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Besluit op verzoek openbaarmaking rapportages gasopslag Grijpskerk
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Uw kenmerk

Geachte mevrouw

,

Bijlage(n)

In uw e-mail van 11 februari 2022 heeft gevraagd rapportages over de druk in de
gasopslag Grijpskerk vanaf 1997. Dit is een verzoek om openbaarmaking waarop
de Wet open overheid (hierna: de Woo) van toepassing is. Met deze brief neem ik
een besluit op het verzoek.
Aangetroffen documenten
Sinds de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 moet de gasopslag
overeenkomstig een opslagplan plaatsvinden. Bij de instemming van de minister
van Economische Zaken en Klimaat met de voor de gasopslag geldende
opslagplannen is voorgeschreven dat jaarlijks rapportages moeten worden
ingediend. Deze rapportages bevatten gegevens over de druk in de gasopslag. In
de periode voor de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet was niet voorzien in een
dergelijke rapportageverplichting en zijn voor die periode dan ook geen
vergelijkbare rapportages aangetroffen.
Uw verzoek is een vervolg op een eerder verzoek om de meest recente
drukgegevens te zenden; naar aanleiding daarvan is u bij besluit van 25 februari
2022 de jaarrapportage over 2020 al toegezonden.
Op basis van uw huidige verzoek zijn jaarrapportages over de jaren 2005 tot en
met 2021 aangetroffen, met uitzondering van de rapportages over de jaren 2007,
2012 en 2013.
Zienswijze
De NAM is in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de
openbaarmaking van de documenten. Van die gelegenheid is geen gebruik
gemaakt.
Motivering
De jaarrapportage 2020 is al openbaar gemaakt bij mijn besluit van 25 februari
2022. Dit document wordt bij dit besluit niet openbaar gemaakt.
Voor het overige zijn er geen gronden om de door u gevraagde informatie niet
openbaar te maken.
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Beslissing
Ik maak de door u verzochte informatie, met uitzondering van de al openbaar
gemaakte jaarrapportage 2020, openbaar. De informatie treft u als bijlage aan.
Dit besluit en de daarbij verstrekte informatie wordt geanonimiseerd op
www.sodm.nl geplaatst.
Hoogachtend,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze,

mr. M. Schwank
Manager Toezicht
Olie- en Gaswinning en Windenergie op Zee
Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

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, t.a.v. Bestuurszaken, Postbus
24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via
info@sodm.nl.
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