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Info-materiaal over de 
adviezen van SodM 
over de gaswinning in 
Groningen in het kader 
van veiligheid in 2018 

Ten behoeve van de 
inloopspreekuren over het 
concept-instemmingsbesluit 
van het ministerie van EZK  

 



› Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijke 
toezichthouder op de veiligheid van energie- en delfstoffenwinning 
en adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
hierover. 

› Naast olie- en gas (Groningen, kleine velden op land en offshore) 
ook: geothermie, wind op zee, zoutwinning, ondergrondse opslag.  

Wat doet het Staatstoezicht op de Mijnen? 
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› 17 juli: Advies over de gaswinning in Groningen gasjaar 2018/2019 

› 4 juli:  Technische briefing in de Tweede Kamer over ons advies over de  
  versterking 

› 27 juni: Advies over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning voor de  

  veiligheidsrisico’s en de versterkingsopgave 

› 6 juni: Reactie op spoedwet gaswinning Groningen 

› 26 april: Technische briefing in de Tweede Kamer over ons advies om de  
  gaswinning in Groningen te verlagen 

› 13 april:  Consultatiereactie op het wetsvoorstel minder gas uit Groningenveld 

› 1 februari:  Advies Groningen-gasveld n.a.v. aardbeving Zeerijp van 8 januari 
2018 

 

 
 
 
Overzicht van adviezen van SodM aan EZK over de 
gaswinning in Groningen in 2018 
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Wat zijn de voornaamste adviezen van SodM 
geweest ,en wat is hiervan overgenomen? 1/2 
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Verlaag de gaswinning z.s.m. naar 12 miljard Nm3 p/jaar.  
 

Overgenomen, voor 
gasjaar 2018/2019 

betekent dit een 

productie van 19,4 
miljard Nm3 

Sluit per direct de Loppersum-clusters 
 

Overgenomen 

Ontmantel de Loppersum-clusters en houd per cluster minimaal 1 

gasput beschikbaar voor metingen in het kader van het toezicht van 
SodM. 
 

Niet overgenomen 

Beperk per direct de fluctuaties in de productie uit het Bierum-cluster 
tot maximaal +/- 20% 

 

Overgenomen 

Beperk zo snel mogelijk de regionale fluctuaties in de productie uit de 
overige clusters tot het huidige niveau van +/- 50% 
 

Overgenomen 

Laat de fluctuatiebeperking voor het gehele Groningenveld als geheel 
los, onder voorwaarde dat de regionale variaties binnen 

bovengenoemde beperking blijven 
 

Overgenomen 

Houd maand-op-maand variaties in de productie binnen de 
geadviseerde bandbreedten 

 

Niet overgenomen 

Neem pas een besluit over de verdeling van de productie over het 

Groningen-gasveld als de meest recente studie daartoe afgerond is. 
 

Niet overgenomen 

 



 

Wat zijn de voornaamste adviezen van SodM 
geweest ,en wat is hiervan overgenomen? 2/2 
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Leg de wijze waarop de minister kan interveniëren in de operationele 

strategie bij een toenemende vraag naar Groningen-gas of afwijkende 
ontwikkeling van de seismiciteit op basis van het Meet –en 

Regelprotocol vast. 

 

Deels overgenomen 

 

Versterk alle huizen in Groningen die niet aan de veiligheidsnorm 
voldoen. 

 

Overgenomen 

Hanteer een veiligheidsmarge bij het bepalen van de omvang van het 
versterkingsprogramma om er zeker van te zijn om er zeker van te zijn 

dat alle huizen versterkt worden die niet aan de veiligheidsnorm 
voldoen - óók als er een koude winter is, de staat van de woning 
tegenvalt ten opzichte van de inschatting of als de afbouw van de 

gaswinning in Groningen tegenzit. 

 

Niet overgenomen 

Bied iedereen in Groningen die twijfels heeft over de sterkte van 

zijn/haar woning een inspectie aan om daarmee zekerheid te bieden of 
het huis wel of niet versterkt moet worden en versterk zonodig. Dit 
gegeven de onzekerheden in de inschatting van de staat van de woning 

en of de beschikbare informatie over de staat van de woning juist is.  
 

Nog onduidelijk 

 



Dreiging neemt aanzienlijk af door de afbouw van 
de gaswinning 
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Ontwikkeling van de aardbevingen in Groningen 
n.a.v. het afbouwplan voor de gaswinning 
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