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Datum 8 augustus 2017
Betreft Vooraankondiging last onder dwangsom voorkomens Hardenberg-Oost, Ons kenmerk

Monster en Maasdijk 17111994

Uw kenmerk

Geachte heer Schotman, Bijlage(n)

Tijdens een controle van de productiecijfers van de winning uit de voorkomens
Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk heb ik geconstateerd dat er door de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) méér is geproduceerd dan in de
bijbehorende winningsplannen is beschreven en waarmee door de Minister van
Economische Zaken (minister) is ingestemd.

Doordat de NAM de in de winningsplannen aangegeven productievolumes
overschrijdt, zijn de risico-analyses die zijn gedaan bij het opstellen van - en het
instemmen met - de winningsplannen niet langer toereikend.

Gelet hierop stel ik vast dat de NAM gas wint uit drie voorkomens in strijd met een
winningsplan waarmee door de minister is ingestemd. Dit is een overtreding van
artikel 34, eerste en derde lid, van de Mijnbouwwet (Mbw).

Vanwege deze overtreding ben ik voornemens om de NAM een last onder
dwangsom op te leggen van EUR 0,50 per Nm3 die na afloop van de hersteltermijn
uit deze drie voorkomens wordt gewonnen, met een maximum van
EUR 2.000.000,00.

Ik stel u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de
gelegenheid om uiterlijk 29 augustus 2017 uw zienswijze kenbaar te maken.

Procedure

Per brief van 29 november 2016, kenmerk 17097828, heb ik de NAM erop
gewezen dat enkele winningsplannen actualisatie behoeven.

Per brief van 20 april 2017 heeft de NAM op mijn brief van 29 november 2016
gereageerd. De NAM heeft hierin vermeld dat zij, na maandenlang overleg met
het Ministerie van Economische Zaken, op korte termijn bij de minister een
verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit van de door mij genoemde
winningsplannen in zou dienen. Tevens heeft de NAM in deze brief aangegeven
dat er door haar ‘niet méér geproduceerd werd dan de maximale productie zoals
beschreven in de vigerende winningsplannen’.
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Op 8 mei 2017 heeft de NAM een verzoek tot wijziging van het instemminqsbesluit
van het winningsplan Hardenbercj-Oost en van het wnnincisolan Gc-Monçpr
ingediend bij de minister.

Op 22 mei 2017 heeft de minister mij voor beide voorkomens verzocht advies uit
te brengen over de gevraagde wijziging van het instemmingsbesluit. Dit advies
heb ik op respectievelijk 29 juni 2017 en 11juli 2017 uitgebracht. Hierbij heb ik
negatief geadviseerd.

Feften

Hieronder zal ik per voorkomen ingaan op de feiten, voor zover hier van belang.

Voorkomen Hardenberg-Oost

Per besluit van 27 november 2008 heeft de minister ingestemd met het
winningsplan Hardenberg-Oost, waarin door de NAM de winning uit het
voorkomen Hardenberg-Oost is beschreven.

De NAM heeft op 22 december 2011 de minister gevraagd in te stemmen met een
gewijzigd winningsplan Hardenberg-Oost. Op 5 juni 2012 heb ik, samen met TNO,
advies uitgebracht aan de minister over deze wijziging. Op 24 augustus 2012
heeft de minister ingestemd met de wijziging van het winningsplan Hardenberg
Oost.

In het gewijzigde winningsplan uit 2011 heeft de NAM de voorgenomen winning
uit het voorkomen Hardenberg-Oost beschreven. De totale productie die daarin
beschreven stond voor deze periode was 63 miljoen Nm3 gas, waarbij een marge
gold van 20 procent.

Gedurende de periode van 2011 tot en met het eerste kwartaal van 2017 heeft de
NAM 82 miljoen Nm3 gas gewonnen uit het voorkomen Hardenberg-Oost.

Voorkom ens Monster en Maasdijk

Per besluit van 14 juni 2004 heeft de minister ingestemd met het winningsplan
Gaag-Monster, waarin door de NAM onder andere de winning uit de voorkomens
Monster en Maasdijk is beschreven.

Op 10 januari 2013 heeft de NAM de minister gevraagd in te stemmen met een
gewijzigd winningsplan Gaag-Monster. Op 8 mei 2013 heb ik, samen met TNO,
advies uitgebracht aan de minister over deze wijziging. De minister heeft op
3 oktober 2013 ingestemd met het gewijzigd winningsplan Gaag—Monster.

In het gewijzigde winningsplan heeft de NAM voor het voorkomen Monster een
voorgenomen productie van 85 miljoen Nm3 gas opgenomen, waarbij een marge
gold van 20 procent. Voor het voorkomen Maasdijk heeft de NAM een
voorgenomen productie van 18 miljoen Nm3 opgenomen, met een marge van 20
procent.
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Gedurende de periode van 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2017 heeft de
NAM 125 miljoen Nm3 gewonnen uit het voorkomen Monster De NM heeft n
deze periode 75 miljoen Nm3 gewonnen uit het voorkomen Maasdijk.

Norm

Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Mbw geschiedt het winnen van
delfstoffen vanuit een voorkomen overeenkomstig een winningsplan. Op grond
van artikel 34, derde lid, van de Mbw behoeft het winningsplan de instemming van
de minister.

Overtredrng

De feiten, zoals hiervoor uiteengezet, kunnen leiden tot de conclusie dat de
winning uit deze voorkomens niet in overeenstemming is met een winningsplan
waarmee door de minister is ingestemd. In dat geval kan er sprake zijn van een
overtreding van artikel 34, eerste en derde lid, van de Mbw.

Bij de drie voorkomens, te weten Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk, is
sprake van een productie die groter is dan in de respectievelijke winningsplannen
is beschreven. Het betreft hier producties die aan het einde van het eerste
kwartaal van 2017 zijn opgelopen tot 30 procent (Hardenberg-Oost), 47 procent
(Monster) en 317 procent (Maasdijk) boven de prognose, waar maximaal 20
procent afwijking was toegestaan.

Hierbij wijs ik erop dat genoemde marge van 20 procent moet worden gezien als
20 procent ten opzichte van de voorgenomen productie in de periode zoals
beschreven in het winningsplan.

Op grond van deze vastgestelde feiten is de productie uit bovengenoemde
voorkomens niet in overeenstemming met een winningsplan waarmee door de
minister is ingestemd. Dit is een overtreding van artikel 34 eerste en derde lid,
van de Mbw.

Handhaving

Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, dan moet het
bestuursorgaan, dat bevoegd is om handhavend op te treden, in de regel van
deze bevoegdheid gebruik maken. Dit vanwege het algemeen belang dat gediend
is met handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het
bestuursorgaan afzien van handhavend optreden. Dit kan zich voordoen indien
concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van
optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Op grond van artikel 132 van de Mbw en artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht ben ik bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom
teneinde de overtreding ongedaan te maken.
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Ik ben van oordeel dat er in dit geval geen reden is om van handhavend optreden
af te zien. Met het verzoek om wijziging van de instemming met een winningsplan
zou de NAM van mening kunnen zijn dat een begin gemaakt is met de legalisatie
van de onrechtmatige handeling maar daarmee kan nog niet gezegd worden dat
er concreet zicht op legalisatie bestaat. Op dit moment is er immers geen
zekerheid dat er door de minister met ingediende verzoeken om wijziging
ingestemd zal worden. Ook acht ik handhavend optreden in dit geval niet
onevenredig met de daarmee te dienen belangen.

Beschrijving van de herstelmaatregelen
De vastgestelde overtreding kan beëindigd worden door het staken en gestaakt
houden van de winning van aardgas uit de voorkomens Hardenberg-Oost, Monster
en Maasdijk. De NAM dient de winning gestaakt te houden totdat de NAM beschikt
over een winningsplan waarmee door de minister is ingestemd en welk plan
voorziet in de mogelijkheid tot verdere productie.

Hersteltermijn
Het staken van de winning kan in korte tijd — enkele uren — op veilige wijze
geschieden. Ik ben voornemens om de NAM bij het besluit tot het opleggen van
een last onder dwangsom een hersteltermijn van 24 uur te geven om de winning
uit de voorkomens Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk te staken en vanaf dat
moment gestaakt te houden.

Hoogte dwangsom
Gelet op de voordelen van de NAM bij het voortduren van de overtreding, ben ik
voornemens om de NAM een dwangsom op te leggen van EUR 0,50 per gewonnen
Nm3 aardgas (bij 1 bar en 273 K) uit de voorkomens Hardenberg-Oost, Monster
en Maasdijk met een maximum van EUR 2.000.000,00.

Voorgenomen besuft
Op grond van het voorgaande ben ik voornemens om, met het oog op de naleving
van de Mijnbouwwet, de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. de volgende last
onder dwangsom op te leggen:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. dient de winning van aardgas uit de
voorkomens Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk te staken en gestaakt te
houden. Indien hier niet aan wordt voldaan, verbeurt de Nederlandse Aardolie
Maatschappij B.V. een dwangsom van EUR 0,50 per Nm3 aardgas (bij 1 bar en
273 K) die na ommekomst van de hersteltermijn uit de voorkomens wordt
gewonnen, met een maximum van EUR 2.000.000,00.

Zenswijze
Ik stel u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de
gelegenheid om uiterlijk op 29 augustus 2017 uw zienswijze omtrent dit
voornemen kenbaar te maken.
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de minister als betrokken
bestuursorgaan.

Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, er staat
geen bezwaar of beroep tegen open.

Hoogachtend,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,

drs.,.A/l’.M. vaider Meijden MBA
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