
Van:
Aan: ; 
Cc: ; 
Onderwerp:
Datum:

RE: adviesverzoek SodM ambtshalve aanpassing instemmingsbesluit WP UMOG 
dinsdag 26 november 2019 17:15:36

Beste ,

SodM heeft geen verdere advisering over het verlengen van de termijn (van 9 naar 12 maanden 
na inwerkingtreding van het UMOG winningsplan besluit) voor het plaatsen van 
versnellingsmeters.

Met vriendelijke groet,

Senior Inspecteur afdeling Ondergrond
........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag 
Postbus 24037 | 2490 AA | Den Haag
........................................................................
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Van: 
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 16:38
Aan: SodM Ondergrond 
CC:  ; 
Onderwerp: adviesverzoek SodM ambtshalve aanpassing instemmingsbesluit
WP UMOG
Urgentie: Hoog

Geachte heer Kockelkoren,

De minister van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om een ambtshalve wijziging van 
het instemmingsbesluit UMOG door te voeren. Met deze email verzoek ik u om advies uit te 
brengen op dit voorgenomen besluit.

Winningsplan UMOG
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) is de operator van de gasvelden 
binnen het winningsplan UMOG. De NAM heeft bij het besluit van 13 maart 2019 instemming 
gekregen op het (gewijzigde) winningsplan UMOG (Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp). 
Dit winningsplan heeft betrekking op de gaswinning uit de gasvelden Ureterp, Marum, Opende-
Oost, Surhuisterveen en Harkema. De minister heeft de NAM in het instemmingsbesluit van 13 
maart 2019 verplicht tot het opstellen van een plan van aanpak voor het plaatsen van 
versnellingsmeters, zodanig dat een dekkend seismisch monitoringssysteem in het gebied van 
het winningsplan UMOG ontstaat. De versnellingsmeters dienen op grond van het besluit in ieder 
geval binnen 9 maanden na inwerkingtreding van dat besluit te zijn aangesloten op het KNMI-
netwerk.

Binnen de in het voorschrift gestelde termijn diende de NAM een plan van aanpak voor het 
bijplaatsen van versnellingsmeters in. Omdat een dergelijk plan nog niet eerder was 
voorgekomen heeft de minister destijds, vanwege hun expertise, het plan met KNMI besproken. 
Na overleg met het KNMI heeft de minister aangegeven een aangepast Plan van Aanpak te 
willen ontvangen. Naar aanleiding van de reactie van het KNMI heeft NAM het destijds 
ingediende plan van aanpak aangepast. De minister stelt vast dat de afstemming tussen NAM, 
het KNMI en de minister over het plan van aanpak meer tijd heeft gevergd en NAM nu nog tijd 
nodig heeft voor de voorbereiding en het verkrijgen van benodigde privaat- en 
publiekrechtelijke toestemmingen voor het plaatsen van de versnellingsmeters op de 
overeengekomen plaatsen.

Met deze ambtshalve aanpassing wordt dit voorschrift in het instemmingsbesluit met het 
winningsplan UMOG van 13 maart 2019 aangepast, zodat de versnellingsmeters in ieder geval 
binnen 12 maanden na inwerkingtreding van dat besluit (te weten 13 maart 2020) zijn 
aangeboden ter aansluiting op het KNMI-netwerk.






