
installaties op zee zijn in handen van in totaal 10 verschillende bedrijven. Dankzij de jarenlange 
ervaringen in Nederland zijn de technische risico’s met betrekking tot olie- en gaswinning bekend. 
Het aantal incidenten en ongevallen in de sector is relatief laag. Niettemin zijn er binnen de sector, 
op onderdelen, wel verschillen te constateren, daar waar het de prestaties op het gebied van 
veiligheid en beheersing van de risico’s betreft. Veelal zijn deze verschillen zichtbaar in de 
veiligheidscultuur van de bedrijven. 

Relevante ontwikkelingen 

De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor de sector. 

1. Er is sprake van een afnemende maatschappelijke en politieke en acceptatie voor olie- en 
gaswinning op land. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld de injectie van productiewater in (lege) 
reservoirs, of het uitvoeren van hydraulische stimulatie in putten, roepen veel vragen op in 
de omgeving. In lijn met deze trend in de publieke opinie is in het regeerakkoord besloten 
dat er deze kabinetsperiode geen nieuwe opsporingsvergunningen meer worden afgegeven 
voor nieuwe gasvelden op land. 

2. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor 
het verkrijgen van stukken die verband houden met de winning van olie en gas op installaties 
in hun omgeving. Daarnaast ziet SodM het aantal verzoeken voor handhaving van wet- en 
regelgeving op deze installaties door groepen uit de samenleving aanzienlijk toenemen. 

3. Veel olie- en gasvelden bevinden zich aan het einde van de levenscyclus en zijn in de laatste 
jaren van productie. Deze installaties lopen tegen het einde van hun technische levensduur. 
Dit betekent dat er extra aandacht nodig is voor het (langer) veilig in bedrijf houden van deze 
installaties. 

4. De olie- en gasprijzen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Bedrijven beperken daarom hun 
uitgaven. Het eventueel hierdoor bijstellen van onderhoudsplannen en bemensing voor de 
bestaande installaties mag niet ten koste gaan van de integriteit van deze installaties, de 
veiligheid van het personeel en ook niet ten koste van de veiligheid van de omwonenden. De 
druk op beschikbare budgetten leidt ook tot een verlies van kennis en ervaring als resultaat 
van ontslagen. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden kleine gasvelden door huidige 
operators verkocht. Andere (nieuwe) bedrijven nemen de operatie daarvan over. Een 
aandachtspunt hierbij is dat essentiële informatie over de status en integriteit van de 
installatie bij een dergelijke overdracht niet verloren gaat. Daarnaast moet voor deze nieuwe 
spelers helder zijn, dat ook bij hun businessmodel veiligheid en milieu voorop dienen te staan 
en dat installaties adequaat  moeten worden verwijderd, na beëindiging van de winning. 

5. Een deel van de offshore installaties heeft de ontwerp-levensduur bereikt. Dit betreft met 
name de draagconstructies van de mijnbouwinstallaties en de pijpleidingen. Voorwaarde om  
de operaties van deze installaties voort te zetten, is dat de integriteit van de installaties en 
leidingen voor de komende jaren worden gegarandeerd. 



6. De behandeling van het gewonnen gas wordt steeds meer geconcentreerd op de grote 
offshore installaties. De behandelingsinstallaties op de kleinere installaties worden in dit 
kader verwijderd of verkleind (‘decomplexing’), waardoor deze installaties verder onbemand 
(op afstand) worden geopereerd. In sommige gevallen wordt daarbij ook het helideck van 
deze installaties verwijderd. 

7. Onderhoud aan installaties vindt steeds vaker plaats met behulp van schepen, die aanmeren 
bij een offshore installatie, en daar mensen en materieel afzetten ten behoeve van de 
onderhoudsactiviteiten. Deze werkwijze draagt er tevens toe bij dat helidekken van deze 
installaties kunnen worden verwijderd. 

8. Op steeds meer offshore installaties is de productie inmiddels gestaakt en/of zijn hier 
plannen voor in voorbereiding. De behandelingsinstallaties worden daarbij geïsoleerd van de 
putten en gereinigd, in afwachting van definitieve verwijdering van de putten en de 
installaties. Maatregelen worden getroffen om de integriteit van de installaties in deze 
‘tussenfase’ te bewaken. 

9. De uit bedrijf genomen offshore installaties zullen in de toekomst definitief moeten worden 
verwijderd. Om de kosten hiervoor te minimaliseren, ontwikkelt de sector, op initiatief van 
Energie Beheer Nederland (EBN), een gezamenlijk plan van aanpak voor de verwijdering van 
deze installaties. 



 

Figuur 1: Olie en gas in Nederland (Bron: CGG) 

  



Toezichtthema’s 

De volgende toezichtthema’s staan in 2019 centraal: 

Toezicht en advisering op winningsplannen 

In de winningsplannen wordt naast de (technische) doelmatigheid ook beschreven hoe de olie- en 
gaswinning op een veilige en milieu-hygiënisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. SodM kijkt of 
de voorschriften voor winningsplannen nog passen bij de voortdurend veranderende situatie. Dit kan 
ook gevolgen hebben voor het toezicht op de naleving van instemmingsbesluiten op 
winningsplannen. 

RiGG’s - verificatie van de implementatie 

Naast Rapporten inzake Grote Gevaren (RiGG’s) voor de offshore installaties hebben ondernemingen 
ook hun RiGG’s ingediend voor hun installaties op land. Ook deze RiGG’s beoordeelt SodM, maar 
hiervoor is geen instemming vereist. Naar verwachting zal dit beoordelingsproces doorgaan in de 
eerste helft van 2019. 

Een ander belangrijk thema in 2019 is de verificatie van de implementatie van de RiGG’s op de 
installaties. In de RiGG’s zijn o.a. maatregelen beschreven om incidenten zoals een (zwaar) ongeval te 
voorkomen en/of de kans hierop te minimaliseren. SodM controleert in 2019 of de maatregelen die 
hiervoor in de RiGG’s zijn beschreven ook daadwerkelijk onderdeel uitmaken van het zorgsysteem 
van de ondernemingen. 

Ageing 

Ageing, de veroudering van mijnbouwinstallaties voor olie en gaswinning, brengt als één van de 
belangrijkste risico’s met zich mee: het verlies van integriteit van installaties en het hierdoor 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Dit is een thema dat landelijk door alle bevoegde inspecties voor 
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo, 2015) wordt uitgevoerd. De directe aanleiding voor dit 
thema vormen de risicoanalyses vanuit een landelijk programma, waaruit bleek dat relatief veel 
incidenten ontstaan met oude mijnbouwinstallaties. Het doel van dit thema is om te komen tot een 
beter beeld van hoe de industrie omgaat met het ouder worden van installaties. Daarnaast moet het 
inzicht geven in de wijze waarop het keuringsregiem functioneert, het onderhoud en gebruik 
plaatsvindt en mijnbouwinstallaties worden aangepast en vervangen. Beschikken ook de jonge 
operators over voldoende kennis en kunde om de oude installaties veilig te opereren? 

Tijdens de inspecties onderzoekt SodM bij mijnondernemingen of de risico’s die bij het ouder worden 
van de installatie een rol spelen, voldoende worden onderkend en gemitigeerd. SodM ontwikkelt een 
toetsingskader voor ageing en aan het eind van het jaar is er goed zicht op de wijze waarop de 
vergunninghouders met dit onderwerp omgaan. Hoewel de aanzet voor dit thema in 2018 heeft 
plaatsgevonden, is door gebrek aan capaciteit de uitvoering van dit thema voorzien in 2019. 

Om te komen tot een beter landelijk toezichtskader op dit onderwerp, deelt SodM de inzichten met 
andere landelijk opererende inspecties, zoals Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de 
veiligheidsregio’s en Brzo-plus. 

Cybercrime 

In het besluit meldplicht cybersecurity is de NAM aangewezen als ‘aanbieder van een essentiële 
dienst’ (AED) voor wat betreft het opsporen en winnen van aardgas uit het Groningenveld. De 



exploitant dient – op basis van deze aanwijzing – passende maatregelen te nemen om de risico’s voor 
de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen te beheersen en tevens passende 
maatregelen te nemen om ICT-incidenten te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. 
Agentschap Telecom is de aangewezen toezichthouder voor cybersecurity. In het besluit meldplicht 
cybersecurity zijn geen (andere) onshore installaties of bedrijfsonderdelen aangewezen als essentiële 
dienst. Voor niet aangewezen diensten is SodM toezichthouder op de VGM (veiligheid, gezondheid, 
milieu) risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van cybersecurityincidenten. 

SodM bepaalt samen met het Agentschap Telecom en in nauwe samenwerking met de onshore 
sector wat ‘passende’ maatregelen en bescherming betekent. Met een eerste inventarisatie brengen 
we de huidige situatie in beeld. Samen met experts op dit gebied, zullen de sector en de twee 
toezichthouders in 2019 nagaan wat de huidige kwetsbaarheden van de digitale systemen zijn en hoe 
gezamenlijk toezicht een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de Cybersecurity bij 
mijnbouwondernemingen. Ook zullen we een toetsingskader voor Cybercrime ontwikkelen en inzicht 
verkrijgen in de wijze waarop de vergunninghouders met dit onderwerp omgaan. 

Putintegriteit 

Binnen het project ‘Integriteit Infrastructuur’ voerde SodM gedurende 2017 en 2018 het deelproject 
‘Integriteit Putten’ onshore uit, waaronder putten in de olie & gas sector. Binnen de infrastructuur 
van de delfstofwinning is het puttenarsenaal een kritische component. Op hoofdlijnen dient er een 
identificatie, categorisatie en rangschikking plaats te vinden van manco’s en gebreken in of aan 
putten. Bij de uitvoering van dit deelproject heeft SodM een rangschikking toegepast per type 
delfstof (olie, gas, zout en geothermie) en per type delfstofwinningsmechanisme (productie, injectie 
en opslag). 

SodM gaat in 2019 door met het deelproject ‘Integriteit Putten’. Hierbij richt SodM zich in eerste 
instantie op de meest voorkomende gebreken en daarmee de grootste risico’s bij o.a. olie- en 
gasputten. Ieder bedrijf krijgt te maken met een jaarlijkse inspectie op het beheer van de integriteit 
van de putten. SodM ziet er dan op toe dat de ondernemingen voldoende aandacht geven aan: het 
detecteren van gebreken, het nemen van veiligheidsmaatregelen en het op tijd repareren van de 
gebreken. 

Tot slot onderzoekt SodM met welke vaste set van indicatoren zij de ernst van schade aan de 
omgeving als gevolg van lekkage uit putten in de toekomst gaan bepalen. Deze ontbreken op dit 
moment waardoor het lastig is om een exacte en vergelijkbare analyse te maken. 

Meten en berekenen van emissies 

In 2019 inspecteert SodM de systemen en protocollen die ondernemingen gebruiken voor het 
bepalen, registeren en beoordelen van emissies op de winningsinstallaties (on- en offshore, niet 
alleen methaan emissies maar ook NOx). Naar verwachting zullen hiervoor inspecties worden 
uitgevoerd op het kantoor van mijnondernemingen en op geselecteerde installaties van de 
ondernemingen. Indien daar aanleiding toe is, laat SodM ook metingen uitvoeren. 

Geplande onderzoeken 

In het KEM-programma wordt onderzoek voortgezet naar het effect van de productiesnelheid, en 
van de veranderingen daarin, op het optreden van aardbevingen. Onderzoek start daarnaast naar de 
effecten van gecombineerde horizontale en verticale bewegingen tijdens (herhaalde) bevingen en 
naar de invloed van de ondiepe ondergrond op bijvoorbeeld bodemdaling en schade aan gebouwen. 



Ook starten binnen het KEM-programma onderzoeken naar de effecten van waterinjectie en naar de 
integriteit en lekdichtheid na abandonnering van putten. Verder wordt er een nieuw onderzoek 
gestart om te proberen te begrijpen waarom in sommige velden wel en in andere velden geen, 
aardbevingen optreden bij gasproductie. 

Inspectieagenda 

Naast het toezicht op de thema’s worden in 2019 ook reguliere integrale inspecties uitgevoerd op 
een deel van de circa 750 installaties on- en offshore. De keuze waar deze inspecties worden 
uitgevoerd, baseert SodM op de volgende criteria: 

1. Risicoprofiel 

Dit betekent inspecties op de grote locaties op land en installaties die nieuw in gebruik zijn genomen. 
Ook locaties / installaties met specifieke risico’s (bijvoorbeeld de aanwezigheid van gevaarlijke 
stoffen of de aanwezigheid van radioactieve afzettingen) vallen onder deze categorie. 

2. Maatschappelijke aspecten 

Wanneer er veel vragen zijn over locaties van bijvoorbeeld omwonenden of milieuorganisaties, 
zullen inspecties plaatsvinden op locaties rond de Waddenzee, locaties waar methaan wordt 
afgefakkeld, alsmede waterinjectie-locaties om te bepalen of aan vergunningen wordt voldaan. 

3. Inspectiefrequentie 

Hiervoor is de datum van de laatste inspectie maatgevend. Dit betekent met name inspecties in een 
selectie van (onbemande) middelgrote installaties op land, waarbij de laatste inspectie afwijkt van de 
hiervoor vastgestelde inspectie frequentie. 

Op basis van bovenstaande criteria maakt SodM een keuze welke installaties zij gaat inspecteren, 
waarbij SodM ook een planning opstelt. Een deel van deze inspecties voert SodM onaangekondigd 
uit. Installaties en locaties, waar tijdens de inspectie veel tekortkomingen zijn geconstateerd, worden 
in 2019 opnieuw bezocht, om te controleren of de tekortkomingen zijn opgepakt en hersteld. Een 
ander deel van het toezicht betreft bezoeken aan installaties ten behoeve van het uitvoeren van 
onderzoek naar ongevallen en voorvallen. 

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het toezichtsarrangement voor de sector, stelt SodM punten 
op die minimaal bij elke inspectie moeten worden doorlopen. Door deze punten bij verschillende 
ondernemingen op verschillende installaties uit te voeren, kan SodM een gedetailleerd en 
gefundeerd oordeel geven over de prestaties van de sector.  



Netbeheer 

SodM houdt toezicht op de netbeheerders voor zover dit ziet op de veiligheid van gas. De door het 
ministerie van EZK aangewezen beheerders van het gasnet voeren dit gastransport uit. De landelijke 
netbeheerder, GTS, heeft 12.600 kilometer hogedruk gasleidingen in eigendom. De zeven regionale 
netbeheerder bezitten gezamenlijk 123.600 kilometer lagedruk gasleidingen. Het grootste deel van 
het gasnet is in de jaren ‘60 aangelegd. Het gasnet is in de loop van de jaren vernieuwd en 
uitgebreid. Er liggen gasleidingen van alle leeftijden in de grond, en van allerlei materialen. 

Per 1 juli 2018 is SodM ook verantwoordelijk voor toezicht op de veiligheid van gasnetten van 
overige beheerders. Dit zijn andere gasneteigenaren dan de eigenaren waarvoor een netbeheerder is 
toegewezen of die een ontheffing voor de toewijzing hebben. De omvang van deze nieuwe groep is 
nog onbekend aangezien deze niet geregistreerd zijn. 

Relevante ontwikkelingen in de sector 

De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor sector. 

Wetswijzigingen veranderen taken en bevoegdheden SodM 

De wet- en regelgeving met betrekking tot de toezichttaak van SodM, in het kader van de Wet 
Voortgang Energietransitie wijzigt. Dit wetsvoorstel is op 3 april 2018 door de Eerste Kamer 
aangenomen en wijzigt onder meer de Gaswet. De wijzigingen treden in twee tranches in werking: 
een eerste tranche per 1 juli 2018 en een tweede tranche per 1 januari 2019. De belangrijkste 
veranderingen zijn: 

• het verbrede perspectief van het toezicht op de netbeheerders: niet alleen hun activiteiten 
voor gastransport, maar voor gas in het algemeen; 

• veiligheid van private gasnetten zijn onder toezichtsverantwoordelijkheid van SodM 
gekomen en 

• naast toezichtsverantwoordelijkheid, heeft SodM ook handelingsbevoegdheid gekregen. 

Toezichttaak is verduidelijkt, maar blijft in meerdere handen 

Door boven benoemde wijzigingen wordt duidelijk dat SodM verantwoordelijk is voor het toezicht op 
de veiligheid van gastransport door netbeheerders. SodM inspecteert samen met Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) en Autoriteit Consument en Markt (ACM). ILT is daarbij het bevoegd 
gezag voor leidingen van 16 bar of hoger. ACM is het bevoegd gezag, voor de Gaswet, voor onder 
meer de leveringszekerheid en de kwaliteit van het gas en de ontheffingshouders. SodM werkt 
daarnaast in haar toezicht samen met Agentschap Telecom (AT), de toezichthouder voor de Wet 
informatie-uitwisselingondergrondse netten en de Metrologiewet. SodM en AT informeren elkaar 
over en weer over gaslekkages als gevolg van graafschades. 

Uit bovenstaande blijkt dat het toezicht op het gasdistributienetwerk veel afstemming vergt. 
Toezicht en handhavingsbevoegdheid op de veiligheid van het gastransport door de netbeheerders 
en andere eigenaren is vanaf 1 januari wel in één hand belegd: bij SodM. 



Energietransitie 

De energietransitie zorgt voor een ander gebruik van het gasnetwerk in Nederland. Er zal minder 
aardgas door de netwerken gaan stromen. Steeds meer huishoudens gaan in de toekomst hun huizen 
verwarmen met warmtenetwerken of door bijvoorbeeld het gebruik van (hybride) warmtepompen. 
Daar staat tegenover dat meer hernieuwbaar gas (ook wel bekend als groen gas) getransporteerd zal 
worden. Ook ontstaan initiatieven als het gebruik van het Gasunie Transport Services (GTS)-netwerk 
voor het transport van waterstof. 

Uit het projectplan voor het project Netbeheer/Energietransitie: ‘In de loop van 2019 zullen nieuwe 
samenwerkingsregelingen worden opgesteld/geïnitieerd. Waar relevant zal in gesprek met het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden bezien in hoeverre aanvullende wet- en 
regelgeving nodig is, er behoefte bestaat aan meer uitgewerkte normen en/of nadere 
toezichtarrangementen noodzakelijk zijn van de kant van SodM.’. 

Toezichtthema’s 

De volgende toezichtthema’s staan in 2019 centraal: 

Wetswijzigingen 

De hierboven genoemde verbreding van het toezichtperspectief op netbeheerders (op gas in plaats 
van op gastransport) wordt in 2019 nader onderzocht op consequenties voor taken en 
verantwoordelijkheden van SodM. In reactie op UHT-verzoeken in 2018 is door SodM aangegeven 
dat de taken van SodM mogelijk worden vergroot, met consequenties voor de formatie. In 2019 
wordt dit nader onderzocht en wordt zo nodig een reactie naar EZK voorbereid. 

Wijziging artikel 2, lid 10, van de Gaswet: meer nieuwe netbeheerders 

SodM houdt toezicht op de veiligheid van alle gastransportnetten die niet beschikken over een 
ontheffing. Vanwege deze nieuwe bepaling per 1 juli 2018 komen meer netten voor toezicht in 
aanmerking. In het laatste kwartaal van 2018 is een inventarisatie gedaan onder de regionale 
netbeheerders, naar gastransportnetten zonder ontheffing en is overleg gevoerd met ACM. Alhoewel 
het onderzoek nog niet is afgerond, zijn voorlopige conclusies: 

• het aantal is naar verwachting hoog; 

• het risicoprofiel is deels hoog (onder meer recreatieparken); 

• de nieuwe netbeheerders komen onder een nieuw en voor hen onbekend regime; 

• een volledige inventarisatie vraagt veel inspanning. 

In 2019 wordt de inventarisatie voortgezet. SodM zet in op het maken van afspraken met ACM, als 
verantwoordelijke voor het niet-veiligheid gerelateerde toezicht. Deze afspraken gaan over een 
gezamenlijke aanpak en organisatie van het toezicht. Daarnaast worden met ACM afspraken gemaakt 
over inzet van handhavingsbevoegdheden. 

Toezicht met handhavingsbevoegdheden 

SodM kan vanaf 1 januari 2019 handhavend optreden richting de netbeheerders. De Wet Voortgang 
Energietransitie (VET) treedt dan in werking en zorgt voor wijzigingen in onder meer de Gaswet. De 
Wet VET zorgt ervoor dat de minister van EZK handhavingsbevoegdheden krijgt op de onderwerpen 



waarop SodM toezicht houdt. De minister schreef aan de Tweede Kamer (17 december 2018) dat 
SodM namens hem handhavend mag optreden. Dit gebeurt via een mandaatregeling. 

SodM kan met deze regeling een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een 
aanwijzing geven. Dit kan nodig zijn wanneer netbeheerders niet voldoende vaart maken met het 
verbeteren van hun kwaliteitborgingssysteem. 

Slimme meters 

In 2018 deed zich een aantal issues rond slimme meters voor. Dit vormde aanleiding voor SodM om 
een onderzoek te starten. 17 november jongstleden publiceerde SodM een rapport over de 
veiligheid van de slimme gasmeter. In dit rapport stelt SodM, onder meer, dat de netbeheerders hun 
kwaliteitssysteem en monitoringsysteem van storingen moeten verbeteren en hun houding moeten 
veranderen naar een die meer gericht is op veiligheidsbeleving van de consument. Na de presentatie 
van het onderzoek zijn de issues niet gestopt. Het najaar van 2018 kenmerkte zich door nieuwe en 
ingrijpende issues en veel media-aandacht.  

Door de ernst en het aantal issues rond slimme meters en de daaraan verbonden specifieke eisen die 
gesteld worden aan de inzet van afdeling Netbeheer is duidelijk geworden dat binnen SodM meer 
kennis moet worden geborgd over normerings-, wetstechnische en technische aspecten van slimme 
gasmeters en manieren van auditing. 

De aanbevelingen uit eerder genoemde onderzoek zijn besproken met de regionale netbeheerders. 
In januari 2019 leveren zij plannen van aanpak aan, gericht op implementatie van de aanbevelingen. 
SodM richt een systematiek in om de voortgang te kunnen volgen en houdt nauw contact met de 
netbeheerders om kennisdeling en -bundeling te stimuleren.   

Energietransitie 

In 2019 worden de resultaten bekend uit een toekomstverkenning van SodM op energiebehoefte, -
verbruik en -transport en mogelijke consequenties voor het toezicht. SodM acteert actief in dit 
onderzoek. 

Geplande onderzoeken 

Het onderzoeksprogramma richt zich op twee aspecten: gasnetten zonder ontheffing en slimme 
meters. 

Inspectieagenda 

In 2018 was de focus gericht op het uniformeren van de inspecties en het uniformeren van de 
beoordeling van de resultaten van de inspecties. In 2019 wordt ingezet op voorbereidende 
activiteiten voor een Staat van de sector. Het betreft het in kaart brengen van actoren en risico’s. 

Waterstof 

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Waterstof kan gebruikt worden voor 
opslag van elektriciteit, bijvoorbeeld bij overproductie van windmolens. Ook kan elektriciteit in de 
vorm van waterstof ‘getransporteerd’ worden via ons huidige gasnetwerk. Netbeheerders voeren al 
de eerste experimenten uit met transport en opslag van waterstof. 



Op dit moment is het toezicht op waterstof nog onvoldoende geregeld, dit is alleen geregeld voor 
waterstoftransport onder hoge druk. SodM vindt dat het toezicht op het veilig transporteren en 
gebruiken van waterstof goed geregeld moet worden. Daarvoor moeten de bevoegdheden voor 
toezicht en handhaving in de wet worden geregeld. SodM is hierover in gesprek met het ministerie 
van EZK. 

  



Geothermie 

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt warm zoutwater uit een dieper gelegen 
aardlaag omhoog gepompt. Dit warme water geeft zijn warmte via een warmtewisselaar af aan 
water waarmee vervolgens onder meer kassen en huizen worden verwarmd. Het afgekoelde water 
wordt vervolgens teruggepompt in het ondergrondse reservoir om daar weer op temperatuur te 
komen. 

Geothermie is duurzaam, maar het moet wel veilig gebeuren. Net als voor olie en gas moet diep in de 
ondergrond worden geboord. Veel risico’s van het boren zijn bij geothermie vergelijkbaar met de 
boorrisico's van de olie- en gaswinning. De sector is nu nog relatief jong en onervaren waardoor 
veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Het ministerie van EZK bereidt specifieke wetgeving over 
geothermie voor. 

Er zijn nu meerdere partijen die zich inzetten voor de ontwikkeling van de geothermiesector. Dutch 
Association Geothermal Operators (DAGO) is de branchevereniging van de geothermie operators, 
Stichting Platform Geothermie zet zich in voor de bevordering van de verantwoorde toepassing van 
(diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland. 

Relevante ontwikkelingen 

In 2017 is het Masterplan Geothermie ontwikkeld door o.a. Stichting Platform Geothermie, DAGO, en 
EBN. Dit masterplan voorziet een sterke groei in geothermieprojecten in de komende jaren. 
Momenteel zijn er rond de twintig geothermiesystemen actief in Nederland. Dit aantal groeit verder 
in 2019. Enkele systemen waarvan de boringen al zijn begonnen in 2018 worden afgemaakt, en naar 
verwachting zullen rond de vijf nieuwe projecten starten. 

De meeste projecten zijn nu nog gekoppeld aan de glastuinbouw. Er zijn wel meerdere 
opsporingsvergunningen aangevraagd door grotere partijen die meerdere projecten willen 
ontwikkelen - vaak ook voor de gebouwde omgeving. Er is verder een trend waarneembaar dat 
grotere ondernemingen die zich willen specialiseren in warmteleverancier vergunningen aanvragen. 
Ook provincies en gemeentes tonen zich geïnteresseerd voor het ontwikkelen van 
geothermieprojecten. 

Advisering aan het ministerie van EZK en vergunningverlening 

Het aantal aanvragen voor opsporingsvergunningen groeit door in 2019. SodM adviseert het 
ministerie van EZK over alle aanvragen. Dat geldt ook voor de winningsvergunningen en de 
winningsplannen. 

Het ministerie van EZK bereidt wetgeving voor zodat deze beter aansluit de praktijk zoals die gezien 
wordt in de geothermiesector. SodM zal het ministerie adviseren over de veiligheid in de sector. 

Geen van de geothermie bedrijven beschikt over een goedgekeurd winningsplan. Dat is onwenselijk, 
omdat daarmee voorwaarden ontbreken waaronder gewonnen mag worden. Dit is eerder ook 
aangegeven in de Staat van de sector in 2017. SodM zal bij met ministerie blijven aandringen om zo 
snel als mogelijk winningsplannen te beoordelen en de voorwaarden op te stellen voor een veilige 
winning van aardwarmte. 

Toezichtthema’s 

De volgende toezichtthema’s staan in 2019 centraal: 



Well Integrity Management System 

Ervaring uit de afgelopen jaren heeft laten zien dat meerdere geothermieputten niet de verwachte 
levensduur hebben. Door corrosie ontstaan er problemen zoals lekkages in deze putten. Deze 
moeten dan of opnieuw worden geboord of er moeten aanvullende maatregelen worden genomen.   
Daarom voert SodM in 2019 specifiek inspecties uit op het “Well Integrity Management System” 
(WIMS). Ook zal SodM in 2019 concrete technische eisen opstellen voor het putontwerp. 

Emissieregistratie 

Bij veel geothermieprojecten wordt er naast warm water ook gas mee-geproduceerd. Dit gas wordt 
of gebruikt door de operator, of in sommige gevallen afgefakkeld. SodM heeft als focus in 2019 om te 
inspecteren of de emissieregistratie bij alle operators op orde is. 

Mijnbouwhulpstoffen 

In de geothermie worden mijnbouwhulpstoffen gebruikt om corrosie van de putten te voorkomen. 
SodM zal hier in 2019 extra aandacht op vestigen. 

Geplande onderzoeken 

Het KEM onderzoek naar de risico-inventarisatie voor de ultra diepe geothermie (UDG) wordt 
afgerond in 2019. SodM begeleidt dit onderzoek. 

Inspectieagenda 

SodM trekt in de Staat van de sector Geothermie uit 2017 stevige conclusies over de sector. De 
milieu- en veiligheidsrisico’s worden onvoldoende onderkend, wet- en regelgeving niet goed genoeg 
nageleefd en er is sprake van een zwak ontwikkelde veiligheidscultuur. De sector is nog onervaren, 
beperkt in omvang en deelt kennis onvoldoende. SodM constateert over 2018 dat er weliswaar 
verbetering is opgetreden, maar dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. 

In 2018 heeft SodM een toezichtarrangement voor geothermie geschreven. In 2019 gaat SodM haar 
toezicht uitvoeren aan de hand van dit toezichtarrangement. SodM wil in 2019 alle in bedrijf zijnde 
geothermie projecten inspecteren. 100% dekking dus. Bij de inspecties krijgen de beheersing van de 
risico’s en de benodigde deskundigheid veel aandacht. Het betreft zowel risico’s vanwege 
booractiviteiten en werkzaamheden aan boorputten, het milieu, de omgeving en 
arbeidsomstandigheden. Waar nodig werkt SodM samen met de Inspectie SZW en de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). 

Door volledige dekking wordt het mogelijk om een compleet overzicht te krijgen van de sector. 
Daarnaast inspecteert SodM alle nieuwe projecten zorgvuldig tijdens de aanleg van putten en 
installaties.  



Windenergie op zee 

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar 
is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang, met het oog op het klimaat en de 
afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Maar ook minder afhankelijk zijn van 
internationale energieleveranciers speelt hierbij een rol. In ons land zijn momenteel vijf actieve 
windparken op de Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW) 
aan elektriciteit hebben. 

Relevante ontwikkelingen 

De ontwikkeling van windenergie op zee bevindt zich in een stroomversnelling. In Europa hebben de 
landen plannen om in 2030 totaal bijna 74 GW vermogen in bedrijf te hebben (PWC 2018; Unlocking 
Europe’s offshore wind potential). Dat is een vervijfvoudiging van het huidige vermogen in de 
komende 12 jaar. Nederland neemt hiervan 11,5 GW voor haar rekening. In het Energieakkoord is 
afgesproken dat er in 2023 4,5 GW aan opgesteld vermogen aan windenergie op zee zal staan, 
waarmee ca. vijf miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien (waarbij nog geen 
rekening is gehouden met eventuele toename van stroom per huishouden door het verminderen van 
gasverbruik voor verwarming). Dit is een verviervoudiging van het huidige vermogen in 5 jaar. 
Hiervoor zijn/worden in de periode 2015 tot 2019 tenders uitgeschreven voor negen parken. De 
locaties van de windparken en de planning hiervoor zijn vastgelegd in de ‘Routekaart’. 

Toezichtthema’s 

Het toezichtthema Noodprocedures en implementatie arbocatalogus staat in 2019 centraal. Dit 
mede gezien de aanbevelingen uit het rapport Medische hulpverlening op de Noordzee van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van een (sport)duikongeval op de Noordzee. Ook 
hoog risico activiteiten zoals beschreven in de arbocatalogus (bv: werken op hoogte, in besloten 
ruimten en helikopter “hosting”) krijgen aandacht tijdens deze inspecties. 

Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023 (in blauw), 
windenergiegebieden van de routekaart 2030 (in groen) en overige al 
aangewezenwindenergiegebieden (in geel). *NH: Windenergiegebied ten noorden van de 
scheepvaartkruising North Hinder. 



 

Figuur 2: Kaart met bestaande windparken, windenergiegebieden van de routekaart 2023, windenergiegebieden van de 
routekaart 2030 en overige al aangewezen windenergiegebieden. 

*NH: Windenergiegebied ten noorden van de scheepvaartkruising North Hinder. 

  



Geplande onderzoeken 

Op het gebied van windparken op zee zet SodM geen technisch wetenschappelijke onderzoeken in 
gang. 

Inspectieagenda 

In 2018 heeft SodM in samenspraak met andere toezichthouders een start gemaakt met de Staat van 
de Sector Windparken op zee. SodM zal de Staat in 2019 publiceren. Op basis hiervan stelt SodM 
samen met Rijkswaterstaat haar toezichtarrangement windparken op zee op. 

Belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied voor windparken op zee zijn daarom in 2019: 

• opstellen van een “Staat van de Sector Windparken op zee”; 

• opstellen van het toezichtarrangement (inclusief de handhavingsstrategie) voor windparken 
op zee; 

• inspectieproject “implementatie arbocatalogus”.  



Zoutwinning 

Drie bedrijven winnen zout in Nederland, verdeeld over grofweg vijf locaties (zie figuur hieronder). 
Het gaat om twee types zout: keukenzout en magnesiumzout. In totaal wordt er in Nederland een 
kleine 7 miljoen ton zout per jaar gewonnen. 

 

Figuur 3: Locaties in Nederland waar zoutwinning plaats vindt 

Relevante ontwikkelingen 

Alle drie de zoutbedrijven zijn bezig met plannen voor nieuwe winningsvergunningen of verdere 
ontwikkeling van huidige cavernes. Nouryon ontwikkelt enkele cavernes bij Ganzebos en heeft een 
winningsvergunning aangevraagd voor een nieuw te ontwikkelen gebied Welen Mos. De verwachting 
is dat enkele nieuwe putten geboord zullen worden in 2019. Frisia Zout wil de productie uit de 
huidige BAS-4 caverne verhogen om voldoende productievolume veilig te stellen in afwachting van 
de nieuw te boren caverneput Havenmond, onder de Waddenzee. Deze put zal in 2019 geboord 
worden. Er zijn echter enkele technische problemen met BAS-4 en BAS-3-O, welke eerst opgelost 
moeten worden. De BAS-1 caverne wordt geabandonneerd na opstarten van de Havenmond 
caverne. Van Nedmag wordt in 2019 een nieuwe winningsplanaanvraag verwacht. Tevens verwacht 
Nedmag twee nieuwe putten te boren en onderhoudswerkzaamheden op vier putten uit te voeren. 
Op verzoek van SodM is het seismisch netwerk bij Heiligerlee uitgebreid en sinds september in 
werking. Tevens heeft Akzo plannen ingediend voor het veilig afsluiten van de cavernes onder de 
Twence vuilverwerking, mochten deze tekenen van instabiliteit vertonen. 



Toezichtthema’s 

Over de laatste paar jaren heeft de zoutindustrie meer media-aandacht gekregen in verband met 
lekkende leidingen in Twente, bodemdaling rond Harlingen en bodemdaling en een cavernelek in 
Veendam. Daarbij wordt de zoutwinning ook kritisch gevolgd door omwonenden. Het is zaak dat 
SodM toeziet dat de winning veilig en binnen de wet en vergunningen gebeurt. De aanscherping van 
het toezicht en verdere incidenten heeft geleid tot meer onderzoeken waar SodM bij betrokken is. 
Ook heeft de minister toegezegd de aanbevelingen uit de, in 2018 gepubliceerde, staat van de sector 
zout over te nemen.  De volgende onderwerpen krijgen daarom aandacht in 2019, naast reguliere 
inspecties: 

• naleven van winningsplannen qua volumes en bodemdaling; 

• put- en pijpleidingintegriteit; 

• ‘aging’ – effecten en onderhoud van verouderde systemen; 

• meer aandacht voor dieselgebruik als hulpvloeistof bij adviezen op winningsplannen; 

• aansturen op abandonneren van cavernes bij adviezen op winningsplannen. 

Geplande onderzoeken 

Er is een studie uitgezet bij KEM naar het lange-termijn gedrag van cavernes als deze na gebruik voor 
zoutwinning of ondergrondse opslag worden afgesloten. De ervaring met incidenten bij Veendam en 
BAS-3 worden meegenomen in het onderzoek. Mogelijk kan dit leiden tot aangepaste 
abandonneringstechnieken. 

Inspectieagenda 

SodM stelt in 2019 een toezichtarrangement voor zout op. Het is de uitwerking van de manier 
waarop SodM haar toezicht inricht. Het bevat de beschrijving van het domein waarop het betrekking 
heeft (in dit geval zoutwinning), de werkwijze, de wet- en regelgeving en het toetsingskader dat 
wordt gebruikt.  



Ondergrondse opslag 

In Nederland worden al tientallen jaren stoffen in de ondergrond opgeslagen. Hierbij gaat het om 
acht (correctie d.d. 21-02-2020: zeven) locaties voor de opslag van aardgas, stikstof en gasolie. Een 
deel van de stoffen wordt opgeslagen in gasreservoirs. Een ander deel van de stoffen wordt 
opgeslagen in speciaal hiervoor geschikt gemaakte zoutcavernes. Opslag vanaf 100 meter diepte valt 
onder de Mijnbouwwet en daarmee onder het toezicht van het SodM. De bovengrondse installaties 
vallen meestal ook onder het toezicht van SodM. 

De ondergrondse gasolieopslag is een strategische voorraad die wordt aangehouden in opdracht van 
de Nederlandse Staat. Deze opslag vindt plaats in zoutcavernes. De aardgasopslagen en de 
bijbehorende procesinstallaties zijn speciaal geschikt gemaakt om grote gasvolumes te kunnen 
leveren. Dit is nodig wanneer de vraag uit de markt groot is, bijvoorbeeld in koude periodes in de 
winter. 

De stikstofopslag bij de stikstoffabriek van Heiligerlee valt niet onder het toezicht van de SodM, maar 
onder die van de Omgevingsdienst Groningen. De Heiligerlee stikstoffabriek helpt om geïmporteerd 
aardgas geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens door stikstof aan het gas toe te voegen. 
Gas dat uit het buitenland komt heeft een andere samenstelling dan het typische Nederlandse 
(Groningen) gas waar een groot deel van de gasapparatuur (gasfornuizen, cv-ketels etc.) op berekend 
is. De opslag van stikstof vindt plaats in een zoutcaverne. 

Relevante ontwikkelingen 

Door de energietransitie krijgt ondergrondse opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) een 
nieuwe impuls. De nationale doelstellingen om uitstoot van CO2 in 2030 met 49% en 2050 met 95% 
te reduceren, zullen de vraag naar meer en/of nieuwe soorten ondergrondse opslag (mogelijk sterk) 
doen toenemen. Het streven is om, waar geen alternatief voorhanden is, CO2 af te vangen in de 
industrie en te injecteren in lege gasvelden onder zee. Het Ontwerp Klimaatakkoord voorziet een 
CO2-emissiereductie van 7 miljoen ton per jaar in 2030 via CCS. In 2019 kan SodM mogelijk gevraagd 
worden te adviseren over het onderzoek naar Porthos CO2 opslag van het Havenbedrijf Rotterdam, 
Gasunie en EBN. 

De hoeveelheid energie uit wind en zon hangt af van de weersomstandigheden. Daarom is het nodig 
een energiebron te hebben die flexibel inzetbaar is en de balans in het aanbod van energie kan 
herstellen. Nieuwe vormen van opslag kunnen hiervoor worden ingezet. Denk aan de opslag van 
waterstof en perslucht in zoutcavernes en de opslag van warmte in de vorm van heet warm water 
(Hoge Temperatuur Opslag of HTO). 

Toezichtthema’s 

De volgende toezichtthema’s staan in 2019 centraal: 

Geologie 

Bij gasopslag en voor de inschatting van de risico’s zijn de wisselingen in gasdruk van belang. Deze 
wisseling komt omdat er de ene keer gas wordt geïnjecteerd en de andere keer gas wordt 
geproduceerd. Bij de productie van gas kan door afname in gasdruk een kleine bodemdaling 
optreden. Deze daling is voor een deel omkeerbaar. Wanneer gas wordt opgeslagen zal de bodem 
weer stijgen. Bij opslag in zoutcavernes is de bodemdaling onomkeerbaar. De uiteindelijke 



bodemdaling hangt af van de wijze waarop het gasreservoir of de zoutcaverne wordt achtergelaten 
na beëindiging van de opslag. 

Bodemtrillingen kunnen optreden bij gasopslag in gasreservoirs. Hiervoor is een nauwkeurig 
meetnetwerk aanwezig om bevingen te meten. Het meten van bevingen is van belang om te kunnen 
bepalen hoeveel druk het reservoir aankan. 

Als derde aandachtspunt is het van belang dat de opgeslagen stoffen niet kunnen ontsnappen uit de 
opslagreservoirs of zoutcavernes. 

Procesveiligheid 

De ondergrondse opslagen vallen onder de verplichtingen van het Besluit Risico’s Zware ongevallen 
(Brzo, 2015). De mijnbouwondernemingen zijn van hieruit verplicht een veiligheidsrapport op te 
stellen. In dit rapport staat een beschrijving van de gevaren, de grootste risico’s en de aanwezige 
preventieve en repressieve maatregelen om een ongewenste gebeurtenis te voorkomen. De meeste 
risico’s komen overeen met die risico’s die zich voordoen bij gas- en oliewinning. Met name het 
onbedoeld vrijkomen van brandbaar/explosief gas en vloeistoffen en de integriteit van de putten zijn 
hierin belangrijke elementen. 

In het kader van het Brzo toezicht is de veroudering (ageing) van de installaties, met name 
geïsoleerde leidingen en blusleidingen, voor 2017 en 2018 als landelijk thema gehanteerd. Voor 2019 
is geen landelijk thema benoemd. 

Geplande onderzoeken 

Eind 2017 startte een KEM onderzoeksproject om te evalueren welke ondergrondse factoren van 
belang zijn bij het beheersen van het risico op aardbevingen. Bekende factoren werden opnieuw 
bekeken en naar nieuwe factoren werd gezocht die kunnen helpen om informatie uit het meten van 
de opslagreservoirs nog beter te begrijpen. Deze studie helpt bij het formuleren van meer generieke 
beoordelingscriteria van onder andere een veilige begrenzing op de druk in het reservoir en wat de 
snelheden zijn waarmee je stoffen kunt injecteren en produceren met een minimum kans op 
bevingen. 

De eerste fase van dit KEM project is in 2018 afgerond. De resultaten van een aantal 
vervolgmetingen worden begin 2019 verwacht. De resultaten uit de KEM studie vormen de basis 
voor een intern toezichtskader dat SodM in 2019 toevoegt aan de overkoepelende leidraad voor 
inschatting van het risico op aardbevingen. 

In 2019 voert SodM een project “Ontwikkeling Toezichtkader Ondergrondse Opslag” uit. Doel is om 
te komen tot een toezichtskader dat rekening houdt met de verwachte nieuwe ontwikkelingen 
volgens uit de energietransitie. In eerste instantie ligt de nadruk op de gevolgen voor het toezicht op 
de ondergrondse opslag van CO2. 

Inspectieagenda 

SodM stelt voor het Brzo-toezicht samen met medetoezichthouders (Waterschap en 
Veiligheidsregio) een meerjarig inspectieplan (MIP) op voor iedere ondergrondse gasopslag. Dit MIP 
is vastgelegd in de gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR). Het doel van het MIP is dat het 
functioneren van het gehele managementsysteem in een periode van vijf jaar getoetst wordt. Verder 
zijn thema-inspecties voor deze periode opgenomen. De ondergrondse gas- en gasolieopslagen 



worden jaarlijks op basis van het MIP gezamenlijk door verschillende inspectiediensten 
geïnspecteerd. 

De deelnemende inspectiediensten stellen één gezamenlijk inspectierapport op. Landelijk is 
afgesproken dat de samenvattingen op de website van Brzo+ (www.brzoplus.nl) openbaar worden 
gemaakt. Daarnaast publiceert SodM de samenvattingen van inspectierapporten, waaraan zij 
meewerkte, op haar eigen website. 

Ieder vijf jaar dienen de veiligheidsrapporten geactualiseerd en ingediend te worden bij het bevoegd 
gezag. De verschillende toezichthouders toetsen de veiligheidsrapporten op volledigheid.   



Nazorg steenkolenwinning 

Vanaf de veertiende eeuw tot 1974 werd in Zuid-Limburg steenkool gedolven. Bij steenkolenwinning 
werden in de ondergrond over vele hectaren en in verschillende lagen kolen weggehaald. Ook werd 
water opgepompt om ondergronds droog te kunnen werken. Dergelijke ingrepen in de diepe 
ondergrond kunnen lang nawerken, de zogenoemde na-ijleffecten. 

Op basis van een studie in opdracht van SodM uit 2014 zijn er een zevental na-ijleffecten 
samenhangend met de vroegere steenkolenwinning: bodemstijging, verzakkingen bij schachten, 
verzakkingen boven ondiepe winningen, vervuiling van grondwater, stijging van grondwater, 
vrijkomen van mijngas en lichte aardbevingen. Deze gevolgen hebben deels te maken met stijgend 
mijnwater, deels met holtes die de mijnbouw heeft achtergelaten. Naast materiële schade zijn 
veiligheidsrisico’s niet uit te sluiten. 

De dreigingen zijn met onderzoek van IHS uit 2016 (in opdracht van EZK) in kaart gebracht. Op basis 
van het IHS onderzoek heeft de provincie Limburg opdracht gegeven om een risicomanagement-
aanpak te ontwerpen. Centraal onderdeel hiervan is een meet- en regelprotocol dat aangeeft welke 
mogelijke maatregelen overwogen kunnen worden. EZK werkt momenteel samen met de provincie 
Limburg en gemeenten aan het opsporen en saneren van historische schachten, het controleren en 
nemen van maatregelen ten aanzien van enkele industriële schachten en het boren van ca. zeven 
boorgaten om het niveau en de kwaliteit van het mijnwater te meten. 

SodM heeft in 2018 verschillende keren deze concepten van de risicomanagement-aanpak 
bestudeerd en van commentaar voorzien. Ook heeft SodM met verschillende stakeholders in de 
regio gesproken. Partijen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een partij die onafhankelijk is 
van lokale belanghebbenden om bijvoorbeeld kennis te verdiepen en mogelijke dilemma’s mee te 
bespreken. In 2019 zal SodM deze rol continueren. 

De aanpak in Limburg van de naijl-effecten van de steenkolenwinning zal ook inzichten en lessen 
bieden die gebruikt kan worden voor de nazorg van de andere mijnbouwactiviteiten in Nederland.   



Nationale en internationale samenwerking 

SodM werkt samen met vele andere overheidsinstanties die belast zijn met toezichttaken. De 
handhavingspartners zijn allereerst de Inspectie leefomgeving en transport (ILT) en de inspectie 
sociale zaken en werkgelegenheid (Inspectie SZW). 

Deze twee diensten hebben de toezichttaken waarvoor zij verantwoordelijk zijn voor bedrijven die 
vallen onder de mijnbouwwet overgedragen aan SodM. Hierbij is SodM door de minister van I&W 
respectievelijk SZW aangewezen als toezichthouder.  Met ILT en Inspectie SZW bestaan 
samenwerkingsovereenkomsten. Deze organisaties verwachten van SodM dat zij zich houdt aan het 
handhavings- en interventiebeleid. 

Andere handhavingspartners van SodM zijn: 

• Agentschap telecom 

• ANVS 

• Autoriteit Consument en Markt 

• De Nederlandse Emissie Autoriteit 

• Politie en OM 

• Rijkswaterstaat 

De samenwerkingsovereenkomsten met veel van deze instanties zijn verouderd en nieuwe afspraken 
moeten worden gemaakt. Hierbij zullen de ontwikkelingen binnen SodM als ook bij andere 
handhavingspartners in de overeenkomst en de afspraken meegenomen worden. 

Internationale samenwerking 

SodM neemt deel aan diverse internationale samenwerkingsverbanden, organisaties en 
overlegstructuren. Ook is er regelmatig een-op-een overleg met een collega-toezichthouders in 
omringende landen.  Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, van elkaar te 
kunnen leren of om besluitvorming te beïnvloeden. Waar dat kan worden toezicht en toezichtbeleid 
onderling afgestemd (bijvoorbeeld voor het Noordzeegebied of internationaal). Soms is deelname 
aan internationale organisaties en overlegstructuren simpelweg een wettelijke taak. 

Bij de invulling van de activiteiten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de expertise en ervaring 
van de medewerkers van de vakdirecties. De afdeling toezichtbeleid heeft een ondersteunende en 
coördinerende rol. 

De belangrijkste internationale partners en fora voor SodM zijn: 

• The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) 

• De European Union Offshore oil and gas Authorities Group (EUOAG) 

• Het International Regulators Forum  (IRF) 

• Het North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) 



• Het Oslo-Paris Verdrag (OSPAR) 

• De Noorse toezichthouder op de olie- en gassector  (PSA) 

• De Duitse toezichthouders LBEG en NRW (olie, gas, kolen en zoutwinning) 

• De Britse toezichthouders  OPRED (olie en gas) en HSE (veiligheid) 

Andere internationale netwerken waaraan SodM een bijdrage levert zijn: ‘International Oil and Gas 
Producers’ (IOGP), ‘International Association of Drilling Contractors’ (IADC) en ‘International 
Organization for Standardization’ (ISO). Verder is SodM actief in diverse werkgroepen in EU-verband. 

Prioriteiten voor 2019 

In 2019 neemt SodM deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten van IRF, NSOAF, EUOAG, OSPAR.  De 
jaarlijkse algemene bijeenkomst van de IRF vindt in juni 2019 plaats in Nederland waarbij SodM als 
gastheer optreedt. 

In 2019 evalueert SodM de kosten en opbrengsten van de internationale samenwerking.   



SodM onderzoeksprogramma 

SodM laat technisch en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren door gerenommeerde, onafhankelijke 
onderzoekspartijen in binnen- en buitenland. Dit is nodig voor de uitvoering van haar advies- en 
toezichttaken. Het onderzoek dat SodM door derde partijen laat uitvoeren kent de volgende 
categorieën: 

Onderzoek in het kader van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) 

KEM is gericht op het opbouwen van onafhankelijke kennis voor het oplossen van onderzoeksvragen 
die spelen bij SodM, het ministerie van EZK en bij andere deelnemers aan het maatschappelijk debat 
over de (schadelijke) effecten van mijnbouwactiviteiten. De tijdshorizon van de wetenschappelijke 
onderzoeken varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Een KEM Expert panel beoordeelt 
ingediende KEM onderzoeksvoorstellen en geeft aan welke partijen het meest geschikt zijn om een 
onderzoek uit te voeren. Ook kan het panel eigen onderzoeksvragen opstellen. Het panel bestaat uit 
internationaal gerespecteerde hoogleraren. Ze zijn geselecteerd op basis van domeinkennis, 
wetenschappelijke reputatie en onafhankelijkheid. SodM en EZK zetten de wetenschappelijke 
onderzoeken vervolgens uit. Voor meer details zie:  www.kemprogramma.nl. SodM brengt KEM 
onderzoeksvoorstellen in op basis van haar eigen strategische onderzoeksagenda. 

Onderzoek niet in het kader van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) 

Het KEM panel kan door SodM voorgestelde onderzoeksvoorstellen afwijzen of deze een lage 
prioriteit geven. In het belang van de toezichtstaak kan SodM vervolgens beslissen dergelijk 
onderzoek zelf onafhankelijk in de markt te zetten voor uitvoering door gerenommeerde partijen in 
binnen- en buitenland. 

Onderzoek in het kader van de wettelijke taak 

Hiervoor is TNO-AGE - als partij die alleen voor de overheid mag werken – vaak de aangewezen 
uitvoerder. Soms maakt SodM ook gebruik van CBS, Deltares, RIVM of KNMI. Het gaat meestal om 
relatief korte-termijn, niet-wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van (deels) 
vertrouwelijke informatie. Bijvoorbeeld concurrentiegevoelige informatie die eerder door 
mijnbouwondernemingen is aangeleverd aan de overheid. Deze werkzaamheden kunnen niet 
commercieel aanbesteed worden. 

Overig onderzoek, inclusief reviews en second opinions 

Hierbij gaat het om het laten toetsen op basis van bestaande kennis en expertise. Het werk wordt 
uitbesteed aan gerenommeerde onderzoeksinstituten en experts in binnen- en buitenland. 

Hiernaast is het langere termijn DeepNL onderzoek van NWO naar de invloed van menselijk ingrijpen 
in de diepe ondergrond van belang voor SodM. Evenals het onderzoeksprogramma van NAM om te 
komen tot een beter begrip van het ontstaan en de gevolgen van de geïnduceerde seismiciteit in het 
Groningenveld. 

Prioriteiten voor 2019 
In 2019 zal SodM een notitie uitbrengen over de governance (het aansturen) van het technisch en 
wetenschappelijk onderzoek dat SodM laat verrichten om haar advies- en toezichtstaken goed te 
kunnen uitvoeren. Het betreft de (aan)sturing van de positionering, de segmentatie, de afstemming, 
de prioritering, de uitvoering, de kwaliteitscontrole, de duiding, de borging, de communicatie en de 



valorisatie van het SodM onderzoekprogramma. Dit alles om te komen tot efficiënte en effectieve 
realisatie van de doelstellingen van het onderzoekprogramma. 

Voor SodM is het van belang om op de hoogte te zijn van de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen op haar werkterrein. Daarom nemen medewerkers ook in 2019 regelmatig deel aan 
(inter)nationale conferenties, workshops en opleidingen. Maar SodM vindt het ook belangrijk om 
door middel van eigen publicaties deel te nemen aan de technische en wetenschappelijke discussie. 
Naast kennisvergaring onderhoudt SodM op deze manier ook een uitgebreid netwerk van 
(inter)nationale contacten. In aanvulling op de beschrijving in het bedrijfsmodel brengt SodM in 2019 
een notitie uit over de gedetailleerde aansturing van het SodM onderzoeksprogramma.   

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de KEM onderzoeksvragen waar in 2018 onderzoeken 
voor zijn gstart en waar in 2019 resultaten voor worden verwacht.  

Tabel 1: KEM-onderzoeksvragen 

Nummer Vraag 

KEM-01 Hoe snel en tot welke drukken gas kan worden opgeslagen en 
geproduceerd uit ondergrondse opslagen zonder dat daarbij 
aardbevingen optreden? 

KEM-02 Betere voorspelling van het effect van ondiepe grondlagen op de 
opslingering en demping van grondbewegingen door 
aardbevingen. 

KEM-
03a 

Ontwikkeling en beheer van een publieke risico toolbox voor 
Mijnbouw. 

KEM-
03b 

Ontwikkeling van een publieke modellentrein voor de berekening 
van de dreiging en de risico’s van aardbevingen door gaswinning 
in Groningen. 

KEM-04 Effect van de ongelijksoortige diepe ondergrond in verschillende 
delen van het Groningenveld op grondbewegingen bij 
aardbevingen. 

KEM-06 Wat zijn de dreigingen en risico’s van ultradiepe warmtewinning 
en wat betekent dat voor het toezicht daarop? 



Nummer Vraag 

KEM-07 Hoe kunnen we beter voorspellen bij welke kleine gasvelden in 
Nederland aardbevingen wel of niet zullen optreden? 

KEM-11 Verbeteringen in de vaststelling van de positie in de ondergrond 
en de sterkte van door gaswinning veroorzaakte aardbevingen in 
Nederland. 

KEM-17 Wat gebeurt er op lange termijn met zoutcavernes die na gebruik 
voor zoutwinning of ondergrondse opslag worden 
verlaten/afgesloten? 

 

Naar verwachting zullen ook in 2019 een aantal nieuwe KEM onderzoeken vanuit SodM (en vanuit 
EZK) worden opgestart.   



SodM in bedrijf 

De meerwaarde van SodM, een grotere veiligheid, moet dagelijks kunnen worden aangetoond en 
leiden tot een gecontinueerd gezag van de toezichthouder. De kennis en competenties van 
medewerkers van SodM zijn sterk bepalend voor de effectiviteit van de toezichthouder. Van de 
medewerkers wordt een open, kritische houding verwacht en veel eigen initiatief. 

Personeel 

Vakmanschap vereist doorlopend onderhoud vanwege vakinhoudelijke ontwikkelingen en het 
ontstaan van nieuwe kennisgebieden in de energiewinning. Bovendien stijgt de complexiteit van 
vraagstukken mede gezien de toenemende aandacht in de samenleving voor handhaving en dialoog 
met de omgeving. 

SodM heeft haar werkwijzen in 2017 bepaald en vastgelegd in procesbeschrijvingen. De invoering en 
optimalisatie hiervan kreeg veel aandacht in 2018. Dit bevorderde de kwaliteit van het werk en een 
uniforme vastlegging van informatie. In 2018 heeft SodM haar strategische koers op het gebied van 
personeel voortgezet en de vereiste kennis, competenties en ervaring aanvullend op de 
functiegebouwrijkprofielen vastgelegd. Het proces van opleiding en ontwikkeling en ‘learning on the 
job’ wordt in 2019 verder ontwikkeld en geïntensiveerd. 

Om alle maatschappelijk taken te kunnen opvolgen krijgt het werven van kandidaten met de juiste 
ervaring, kennis en competenties veel aandacht in 2019. Onder andere de ontwikkelingen in het 
maatschappelijke veld vragen om een extra versterking van de juridische en bestuurlijk tak. 

Informatievoorziening 

In 2018 ontwikkelde SodM samen met haar interne leverancier, DICTU, de zaakgericht werken 
oplossing HAVIK. DICTU ondersteunt HAVIK met de dienst Rijkszaak. HAVIK gaat begin januari 2019 in 
productie. 

Het in productie hebben van Rijkszaak betekent dat de continuïteit van de informatievoorziening 
voor de komende jaren geregeld is. HAVIK ondersteunt de werkprocessen, inclusief de meest recente 
besluiten rond inspecteren. 

In 2019 vindt doorontwikkeling van HAVIK plaats, dit betekent: 

• optimaliseren van de gerealiseerde processen; 

• invoeren van nieuwe processen zoals Bestuurlijk interveniëren, Beslissen 
Handhavingsverzoek, WOB en Beslissen bezwaar tegen besluit SodM; 

• ontsluiten van externe bronnen (bv. gegevens ondergrond TNO) en 

• benutten van nieuwe rapportagemogelijkheden ten behoeve van sturing op termijnen en 
resultaten. 

Naast HAVIK spelen de volgende onderwerpen op niet zaakgerichtwerken terrein: 

• in de loop van 2019 faseert het laatste deel van het fysieke archief uit, waarbij een relevante 
selectie van het digitaal deel beschikbaar komt; 



• intensiveren van het gebruik van het inmiddels beschikbare GIS systeem; 

• bevriezen van de T-schijf qua schrijfrechten (leesrechten blijven aanwezig), met het gebruik 
van DOMUS als alternatief en 

• Het opstellen van een meerjarig schoningsplan van de T-schijf.   



SodM in cijfers 

De begroting van SodM is in 2018 aangepast om haar taken te kunnen uitvoeren. Dit betreft de groei 
van de huidige taken en een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe taken vanwege de ambities in het 
regeerakkoord en vertaling daarvan in beleidsambities ten aanzien van geothermie en ondergrondse 
opslag, de routekaart voor windenergie en de wet VET en de WIBON. 

SodM begroting 

De toename van deze taken vragen zowel om inhoudelijke expertise als om juridische capaciteit en 
capaciteit voor beantwoording van het toenemend aantal vragen van Tweede Kamer, decentrale 
overheden -mede in het licht van hun nieuwe adviesrol ten aanzien van vergunningverlening- en 
burgers. 

Ervaring in 2018 leert dat de capaciteit op onder andere bestuurlijk en juridisch vlak nog verder 
versterkt moet worden. Hiervoor zal SodM aanvullend budget aanvragen. 

Tabel 2: SodM budget 2019 (bedragen in miljoen €) 

Onderdeel Bedrag 

Personeel 10.910 

Materieel 3.199 

Totaal 14.109 

 

Tabel 3: Onderzoeksbudget 2019 

Onderzoek Bedrag 

TNO-AGE wettelijke 
taak 

1.700 

KEM onderzoeken 2.000 

Overige onderzoeken 500 

Totaal 4.200 
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