
 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

In het kader van het nieuwe vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2019/2020 

heeft NAM een operationele strategie bij de minister aangeleverd. 

 

In deze operationele strategie wordt onder andere bekeken welk effect het 

nieuwe gaswinningsniveau heeft op de versterkingsopgave. Hiervoor is een 

zogenoemde uitdraai van het Hazard en Risk Assessment model (HRA) 

gemaakt. Conform afspraak ziet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toe 

op een onbevooroordeelde toepassing van het HRA-model. SodM heeft 

daarom een review gedaan op de uitdraai van dit model.  

 

Het SodM concludeert dat door de afbouw van de gaswinning de dreiging van 

aardbevingen verder afneemt en daarmee ook het veiligheidsrisico. Echter, 

het SodM signaleert ook dat door verbeterde kennis van woningtypen er een 

verschuiving heeft plaatsgevonden in de risicoprofielen. Als gevolg daarvan 

is er een toename van het totaal aantal woningen dat moet worden 

opgenomen en beoordeeld in het kader van de versterkingsopgave. Wij zullen 

u, als wij meer details hebben, nader informeren wat het betekent voor onze 

gemeente.   

 

Ter kennisname doen wij u hierbij de Kamerbrief van de minister van 

Economische Zaken en Klimaat over deze review toekomen. Tevens is de 

(concept)review van het SodM bijgevoegd. 
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Onlangs hebben wij u het Lokale Plan van Aanpak voor de 

versterkingsopgave in onze gemeente toegestuurd1. Wij gaan verder met de 

uitvoering van dit plan. In de loop van het jaar wordt bekeken hoe de 

uitkomsten van de review van het SodM verwerkt worden in het Lokale Plan 

van Aanpak.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten      Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

                                                 
1 Brief met kenmerk 38497-2019 


