WAAROM EEN WINNINGSPLAN?

NAAR EEN NIEUW
GASWINNINGSBESLUIT
APRIL

MEI

Op 1 april diende NAM
een geactualiseerd
Winningsplan in,
samen met een Meet- &
Regelprotocol en een
studieprogramma.

Actualisatie
Winningsplan

Het indienen van het Winningsplan is de eerste stap in een uitvoerig besluitvormingsproces op weg
naar een definitief gaswinningsbesluit. NAM staat daarbij meer dan ooit open voor dialoog met de
buitenwereld en wil samenwerking met de betrokken partijen continu verbeteren.

JUNI

Het Winningsplan wordt
ter advies voorgelegd
aan o.a. lokale
gemeenten, de provincies
Groningen en Drenthe,
twee Waterschappen,
Staatstoezicht op de Mijnen
en de Technische Commissie
Bodembeweging.

Actualisatie
Winningsplan

NAM heeft op 1 april 2016 op verzoek van de overheid een geactualiseerd Winningsplan
ingediend bij de minister van Economische Zaken. NAM doet in het Winningsplan, als operator van
het Groningen gasveld, een voorstel voor toekomstige gaswinning uit het veld. Het plan beschrijft
hoeveel gas NAM kan gaan winnen en hoe het bedrijf dat wil doen – binnen door de overheid
gestelde normen.

Adviezen
Overheden
Actualisatie

Adviezen
Winningsplan
Overheden

JULI

Mede op basis van de
adviezen stelt minister
Kamp een concept
gaswinningsbesluit op.

Terinzagelegging: iedereen
kan reageren op het
concept gaswinningsbesluit
en zienswijzen indienen.

Inspraak
Adviezenvoor omgeving

Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit
Overheden

AUGUSTUS

Verwerking
zienswijzen

Inspraak
Ontwerpbesluit
voor omgeving

SEPTEMBER

Alle ingediende zienswijzen worden verwerkt
en meegewogen in de
definitieve besluitvorming.

Definitiefbesluit

Inspraak
Verwerking
voor
omgeving
zienswijzen

2016

Minister Kamp
neemt een definitief
gaswinningsbesluit.
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zienswijzen
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Winningsplan

AARDBEVINGSONDERZOEK
Er is een grootschalig onderzoeksprogramma opgezet om de
seismische dreiging en risico’s beter te begrijpen. Een uitgebreid
meetnetwerk in het aardbevingsgebied levert actuele gegevens over de
Groningse onder- en bovengrond. Hierbij zijn tientallen internationale
wetenschappers en instanties betrokken. De onderzoeken zijn voor
iedereen toegankelijk op NAMplatform.nl. Ruwe onderzoeksgegevens
zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerde partijen.

HANDHAVING HUIDIG
PRODUCTIENIVEAU VAN
27 MILJARD m3

WINNINGSPLAN
2016

METEN EN REGELEN

NAM stelt voor om de
komende periode de huidige
jaarproductie van 27 miljard m3
en de huidige verdeling over
de productielocaties
te handhaven.

Voor de komende periode stelt NAM in het winningsplan voor om de huidige
jaarproductie van 27 miljard m3 te handhaven. In de toekomst zou de productie
jaarlijks neerwaarts of opwaarts op een beheerste en gelijkmatige wijze kunnen
worden aangepast. Het Meet- en Regelprotocol beschrijft hoe productieniveau en
-verdeling kan worden bijgesteld. De ondergrens wordt bepaald door de minister
van Economische Zaken op basis van een breed afwegingskader. De bovengrens
is 33 miljard m³ waarbij bijstelling van het productieniveau en -verdeling
plaatsvindt op basis van actuele, door derden gerapporteerde gegevens over:
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Het aantal aardbevingen en de
kracht daarvan (gerapporteerd
door het KNMI)
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De gemeten grondversnelling
(gerapporteerd door het KNMI)
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Nederland
verbruikt
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40/50 miljard m3
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De voortgang op het gebied van de
risicoreductie via onder meer het
bouwkundig versterken onder regie
van de Nationaal Coördinator
Groningen en zoals beschreven in
het Meerjarenprogramma.
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