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Instemmingsbesluit 
1. Aanvraag 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), heeft op 25 oktober 
2017 een verzoek, gedateerd 24 oktober 2017, tot wijziging van het 
instemmingsbesluit voor het winningsplan Grijpskerk-Zuid ingediend bij de 
toenmalige Minister van Economische Zaken, thans de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat (hierna: de minister). 

De wijziging betreft het aanpassen van de verwachte duur van de gasproductie uit 
de gasvoorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen naar 2023. De 
gevraagde aanpassing geeft meer tijd om de totale volumes te kunnen produceren 
waarmee reeds is ingestemd in het instemmingsbesluit van 10 augustus 2005 
door de minister van Economische Zaken (kenmerk: E/EP/5050444). Voor het 
overige blijft het winningsplan ongewijzigd. De minister is op grond van artikel 34, 
derde lid Mijnbouwwet (hierna: Mbw) bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

Sinds 2004 wordt er gas gewonnen uit de voorkomens Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen. De voorkomens liggen binnen de winningsvergunning Groningen, in 
de provincie Groningen, binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier en in 
het verzorgingsgebied van het Waterschap Noorderzijlvest. 

2. Beleid gaswinning in Nederland 

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 30 mei 2018 
(Kamerstukken II 2017-18, 33529, nr. 469) over gaswinning uit de kleine velden 
en de energietransitie, legt het kabinet de prioriteit bij een zo snel mogelijke 
overgang naar duurzame energie. Zolang het nodig is wil het kabinet aardgas uit 
de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. Hoewel in de 
gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk afbouwen van het 
gebruik van aardgas, speelt aardgas de komende decennia nog een essentiële rol 
in de Nederlandse energievoorziening. Op dit moment is de Nederlandse 
energievoorziening nog voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen 
(olie, gas, steenkool) en aardgas voorziet in ruwweg 40% van onze primaire 
energiebehoefte. Aardgas is de fossiele brandstof met de minste CO2-uitstoot en 
dus het minst belastend voor het klimaat. In de overgang naar duurzame energie, 
blijft aardgas de komende decennia nog steeds nodig voor de industrie, voor het 
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een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Wanneer aardgas veilig kan worden 
gewonnen is het wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is 
dan minder afhankelijk van gasimport en de schonere winning in Nederland 
beperkt ook de met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2. 

3. Juridisch kader 

3.1. Mijnbouwregelgeving 
De wijziging van het instemmingsbesluit dient te worden getoetst aan de Mbw en 
de daarop gebaseerde regelgeving. De artikelen 34 en 36 van de Mbw vormen het 
juridisch kader waaraan een verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
wordt getoetst. Uit artikel 34, vierde lid, onder b van de Mbw volgt dat afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) niet van toepassing is op de 
voorbereiding van een besluit omtrent wijziging van een instemmingsbesluit van 
ondergeschikte aard, die niet leidt tot een andere beoordeling van de 
- de effecten van de wijze van winning, 
- de effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen 

ter voorkoming van schade door bodembeweging en 
- de risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan. 

Ter beoordeling of de minister kan instemmen met wijziging van het 
instemmingsbesluit, toetst hij de wijziging aan artikel 36, tweede lid van de Mbw. 
De minister kan zijn instemming geheel of gedeeltelijk weigeren of daaraan 
voorschriften of beperkingen verbinden, indien dat gerechtvaardigd wordt door 
één van de volgende belangen: 
- de veiligheid van omwonenden, 
- het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan, 
- het belang van planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwarmte of 

andere natuurlijke rijkdommen, 
- de nadelige gevolgen voor het milieu, 
- de nadelige gevolgen voor de natuur. 

3.2. Voorbereidingsprocedure wijziging instemmingsbesluit Grijpskerk-
Zuid 
De NAM heeft op 25 oktober 2017 een verzoek tot wijziging van het vigerende 
instemmingsbesluit van het winningsplan Grijpskerk-Zuid ingediend. De wijziging 
betreft het aanpassen van de verwachte duur van de gasproductie uit de 
gasvoorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen naar 2023. NAM geeft 
aan meer tijd nodig te hebben omdat de productie van het gas minder snel gaat 
dan verwacht. Dit verzoek om wijziging van het instemmingsbesluit is nodig om 
uit de gasvoorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen de totale volumes 
te kunnen produceren waarmee reeds in 2005 is ingestemd. 

De minister is van oordeel dat de verzochte verlenging van de productieperiode 
een wijziging van ondergeschikte aard is, omdat deze verlenging niet leidt tot een 
andere beoordeling van de effecten en risico's, die hierboven zijn genoemd. Gelet 
op artikel 34, vierde lid onder b, van de Mbw, behoeft de voorbereidingsprocedure 
van afdeling 3.4 Awb niet te worden gevolgd. Er is advies gevraagd aan SodM 
(artikel 127 van de Mbw), de Tcbb (artikel 35, tweede lid en artikel 114, tweede 
lid onder a, van de Mbw) en aan de betrokken decentrale overheden (artikel 34, 
vijfde lid, van de Mbw). 
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Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Meer informatie hierover staat onderaan dit besluit. 

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 

Over het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit voor het winningsplan 
Grijpskerk hebben de volgende adviseurs, op verzoek van de minister, advies 
uitgebracht: 

• SodM heeft bij brief van 23 februari 2018 (kenmerk SodM: 17179408) 
advies uitgebracht. Voor de beoordeling van het winningsplan Grijpskerk-
Zuid heeft SodM advies gevraagd aan TNO-AGE (hierna: TNO) voor de 
verificatie van de berekeningen op de onderdelen doelmatige winning, 
bodemdaling en de SRA. Bij brief van 23 januari 2018 (kenmerk AGE 18-
10.003) heeft TNO advies uitgebracht ; 

• Tcbb heeft bij brief van 26 april 2018 (kenmerk TCBB/18082864) advies 
uitgebracht; 

• Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen heeft op 14 
december 2018 medegedeeld af te zien van het uitbrengen van advies. 

• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn 
heeft op 14 december 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 
RW/0959/00567360). 

• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast 
heeft op 11 december 2018 advies uitgebracht (kenmerk: JZ/GH). 

• Het bestuur van het Wetterskip Fryslán heeft op 10 december 2018 advies 
uitgebracht (kenmerk: WFN1816571). 

• Het bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest heeft op 19 december 
medegedeeld te hebben besloten geen advies uit te brengen. 

De voorkomens liggen in de gemeente Westerkwartier, een fusiegemeente per 1 
januari 2019, voorheen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De 
adviezen van de voormalige gemeentes Zuidhorn en Grootegast zijn inhoudelijk 
gelijk en namens allen vier de voormalige gemeentes gegeven. Hierna zullen deze 
in dit instemmingsbesluit worden aangeduid als het advies van de gemeente 
Westerkwartier. 

5. beoordeling van de effecten 

Hieronder wordt per onderwerp op hoofdlijnen beschreven wat de NAM hierover in 
de aanvraag heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies 
van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een integrale afweging 
beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen. 

5.1 De effecten van de wijze van winning 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
Met het vigerende winningsplan Grijpskerk-Zuid is op 10 augustus 2005 
ingestemd. Met dat instemmingsbesluit is ingestemd met een verwachte 
productieduur van de voorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen tot 
2017. De NAM geeft aan dat de voorkomens Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen langer produceren dan in het vigerend winningsplan in 2005 was 
voorspeld, maar tot en met 2023 binnen de onzekerheidsband van het totale 
productievolume blijft. Om het volume te kunnen produceren dat in het 
winningsplan uit 2005 reeds is goedgekeurd als "efficiënte winning", verzoekt de 
NAM om de verwachte productieduur uit de voorkomens Boerakker, Molenpolder 
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eindproductie uit het gasveld Boerakker van 3236 miljoen Nm3  (Normaal kubieke 
meter). Uit het gasveld Molenpolder een totale eindproductie van 932 miljoen 
Nm3  en uit het gasveld Sebaldeburen een totale eindproductie van 4120 miljoen 
Nm3  in het jaar 2023. 

Advies SodM  
SodM heeft bij de beoordeling van de doelmatigheid gekeken naar het totale 
toegestane productievolume zoals opgenomen in het winningsplan uit 2005 voor 
het voorkomen Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen. SodM is van mening dat 
de in het verzoek van de NAM aangegeven productievolumes van de 
gasvoorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen buiten de maximale 
bandbreedtes vallen zoals beschreven in het winningsplan uit 2005. 
SodM adviseert daarom een limiet voor de totale volumes aan het eind van de 
productie in 2023 per veld vast te leggen op 3236 mln. Nm3 voor Boerakker, op 
970 mln. Nm3 voor Molenpolder en op 4304 mln. Nm3 voor Sebaldeburen. 

Advies Wetterskip Fryslán  
Het Wetterskip laat weten dat zij de doelstellingen voor de energietransitie 
ondersteunt, met bijbehorende afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Een verdere ontwikkeling van aardgaswinningen leidt volgens het Wetterskip niet 
tot een versnelling van de transitie naar duurzaamheid. 

Beoordeling wijze van winning  
De vraag moet beantwoord worden of de effecten van de wijze van winning en de 
daarmee verband houdende activiteiten thans leiden tot een andere beoordeling 
dan bij het instemmingsbesluit uit 2005. De gevraagde verlenging geeft slechts 
meer tijd om gas te produceren binnen de reeds eerder ingestemde totale 
volumes. De NAM heeft aangegeven dat de wijze van winning voor alle andere 
gegevens conform het vigerende winningsplan blijft. 

Tevens heeft de minister gekeken of de winning thans wordt aangemerkt als 
planmatig. Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een 
efficiënte winning van de delfstof, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee 
en de hoeveelheid te winnen delfstof van belang is. De beoordeling draait vooral 
om de vraag of de door de mijnbouwonderneming in het winningsplan 
aangegeven winbaarheidsfactor reëel is, gezien de technische parameters en 
geologische omstandigheden van het gasveld. Daarnaast dient een andere 
gebruiksvorm van de ondergrond door de gaswinning niet ongewenst onmogelijk 
gemaakt te worden. 

De voorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen betreffen een bestaand 
winningsgebied. Tevens zijn er geen andere gebruiksvormen van de ondergrond 
voorzien die door de gaswinning ongewenst onmogelijk zouden worden gemaakt. 
Gelet hierop is de minister van oordeel dat met het aanpassen van de 
productieduur, het winningspercentage van het High Case productiescenario, zoals 
beschreven in het winningsplan 2005, gehaald kan worden wat aangemerkt wordt 
als planmatig gebruik en beheer van de ondergrond. 

Ten aanzien van de maximale toegestane productie in het voorkomen Boerakker 
merkt de minister het volgende op. Voor de vaststelling van het maximale 
productievolume bestaan verschillende methodieken. Daarom beziet de minister 
vanuit zijn rol als vergunningverlener hoe de randvoorwaarden in zijn 
instemmingsbesluiten op de winningsplannen zodanig geformuleerd kunnen 
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is wat op dit punt wel of niet is toegestaan op basis van het instemmingsbesluit. 

Aan het begin van een winning is het niet exact voorspelbaar hoeveel er uit een 
gasreservoir gewonnen kan worden. Daarom werd er in winningsplannen die voor 
2017 zijn ingediend door de mijnbouwmaatschappijen bij het opstellen van een 
winningsplan in het algemeen een onzekerheidsmarge van 20% gehanteerd op de 
productievoorspellingen. Deze marge bepaalt daarmee de maximaal verwachte 
productie (High Case) en de minimaal verwachte productie (Low Case).De 
minister hanteert bij de vaststelling van het maximale verwachte productievolume 
(High Case) een onzekerheidsmarge van 20% over het oorspronkelijke voorspelde 
productievolume. Dit is anders dan de manier waarop SodM het productievolume 
in zijn advies heeft berekend. 

De oorspronkelijke voorspelling in het winningsplan 2005 bedraagt voor het 
voorkomen Boerakker een productie van 3099 miljoen Nm3  met een 
onzekerheidsmarge van 20%. Het maximaal te produceren volume dat onder dit 
instemmingsbesluit valt is derhalve 3719 miljoen Nm3. De totale productie tot 
2005 was in totaal 2416 mln. Nm3 gas. Volgens het laatste winningsplan 
verwachtte de NAM vanaf 2005 nog 683 Nm3 te produceren. Voor het gasveld 
Boerakker is de verwachte totale eindproductie minder dan de maximaal 
toegestane eindproductie volgens de 20% onzekerheidsband van het laatste 
winningsplan uit 2005. Om die reden is de minister van oordeel dat de in het 
wijzigingsverzoek beschreven winning uit het voorkomen Boerakker binnen de 
bandbreedte van de productievoorspelling van het winningsplan 2005 valt. 

De oorspronkelijke voorspelling in het winningsplan 2005 voor het voorkomen 
Molenpolder bedraagt een productie van 869 miljoen Nm3  met een 
onzekerheidsmarge van 20%. Het maximaal te produceren volume dat onder dit 
instemmingsbesluit valt is derhalve 1042 miljoen Nm3. Volgens de nieuwe 
verwachting van de NAM (2017) wordt de totale eindproductie 932 mln. Nm3. Dit 
blijft binnen de maximaal toegestane eindproductie van 1042 mln. Nm3 op basis 
van de 20% onzekerheidsband uit het laatste winningsplan. Om die reden is de 
minister van oordeel dat de in het wijzigingsverzoek beschreven winning uit het 
voorkomen Molenpolder binnen de bandbreedte van de productievoorspelling van 
het winningsplan 2005 valt. 

De oorspronkelijke voorspelling in het winningsplan 2005 voor het voorkomen 
Sebaldeburen bedraagt een productie van 4063 miljoen Nm3  met een 
onzekerheidsmarge van 20%. Het maximaal te produceren volume dat onder dit 
instemmingsbesluit valt is derhalve 4876 miljoen Nm3. Volgens de nieuwe 
verwachting van de NAM (2017) wordt de totale eindproductie 4120 mln. Nm3. Dit 
blijft binnen de maximaal toegestane eindproductie van 4876 mln. Nm3 op basis 
van de 20% onzekerheidsband uit het laatste winningsplan. Om die reden is de 
minister van oordeel dat de in het wijzigingsverzoek beschreven winning uit het 
voorkomen Sebaldeburen binnen de bandbreedte van de productievoorspelling 
van het winningsplan 2005 valt. 

Voor wat betreft de opmerking van het Wetterskip, over de noodzaak van 
gaswinning, verwijst de minister naar hetgeen hierboven onder punt 2 van dit 
besluit is opgemerkt. 

In het kader van planmatig beheer vindt de minister het van belang dat van het 
technisch winbare gas in een gasveld, mits veilig, een zo hoog mogelijk 

Pagina 5 van 12 



Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

DGKE-W / 18249058 
percentage ook daadwerkelijk wordt gewonnen. De productie van gas kan 
langzamer gaan dan oorspronkelijk aangenomen en verwacht. De aanpassing van 
de verwachte productieduur voorkomt dat winbaar gas achterblijft. De minister 
acht dit in overeenstemming met een planmatig gebruik en beheer van 
delfstoffen. 

Conclusie wijze van winning 
De minister stelt vast dat door de gevraagde wijziging van het instemmingsbesluit 
de wijze van winning en daarmee ook de beoordeling van de effecten van de wijze 
van winning niet verandert. Daarbij is de gevraagde wijziging in overeenstemming 
met de principes van planmatig gebruik en beheer van de ondergrond. Er zijn 
geen andere gebruiksvormen van de ondergrond voorzien, zodat de aanpassing 
van de verwachte productieduur een andere gebruiksvorm van de ondergrond niet 
ongewenst onmogelijk maakt. 

5.2 De effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de 
maatregelen ter voorkoming van schade 

Bodemdaling 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
In onderdeel 3.1, pagina 6, van het verzoek tot wijziging, beschrijft de NAM de te 
verwachten bodemdaling, veroorzaakt door gaswinning uit de voorkomens 
Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen. Hierbij maakt de NAM gebruik van de 
gegevens uit het winningsplan van 2004 en de aanpassing daarop uit 2005. In het 
winningsplan van 2004 voorspelde de NAM een bodemdaling van minder dan 4 cm 
tussen 2004 en 2017. De geactualiseerde bodemdalingsvoorspellingen laten zien 
dat de te verwachten bodemdaling als gevolg van de winning uit de voorkomens 
niet verschilt van de oorspronkelijke voorspellingen van minder dan 4 cm. Het 
voortzetten van gasproductie binnen de oorspronkelijke volumegrenzen zal geen 
extra bodemdaling introduceren. De gemeten bodemdaling komt goed overeen 
met de voorspelling van 2004. De nog te verwachten bodemdaling tot 2023 
bedraagt minder dan 2 cm. In de voorspelling is rekening gehouden met 
gasproductie uit alle door NAM geopereerde voorkomens in dit gebied (zie figuur 1 
p. 6 winningsplan). 

Advies SodM  
SodM heeft de laatst gemeten bodemdaling uit 2013 geverifieerd en vergeleken 
met de modelvoorspelling in het vigerend winningsplan. De metingen vallen 
binnen de voorspelde bodemdaling en de daarin verrekende onzekerheidsmarge. 
De resterende bodemdaling tot 2023 van minder dan 2 cm is een reële 
verwachting. 

Advies Tcbb  
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in 
de beoordeling van de te verwachten bodemdaling door de NAM en SodM vanwege 
de toekomstige winning uit eerder genoemde voorkomens. Bij een nog te 
verwachten bodemdaling van minder dan 2 cm is ook naar het oordeel van de 
Tcbb redelijkerwijs geen schade aan gebouwen in of nabij het winningsgebied te 
verwachten. Gelet op de aard en omvang van de beoogde winning is daarbij naar 
het oordeel van de Tcbb in het winningsplan voorzien in een adequate monitoring 
van bodemdaling. De Tcbb ziet dan ook geen aanleiding om aanvullende 
maatregelen te adviseren. 
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De gemeente Westerkwartier heeft als voorwaarde voor goedkeuring in zijn 
advies aangegeven dat voorafgaand aan instemming met het gewijzigd 
winningsplan inzichtelijk wordt gemaakt welke gevolgen de uiteindelijke totale 
bodemdaling (als resultaat van het winningsplan Grijpskerk-Zuid en het 
gasopslagplan Grijpskerk) heeft voor de regio. 

Beoordeling bodemdaling  
De minister stelt vast dat de bodemdaling conform de voorspelling in het 
winningsplan 2005 verloopt en de toegestane bodemdaling niet zal overschrijden. 
De minister merkt op dat er een aantal monitoringsverplichtingen gelden. 
Allereerst is in artikel 30 van het Mbb opgenomen dat de uitvoerder metingen 
verricht naar bodembeweging ten gevolge van het winnen van delfstoffen. De 
metingen dienen te worden uitgevoerd volgens een meetplan. Het meetplan 
omvat de duur van de gaswinning en de daarop volgende 30 jaar (artikel 41, 
eerste lid, van de Mbw), waarbij de NAM gedurende de gaswinning en de 
daaropvolgende 5 jaar het meetplan jaarlijks dient te actualiseren. De 
bodemdaling voor de voorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen wordt 
gemeten volgens het meetplan voor Noord-Nederland. Het meetplan wordt 
jaarlijks ter instemming aan SodM gestuurd. Het meetplan Noord-Nederland is 
gepubliceerd op www.nlog.nl  (via het tabblad Mijnbouw 
effecten/Bodemdaling/Geodetische meetregisters en GPS metingen). Mocht de 
periodiek gemeten bodemdaling door gaswinning significant afwijken van de 
huidige voorspelling dan zal de NAM bij overschrijding van de verwachte 
bodemdaling de winning niet mogen voortzetten op basis van dit winningsplan. 

Voor wat betreft de opmerking van de gemeente Westerkwartier, merkt de 
minister op dat het Grijpskerk-veld (gasopslagplan) geen invloed heeft op de 
bodemdaling. Dit veld kan alleen voor een andere bodemdalingsprognose zorgen 
wanneer het Grijpskerk-veld leeggewonnen zou mogen worden. Dat is echter niet 
aan de orde, omdat dit niet is vergund. 

Bodemtrilling 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
Voor het bepalen van de kans op geïnduceerde bevingen als gevolg van het 
winnen van gas uit de voorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen, 
heeft de NAM een risicoanalyse uitgevoerd conform de Seismische Risicoanalyse 
(hierna: SRA), Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door 
gaswinning - tijdelijke leidraad. De voorkomens Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen bevinden zich in de laagste categorie, categorie I van de 
risicomatrix. 

Advies SodM  
TNO heeft gecontroleerd of de NAM de seismische risico analyse (SRA) conform de 
leidraad heeft uitgevoerd. TNO heeft de verschillende stappen van de risicoanalyse 
nagerekend en constateert een kleine afwijking in de score van de invloedfactor 
opslingering. Voor Boerakker schat de NAM het percentage slappe grond met 30-
60% iets lager dan TNO. De hogere score van TNO heeft geen invloed op de 
uiteindelijke classificatie van het Boerakker gasveld. SodM is van mening dat de 
drie gasvelden in de laagste risicocategorie vallen (categorie I) op basis van de 
analyse van de NAM en advies van TNO. 
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Advies Tcbb  
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden 
in de beoordeling van het seismisch risico door SodM en TNO. Plaatsing in de 
laagste risicocategorie (categorie I) houdt in dat de kans op geïnduceerde 
bevingen en de schade als gevolg daarvan beperkt is. Mocht er toch een 
geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade die daardoor eventueel 
ontstaat voor het merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op lichte 
constructieve schade. 

Advies gemeente Westerkwartier 
De gemeente adviseert om ten behoeve van de effecten en gevolgen van 
gaswinning op de ondergrond en de bovengrondse bouwwerken het seismisch 
netwerk in de regio te intensiveren om eventuele trillingen te registreren. 

Beoordeling bodemtrilling  
Gasvelden kunnen in het kader van de SRA geclassificeerd worden in drie 
risicocategorieën: categorie I, categorie II en categorie III. Hierbij is het risico op 
schade door een beving in risicocategorie I kleiner dan in risicocategorie II en in 
risicocategorie II weer kleiner dan in risicocategorie III. 

De risicocategorie wordt bepaald door de combinatie van scores op zowel 
ondergrondse (kans op optreden) en bovengrondse factoren (mogelijk effect van 
een beving) die de hoogte van het risico (kans x effect) kunnen beïnvloeden. Om 
die reden is er geen algemene duiding per risicocategorie te geven. Een veld kan 
bijvoorbeeld in categorie II uitkomen doordat of de kans op sterkere 
grondbeweging groter is, of omdat er veel kwetsbare gebouwen of industrie in de 
omgeving is, of door een combinatie van gemiddelde ondergrondse en 
bovengrondse factoren. 

De minister stelt vast dat het seismisch risico voor voorkomens Boerakker, 
Molenpolder en Sebaldeburen tot de laagste risicocategorie I behoort en de 
gevraagde wijziging van het instemmingsbesluit niet leidt tot een andere 
beoordeling van de effecten van bodembewegingen in relatie tot het vigerende 
instemmingsbesluit. 

Voor wat betreft de opmerking van de gemeente Westerkwartier, merkt de 
minister op dat het seismisch netwerk in de regio voldoende is om trillingen te 
registreren. Boven het gasveld liggen in de directe omgeving alleen al 3 
meetpunten. Dit is voldoende voor een betrouwbare meting. 

Natuur en Milieu 
Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
In het winningsplan van 2005 verwacht de NAM een bodemdaling van minder dan 
4 cm tussen 2004 en 2017. De geactualiseerde bodemdalingsvoorspellingen in het 
verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit laten zien dat de te verwachten 
bodemdaling als gevolg van de winning uit de voorkomens niet verschilt van de 
oorspronkelijke voorspellingen van minder dan 4 cm bij voortzetting van 
gasproductie binnen de oorspronkelijke volumegrenzen. 

Beoordeling Natuur en Milieu  
Een effect van bodemdaling kan zijn dat het grondwaterpeil in relatieve zin wordt 
beïnvloed, dat wil zeggen dat het water hoger kan komen te staan ten opzichte 
van het maaiveld. Dit zou kunnen leiden tot vernatting en daarmee tot (nadelige 
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gevolgen tegengaan door het waterpeil aan te passen. 

Gezien de geringe bodemdaling die wordt verwacht als gevolg van de gaswinning 
van minder dan 4 cm in het diepste deel van de bodemdalingskom, worden er 
geen significante effecten op de waterhuishouding als gevolg van de bodemdaling 
door gaswinning verwacht. Verder liggen de voorkomens niet binnen het 
invloedgebied van een Natura 2000-gebied of overige 
milieubeschermingsgebieden, zoals grondwaterbeschermingsgebieden en 
waterwingebieden. Ook in dat opzicht verwacht de minister geen nadelige effecten 
op natuur en milieu door gaswinning uit de voorkomens Boerakker, Molenpolder 
en Sebaldeburen. 

De minister constateert dat de wijziging van de verwachte duur van de gaswinning 
uit de gasvelden Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen, niet leidt tot een 
grotere bodemdaling of een grotere kans op bodemtrilling, dan in het 
winningsplan uit 2005 is opgenomen en waarmee is ingestemd. De bodemdaling is 
gering en blijft binnen de marges die in 2005 zijn togestaan, en de kans op een 
beving is verwaarloosbaar. De effecten op natuur en milieu, worden door de 
voortzetting van de gaswinning uit de gasvelden Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen niet anders of groter dan de effecten die in het winningsplan uit 
2005 in beeld zijn gebracht en waarmee de minister heeft ingestemd. 

Conclusie bodembeweging 
De minister stelt vast dat de door de NAM verzochte aanpassing van de verwachte 
productieduur voor de gasvelden de gasvelden Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen, niet leidt tot een andere beoordeling van de effecten van 
bodembeweging of de maatregelen ter voorkomen van schade dan bij de 
beoordeling van het winningsplan uit 2005 is gebeurd. 

5.3 Risico's voor de veiligheid en schade 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
Het verzoek tot wijziging bevat een SRA. De beoordeling van de gevolgen van 
aardbevingen is met de SRA methodiek niet langer beperkt tot de "seismische 
hazard' (seismische dreiging), maar is uitgebreid naar het daadwerkelijke 
seismische risico (effecten voor omwonenden). Omdat in dit geval de Mmax 
(maximale theoretische beving) hoger is dan 2,5 is met een risico-matrix de kans 
op aardbevingen met significante schade bepaald. De analyse geeft aan dat de 
risico's voor bevolkingsdichtheid, industriële inrichtingen, speciale gebouwen, 
vitale infrastructuur en dijken voor de voorkomens Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen door voortzetting van productie binnen de oorspronkelijke 
volumegrenzen, in de laagste risicogroep valt (categorie I). Om die reden is de 
NAM van mening dat er geen additionele maatregelen nodig zijn. 

Advies SodM  
SodM heeft de risico's geverifieerd die door de NAM voor de voorkomens 
Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen zijn benoemd. SodM is van mening dat 
de analyse correct is uitgevoerd en dat de voorkomens Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen zich in categorie I van de risicomatrix bevinden. 
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De gemeente Westerkwartier adviseert om voor instemming met de onderhavige 
wijziging winningsplan een onafhankelijk orgaan voor schadeafhandeling in te 
stellen. 

Beoordeling risico's voor de veiligheid en schade  
De minister heeft de risico's voor de veiligheid voor omwonenden of het 
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan, en de risico's voor het milieu en de natuur beoordeeld. 
De risicocategorie wordt bepaald door de combinatie van scores op zowel 
ondergrondse (kans op optreden) en bovengrondse factoren (mogelijk effect van 
een beving) die de hoogte van het risico (kans x effect) kunnen beïnvloeden. 
De SRA zoals opgenomen in het verzoek tot wijziging van het instemmingbesluit 
beziet de eventuele risico's voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele 
werken of de functionaliteit daarvan. Invloedfactoren die onderdeel zijn van SRA 
betreffen bevolkingsdichtheid, de aanwezigheid van industriële inrichtingen, 
speciale gebouwen (zoals ziekenhuizen), vitale infrastructuur en dijken. De scores 
van deze invloedfactoren in combinatie met een kans op bodemtrilling, komen uit 
in risicocategorie I, wat de laagste risicocategorie is. 

De minister stelt mede op basis van het advies van SodM vast dat de gevraagde 
wijziging van het instemmingsbesluit niet leidt tot een andere beoordeling van de 
risico's voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan. 

Mede gelet op het advies van de gemeenten Westerkwartier, merkt de minister op 
dat, zoals toegelicht in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 21 
december 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 32849, nr 156), een bouwkundige 
nulmeting aan gebouwen beperkte waarde heeft voor de schadeafhandeling. De 
minister zal vanaf nu vooral inzetten op de aanwezigheid van voldoende 
versnellingsmeters, als de betreffende mijnbouwactiviteit daar aanleiding toe geeft 
en er te weinig versnellingsmeters in de regio aanwezig zijn. Omdat de kans op 
bevingen in de gasvelden Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen 
verwaarloosbaar is, de bodemdaling als gevolg van gaswinning uit de gasvelden 
verwaarloosbaar is en de uitbreiding van de verwachte productieduur niet leidt tot 
een andere beoordeling van deze aspecten, oordeelt de minister dat (extra) 
versnellingsmeters, vanwege de gaswinning uit de gasvelden Boerakker, 
Molenpolder en Sebaldeburen, geen toegevoegde waarde hebben en acht hij het 
voorschrijven daarvan niet zinvol. 

Voor wat betreft de opmerking van de gemeente Westerkwartier over het instellen 
van een onafhankelijk orgaan voor schadeafhandeling, wijst de minister eveneens 
op de brief aan de Tweede Kamer van 21 december 2018 (Kamerstukken II 
2017/18, 32849, nr 156). Voor de afhandeling van mijnbouwschade door 
gaswinning uit kleine velden op land, wordt een schaderegeling onder publieke 
regie in het leven geroepen. Schadeclaims zullen door een onafhankelijke en 
deskundige commissie, de Commissie Mijnbouwschade, worden beoordeeld. Voor 
het goed functioneren van de Commissie Mijnbouwschade is een objectief en 
transparant landelijk schadeprotocol essentieel. De Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) is op 19 oktober 2018 gevraagd op korte termijn te 
komen tot een voorstel voor een uniform gedragen landelijk schadeprotocol voor 
de kleine gasvelden op land. De minister verwacht de Tweede Kamer hierover in 
maart 2019 nader te kunnen informeren. De minister ziet, mede gelet ook op de 
verwaarloosbare kans op beven en het ontstaan van schade, geen aanleiding om 
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totdat de inrichting van de landelijke schaderegeling voor kleine gasvelden op 
land definitief zijn beslag heeft gekregen. 

6. Eindbeoordeling 

Gelet op artikel 36, derde lid en artikel 34, vierde lid, onder b van de Mijnbouwwet 
komt de minister samenvattend tot de volgende beoordeling van het verzoek tot 
wijziging van het instemmingsbesluit. 

De minister komt tot de conclusie dat het verzoek tot wijziging van het 
instemmingsbesluit met een aanpassing van de duur van de winning tot en met 
2023, niet leidt tot een andere beoordeling van de effecten op de wijze van 
winning, bodembeweging en de risico's voor omwonenden, gebouwen of 
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. De minister is van oordeel 
dat met het aanpassen van de productieduur, het winningspercentage van het 
High Case productiescenario, zoals is beschreven in het winningsplan 2005, 
gehaald kan worden wat aangemerkt wordt als planmatige winning. Daarnaast 
verwacht de minister geen nadelige effecten op natuur en milieu door gaswinning 
uit de voorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen. 

7. Besluit: 

Gelet op de inhoud van het door de NAM ingediende verzoek tot wijziging van het 
instemmingsbesluit voor het winningsplan Grijpskerk-Zuid en de hierover 
ingewonnen adviezen van SodM en de decentrale overheden wordt de gevraagde 
wijziging toegevoegd aan het vigerend instemmingsbesluit. 

Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, derde lid van de Mbw; 

Besluit de Minister van Economische Zaken en Klimaat zijn instemmingsbesluit 
van 10 augustus 2005 (kenmerk: E/EP/5050444), als volgt te wijzigen: 

Aan het instemmingsbesluit wordt het volgende artikel toegevoegd: 

Artikel 4 
Binnen de eerder ingestemde totale productievolumes, bij instemmingsbesluit van 
10 augustus 2005 door de minister van Economische Zaken (kenmerk: 
E/EP/5050444), verkrijgt de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. een termijn 
tot en met 31 december 2023 om het maximale productievolume van 3719 
miljoen Nm3  voor het voorkomen Boerakker, 1042 miljoen Nm3  voor het 
voorkomen Molenpolder en 4876 miljoen Nm3  voor het voorkomen Sebaldeburen 
te r aliseren. 

D 	nister van Economische Zaken en Klimaat, 
na i ns deze, 
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Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 
bezwaarschrift worden ingediend, door degene wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken. 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de minister van Economische Zaken 
en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag en bevat ten minste: 
• de naam en het adres van de indiener; 
• de datum van ondertekening; 
• het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht; 
• de gronden van het bezwaar. 
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