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Geachte heer, 

In uw e-mail van 15 februari 2019 heeft u met een beroep op de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 

reservoirdrukken in het Groningen gasveld die aan het Staatstoezicht op de 

Mijnen (hierna: SodM) zijn verstrekt vanaf mei 2016 tot heden. De ontvangst van 

uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 25 februari 2019. 

U vraagt om zowel de gemeten gasdrukken als de gasdrukken resulterend uit een 

rekenmodel. De gemeten gasdrukken over de periode vanaf mei 2016 tot heden 

zijn onderwerp van uw eerdere Wob-verzoek van 10 januari 2019. Bij brief van 6 

februari 2019 heb ik u geïnformeerd dat deze informatie bij TNO berust. Daarom 

ga ik in dit besluit niet verder in op dit onderdeel van uw huidige Wob-verzoek. 

De door u gevraagde informatie over de berekende gasdrukken betreft data uit 

een reservoirmodel. Dit betreft output files van reservoirdrukken uit het 

Groningen reservoirmodel met verticaal geïntegreerde gemiddelde drukwaardes, 

die door de NAM aan SodM zijn toegezonden. In dit besluit ga ik op dit onderdeel 

van uw Wob-verzoek in en licht ik toe waarom ik deze informatie openbaar maak. 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek is informatie aangetroffen die gaat over berekende 

drukken afkomstig uit het reservoirmodel. Deze informatie betreft een groot 

aantal output bestanden van het reservoirmodel van de NAM, in het formaat 

waarop de NAM deze aan SodM heeft toegezonden. 
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Het gaat om de volgende zip bestanden: 

Naam zip Aantal output Omschrijving Wob 

bestand bestanden 

PRF95to13.zi 218 maandelïks 1995-2013 

PRF2013.zi 365 da elïks over 2013 volledi 

PRF2014.zi 365 da elïks over 2014 volledi 

PRF2015.zi 365 da elïks over 2015 volledi 

PRF2016.zi 366 da elïks over 2016 volledi 

PRF2017.zi 365 da elïks over 2017 volledi 

PRF2018.zi 181 da elïks over 1e helft 2018 volledi 

In deze zip bestanden zitten in totaal 2225 output bestanden. 

Zienswijze 

De NAM is verzocht om een reactie op mogelijke openbaarmaking van de 

informatie waar u om heeft gevraagd. Door de NAM zijn geen bedenkingen 

ingediend ten aanzien van de openbaarmaking van deze informatie. 

Besluit 

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u 

verzoekt openbaar te maken. 

Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie 

ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en ll. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 

belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 

in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 

onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 

van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 

betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 

en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 

specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 

ik de documenten ook aan anderen zal geven indien zij daarom verzoeken. 
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Wijze van openbaarmaking 

De genoemde documenten zal ik per internet-transfer (in het formaat waarop de 

NAM deze ook aan SodM heeft toegezonden) aan u te verstrekken. 

Plaatsing op internet 

Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.sodm.nl geplaatst. De betreffende 

stukken kunnen opgevraagd worden via info@sodm.nl. 

Afschrift aan belanghebbende 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de NAM. 

ir. T.F. Kockelkoren, MBA 

Inspecteur-generaal der Mijnen 

Mededeling 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken binnen zes 

weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het 

bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en 

adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de 

Inspecteur-Generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA 's

Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via info@sodm.nl. 
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob 

Artikel 1  
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 
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