
Reactie NAM per mail op dinsdag 24 september 2019 om 22.01 uur: 
 
Voor de goede orde: de NAM heeft dit verslag nooit ontvangen en kent het niet. De context 
ontbreekt dus waarbinnen de opmerkingen in het verslag zijn gemaakt. Het onderwerp 
productieverlaging in de context van veiligheid is vaak ter sprake gekomen, zo ook in dit 
overleg. Dit signaal is niet anders dan SodM, Raad van State en anderen al eerder hadden 
opgebracht. De suggestie dat dit als drukmiddel is ingezet is onjuist. 
  
De insteek van dit gesprek, maar ook andere gesprekken met partijen in het kader van de 
aardbevingen in Groningen, was en is altijd gericht op constructief overleg over veiligheid. 
  
De veiligheid in Groningen (voldoen aan de Meijdam norm) kan op twee manieren worden 
beïnvloed; via het terugdraaien van de gaskraan of via bouwkundig versterken. Ten tijde van 
dit gesprek had de NAM in principe geen zeggenschap meer over bouwkundig versterken. 
Het terugdraaien van de gaskraan is ook al eerder door SodM voorgesteld. 
  
De NAM heeft herhaaldelijk haar zorg geuit over het belang om de meest onveilige huizen 
zo snel mogelijk te versterken in verband met de veiligheid. De NAM gaf daarbij dan 
inderdaad aan dat wanneer bouwkundig versterken niet tijdig tot het gewenste 
veiligheidsniveau zou leiden, de NAM dan geen andere keus zou hebben de gaswinning 
verder af te bouwen of wellicht zelfs stop te zetten. In augustus 2018 had de minister het 
pad van productieverlaging al ingezet. Recent is deze afbouw verder versneld door de 
minister. 
  
Dit overleg vond overigens plaats op het moment dat het Mijnraadadvies was uitgebracht en 
er door alle betrokken partijen werd gesproken hoe de gestelde veiligheidsnorm gehaald zou 
moeten worden. De NAM steunt de keus van de minister om de afbouw van de gaswinning 
versneld door te voeren. 
  
Deze afweging tussen veiligheid en leveringszekerheid is uiteindelijk ook niet een afweging 
die gemaakt kan worden door een commerciële partij zoals NAM. Met de wijziging van de 
Mijnbouwwet zijn de verantwoordelijkheden voor het Groningen gasveld nu passend belegd. 
 
Toevoeging reactie NAM per mail op dinsdag 24 september 2019 om 22.18 uur: 
 
Gesprek vond een jaar geleden plaats, de exacte woorden zijn dus niet meer terug te halen. 
Het dilemma rond leveringszekerheid kan zeker ter sprake zijn gekomen, maar nooit als 
dreigement. 


