
 

 

 

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning 

Groningenveld        

VOORSTEL VAN WET  

 

(5 maart 2021) 

 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 

enz. enz. enz. 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Gaswet en de Mijnbouwwet 

aan te passen in verband met het uiteindelijk beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld;  

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen 

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 

verstaan bij deze: 

 

Artikel I Gaswet fase I 

 

 De Gaswet wordt als volgt gewijzigd: 

 

A  

 

 Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1. In het eerste lid, onderdeel q, worden de subonderdelen 1° en 2° vervangen door: 

1°. de in een gasjaar benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas die uit het gebied dat is aangewezen 

in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende winningsvergunning 

benodigd is om eindafnemers van de geraamde hoeveelheid laagcalorisch gas te voorzien, waarbij 

alle beschikbare middelen en methoden die deze hoeveelheid minimaliseren worden betrokken; 

2°. de capaciteit die in een gasjaar uit het gebied dat is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 

30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende winningsvergunning benodigd is om eindafnemers van 

laagcalorisch gas te voorzien gedurende een dag met een uitzonderlijk hoge vraag naar 

laagcalorisch gas die zich met een statistische waarschijnlijkheid van eens in de twintig jaar 

voordoet, waarbij alle beschikbare middelen en methoden die deze capaciteit minimaliseren worden 

betrokken; 

3°. de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas die gedurende het gasjaar moet worden gewonnen 

uit het gebied dat is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) 

verleende winningsvergunning om de onder 2° bedoelde capaciteit op betrouwbare wijze 

beschikbaar te hebben; 

4°. de in een gasjaar als reserve benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas uit het gebied dat is 

aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende 

winningsvergunning, ten behoeve van de mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing, bedoeld 

in het twaalfde lid; en 

5°. de vraagontwikkeling voor de komende tien jaar naar laagcalorisch gas. 

 

 2. Het negende lid komt te luiden: 

 

 9. De raming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel q, onder 1°, 2° en 4°, bevat ten minste een 

beschrijving van: 

a. de verwachte behoefte aan laagcalorisch gas op basis van mogelijke temperatuurscenario’s; 

b. de benodigde capaciteit om te voorzien in de vraag naar laagcalorisch gas gedurende een dag 

met een uitzonderlijk hoge vraag die zich met een statistische waarschijnlijkheid van eens in de 

twintig jaar voordoet; 

c. het verwachte planmatig onderhoud aan de installaties van de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet en de daaruit voortvloeiende transportbeperkingen; 

d. de verwachte ontwikkeling in de samenstelling van het hoogcalorisch gas; 

e. de optimale inzet van andere middelen en methoden, waaronder: 



 

 

1°. een minimaal percentage van de beschikbare conversiecapaciteit per gasjaar om gas met een 

hogere energie-inhoud om te zetten naar gas met een lagere energie-inhoud; 

2°. het mengen van gas met een hogere energie-inhoud bij gas met een lagere energie-inhoud; 

3°. gasopslaginstallaties en LNG-installaties;  

4°. de verwachte productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen; 

5°. in het geval van een dag met een uitzonderlijk hoge vraag naar laagcalorisch gas die zich met 

een statistische waarschijnlijkheid van eens in de twintig jaar voordoet, de inzet van de 

reservemiddelen waarover de netbeheerder van het landelijk gastransportnet beschikt om gas met 

een hogere energie-inhoud om te zetten naar gas met een lagere energie-inhoud; 

f. de verwachte vraag naar gas van verschillende categorieën eindafnemers. 

 

 3. In het tiende lid wordt “onderdeel q, onder 2°” vervangen door “onderdeel q, onder 5°”. 

 

 4. Onder vernummering van het twaalfde tot en met vijftiende lid tot zestiende tot en met 

negentiende lid worden vier leden ingevoegd, luidende: 

 

12. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet geeft, indien dit noodzakelijk is met het oog 

op de goede uitvoering van diens wettelijke taken, een aanwijzing aan de rechtspersoon, bedoeld 

in het negentiende lid, tot het nemen van maatregelen met betrekking tot de inzet van het gebied 

dat is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende 

winningsvergunning. 

13. In geval van toepassing van het twaalfde lid, verstrekt de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet een afschrift van die aanwijzing aan Onze Minister en aan de Autoriteit Consument 

en Markt en aan de houder van de winningsvergunning Groningenveld, bedoeld in artikel 52a, van 

de Mijnbouwwet. 

14. De rechtspersoon, bedoeld in het negentiende lid, volgt de aanwijzing, bedoeld in het twaalfde 

lid, op. 

15. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over:  

a. de situaties waarin de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een aanwijzing kan 

geven; 

b. de maximale omvang van de op basis van die aanwijzing in te zetten capaciteit; 

c. de gegevens die de aanwijzing bevat; 

d. het afschrift van de aanwijzing, waaronder regels over de gegevens die daarbij worden verstrekt 

en de termijn waarbinnen het afschrift wordt verstrekt. 

 

 5. In het zestiende lid (nieuw) wordt “het percentage, bedoeld in het negende lid, onderdeel b” 

vervangen door “het percentage, bedoeld in het negende lid, onderdeel e”. 

 

 6. Het zeventiende lid (nieuw) komt te luiden: 

 

17. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt binnen een maand na afloop van een 

gasjaar een rapportage aan Onze Minister over: 

a. de wijze waarop de middelen en methoden, bedoeld in het negende lid, onderdeel e, zijn 

ingezet; en 

b. de gevallen waarin toepassing is gegeven aan het twaalfde lid en de daarbij door de 

rechtspersoon, bedoeld in het negentiende lid, genomen maatregelen met betrekking tot de inzet 

van het gebied dat is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) 

verleende winningsvergunning. 

 

 7. In het achttiende lid (nieuw) wordt na “bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en q,” 

ingevoegd “en het twaalfde lid,”. 

 

 8. Er worden drie leden toegevoegd, luidende: 

 

20. Bij ministeriële regeling kunnen regels gesteld worden over de rapportage, bedoeld in het 

zeventiende lid. 

21. Indien aanpassing ten opzichte van het minimaal benodigde niveau, bedoeld in artikel 52c, 

tweede en derde lid, van de Mijnbouwwet, heeft plaatsgevonden van de winning uit het gebied dat 



 

 

is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende 

winningsvergunning, meldt de rechtspersoon, bedoeld in het negentiende lid, dit aan Onze Minister 

en aan de Autoriteit Consument en Markt.  

22. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de melding, bedoeld in het 

eenentwintigste lid, waaronder regels over de gegevens die daarbij worden verstrekt en de termijn 

waarbinnen de melding wordt gedaan. 

 

B 

 

 In artikel 10n, eerste lid, aanhef, wordt “artikel 10a, dertiende lid” vervangen door “artikel 10a, 

zeventiende lid”.  

 

 

C 

 

 Artikel 60ad, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:  

 

 1. In onderdeel a wordt na “10Aa, vierde lid”  ingevoegd “10a, dertiende, zeventiende, 

twintigste tot en met tweeëntwintigste lid”. 

 2. In onderdeel b wordt “10a, eerste, tweede, derde en achtste lid” vervangen door “10a, 

eerste, tweede, derde, achtste, elfde, twaalfde, veertiende en vijftiende  lid”.  

 

 

 

Artikel II Gaswet fase 2 

 

 De Gaswet wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

 In artikel 2b, derde lid, wordt “10a, eerste lid, onderdeel m, en achtste lid” vervangen door 

“10a, eerste lid, onderdeel m, en zevende lid”.  

 

B  

 

 Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd: 

  

 1. In de aanhef van het eerste lid, onderdeel c, vervalt “en gelet op het minimaliseren van de 

winning van gas uit het gebied dat is aangewezen in de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 

39 (Stcrt. 126) verleende winningsvergunning”. 

 

 2. Het eerste lid, onderdeel q, vervalt, onder verlettering van onderdeel r tot onderdeel q . 

 3. Het derde lid en het negende tot en met tweeëntwintigste lid vervallen, onder vernummering 

van het vierde tot en met achtste lid tot derde tot en met zevende lid. 

 

C 

 

 Artikel 10n, eerste lid, aanhef, komt te luiden: 

 1. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt binnen een maand na afloop van 

een gasjaar een rapportage aan Onze Minister over:  

 

D 

  

 Artikel 60ad, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:  

 

 1. In onderdeel a vervalt “10a, dertiende, zeventiende, twintigste tot en met tweeëntwintigste 

lid”. 



 

 

 2. In onderdeel b wordt “10a, eerste, tweede, derde, achtste, elfde, twaalfde, veertiende en 

vijftiende lid” vervangen door “10a, eerste, tweede en zevende lid”.  

 

 

E 

 

In artikel 82, vierde lid, vervalt de zin “De Autoriteit Consument en Markt kan een beleidsregel 

vaststellen betreffende de beoordeling van de doelmatigheid van de kosten van de taak, bedoeld in 

artikel 10a, eerste lid, onderdeel c. ” 

 

 

Artikel III Mijnbouwwet fase 1 

 

 De Mijnbouwwet wordt als volgt gewijzigd:  

 

A [aanpassing in definities voor Groningenhoofdstuk] 

 

In artikel 52a vervalt de begripsbepaling “netbeheerder”.  

 

B [aanpassing voorstel voor OS en inhoud OS voor inzet op afroep-functie + aanpassing ivm 

publieke SDRA] 

 

 Artikel 52c komt te luiden: 

 

Artikel 52c 

 

1. Onze Minister zendt de raming, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel q, van de Gaswet, 

aan de houder van de winningsvergunning Groningenveld. 

2. Onze Minister verzoekt de houder van de winningsvergunning Groningenveld aan de hand van 

de raming, met inachtneming van de mogelijkheid dat een aanwijzing, bedoeld in artikel 10a, 

twaalfde lid, van de Gaswet, wordt gegeven, en met inachtneming van het mogelijk aanpassen van 

de winning ten opzichte van het minimaal benodigde niveau in verband met het belang van het 

kunnen voorzien van afnemers van de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas, en gelet op het 

belang van het minimaliseren van de inzet van het Groningenveld en op het minimaliseren van de 

verwachte bodembeweging, te bevestigen of door middel van de bestaande operationele strategie 

kan worden voldaan aan hetgeen volgens de raming benodigd is. 

3. Indien de houder van de winningsvergunning Groningenveld concludeert dat met de 

vastgestelde operationele strategie niet kan worden voldaan aan hetgeen volgens de raming 

benodigd is, stelt de houder van de winningsvergunning Groningenveld, met inachtneming van de 

raming, met inachtneming van de mogelijkheid dat een aanwijzing, bedoeld in artikel 10a, twaalfde 

lid, van de Gaswet, wordt gegeven en met inachtneming van het mogelijk aanpassen van de 

winning ten opzichte van het minimaal benodigde niveau in verband met het belang van het 

kunnen voorzien van eindafnemers van de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas, en gelet op 

het belang van het minimaliseren van de inzet van het Groningenveld en op het minimaliseren van 

de verwachte bodembeweging, één of meerdere operationele strategieën voor over de inzet van 

het Groningenveld. 

4. Een operationele strategie bevat tenminste een voorstel voor de verdeling van de winning over 

de clusters in volume en tijd.  

5. De houder van de winningsvergunning Groningenveld verstrekt aan Onze Minister: 

a. ter onderbouwing van een operationele strategie een opgave van de optimale inzet van de 

gasopslag Norg;  

b. een analyse van de verwachte bodembeweging op regioniveau;  

c. een analyse van de risico’s van de verwachte bodembeweging voor omwonenden, gebouwen of 

infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. 

6. Onze Minister kan, in afwijking van het vijfde lid, de op grond van artikel 123 aangewezen 

instelling opdracht geven tot het geheel of gedeeltelijk verrichten en verstrekken van de analyses, 

bedoeld in het vijfde lid, onderdelen b en c.  



 

 

7. Ingeval van toepassing van het zesde lid, verstrekt de houder van de winningsvergunning 

Groningenveld alle gegevens, benodigd voor het kunnen verrichten van de analyses aan de 

rechtspersoon aan wie Onze Minister dit heeft opgedragen.  

8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over: 

a. het voorstel voor de operationele strategie; 

b. de onderbouwing van het voorstel voor de operationele strategie; 

c. de gegevens, bedoeld in het zevende lid, die de houder van de winningsvergunning 

Groningenveld verstrekt aan de rechtspersoon; 

d. de mate waarin en de omstandigheden waaronder de winning kan worden aangepast ten 

opzichte van het minimaal benodigde niveau, bedoeld in het tweede en derde lid.  

 

C [aanpassing procedure vaststelling OS /verlenging OS] 

 

 Artikel 52d wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

 1. Onze Minister verlengt de bestaande operationele strategie voor het Groningenveld, indien 

deze voldoet aan hetgeen volgens de raming, bedoeld in artikel 52, benodigd is voor het komende 

gasjaar. Indien de bestaande operationele strategie niet voldoet, stelt Onze Minister een nieuwe 

operationele strategie vast. 

 

2.  Onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot zesde tot en met negende lid, 

worden twee leden ingevoegd, luidende:  

 

 4. Onze Minister bepaalt in het besluit tot vaststelling, bedoeld in het eerste lid, als onderdeel 

van de operationele strategie de verplichtingen van de houder van de winningsvergunning 

Groningenveld ten aanzien van de aanpassing van de winning ten opzichte van het minimaal 

benodigde niveau. 

 

 5. Bij een besluit tot verlenging van de bestaande operationele strategie, motiveert Onze 

Minister of de oorspronkelijke afweging, bedoeld in het tweede lid, ten aanzien van de vaststelling 

van de operationele strategie, ten behoeve van de verlenging van de operationele strategie 

ongewijzigd blijft, dan wel is aangevuld. 

 

3. In het zevende lid (nieuw) wordt “bij de vaststelling, als bedoeld in tweede en vierde lid” 

vervangen door “bij de vaststelling, bedoeld in het tweede en zesde lid”. 

 

4. In het achtste lid (nieuw), aanhef, wordt na “het eerste lid” ingevoegd “omtrent de verlenging 

dan wel vaststelling van de operationele strategie”.  

 

5. In het negende lid (nieuw) wordt na “het eerste lid” ingevoegd “omtrent de verlenging dan wel 

de vaststelling van de operationele strategie”.  

 

D [aanpassing winningsplicht en zorgplicht] 

 

 In de artikelen 52f en 52g, eerste en vierde lid, wordt “de door Onze Minister vastgestelde 

operationele strategie” telkens vervangen door “de door Onze Minister verlengde of vastgestelde 

operationele strategie”.  

 

E [aanvulling rapportageplicht NAM na afloop gasjaar] 

 

 Aan het eerste lid van artikel 52h wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van  

onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:  

f. de gevallen waarin en de wijze waarop bij de uitvoering van de operationele strategie is 

gehandeld ten aanzien van een aanwijzing als bedoeld in artikel 10a, twaalfde lid, van de Gaswet, 

alsmede de gevallen waarin en de wijze waarop de winning is aangepast ten opzichte van het 

minimaal benodigde niveau, bedoeld in artikel 52c, tweede en derde lid.  

 



 

 

F [aanpassing advies OS] 

 

 In artikel 105, derde lid, onderdeel d, wordt “een vaststelling van een operationele strategie” 

vervangen door “een verlenging dan wel een vaststelling van een operationele strategie”. 

 

G [aanpassing advies OS] 

 

 In artikel 122a wordt “de voorgestelde operationele strategie of strategieën, bedoeld in artikel 

52c, tweede lid” vervangen door “de te verlengen operationele strategie, bedoeld in artikel 52c, 

tweede lid, dan wel de voorgestelde operationele strategie of strategieën, bedoeld in artikel 52c, 

derde lid”. 

  

 

H [aanpassing overzicht voor Staten-Generaal] 

 

 Artikel 125, tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:  

 

 g. de door Onze Minister verlengde of vastgestelde operationele strategieën, bedoeld in artikel 

52d. 

 

I [aanpassing advies OS] 

 

 In artikel 127, eerste lid, onderdeel l, wordt “de voorgestelde operationele strategie of 

strategieën, bedoeld in artikel 52c, tweede lid” vervangen door “de te verlengen operationele 

strategie, bedoeld in artikel 52c, tweede lid, dan wel de voorgestelde operationele strategie of 

strategieën, bedoeld in artikel 52c, derde lid”.  

 

 

Artikel IV [Aanpassing Awb over beroep bij Raad van State] 

 

 In bijlage 2, artikel 2, van de Algemene wet bestuursrecht wordt in het onderdeel Mijnbouwwet, 

onderdeel b, “de vaststelling van een operationele strategie krachtens artikel 52d” vervangen door 

“de verlenging of de vaststelling van een operationele strategie krachtens artikel 52d”.  

 

 

Artikel V Mijnbouwwet fase 2 

 

 De Mijnbouwwet wordt als volgt gewijzigd:  

 

A [aanpassing definities] 

 

 Artikel 52a komt te luiden:  

 

 Artikel 52a 

 

  In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder 

winningsvergunning Groningenveld: op basis van het koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 

(Stcrt. 126) verleende winningsvergunning voor zover het het Groningenveld betreft. 

 

B [bepaling dat Groningenveld niet meer wordt ingezet] 

 

 Artikel 52c komt te luiden:  

 
  



 

 

Artikel 52c 

 

 Uit het Groningenveld wordt geen gas meer gewonnen. 

 

C [vervallen artikelen die met OS – al dan niet aangepast in de fase 1 – te maken hebben] 

 

 De artikelen 52d, 52e, 52f, 52h en 52i vervallen. 

 

D [aangepaste zorgplicht en basis voor monitoring/modellen na einde winning] 

 

 Artikel 52g komt te luiden:  

  

 Artikel 52g 

 

  1. De houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel indien deze vergunning haar 

gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van 

hem kunnen worden gevergd om na beëindiging van de winning uit het Groningenveld de nadelige 

gevolgen van die gaswinning zoveel mogelijk te beperken. 

 2. De houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel indien deze vergunning haar 

gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, verricht in aanvulling op artikel 41, nadere 

metingen en daarbij behorende analyses ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de 

ontwikkeling van de seismiciteit, de verwachte bodembeweging en de risico’s van de verwachte 

bodembeweging, na beëindiging van de winning uit het Groningenveld.  

 3. Indien Onze Minister een rechtspersoon het verrichten van de analyses ten aanzien van de 

ontwikkeling van de seismiciteit, de verwachte bodembeweging en de risico’s van de verwachte 

bodembeweging opdraagt, verstrekt de houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel 

indien deze vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, alle gegevens die 

zijn benodigd voor het kunnen verrichten van die analyses. 

 4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de eisen waaraan de metingen en 

analyses, bedoeld in het tweede lid, moeten voldoen en de frequenties van die metingen en 

analyses, almede over de gegevens die bij toepassing van het derde lid worden verstrekt door de 

houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel, indien deze vergunning haar gelding 

heeft verloren, de laatste houder daarvan.  

 

E [einde rol Mijnraad ] 

 

 In artikel 105, derde lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van 

onderdeel c door een punt, onderdeel d.  

 

F [TNO taak bovengrondse advisering] 

  

 Artikel 122a vervalt. 

 

G [verslag aan Staten-Generaal, vervallen zaken OS gelinkt] 

 

 In artikel 125, tweede lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van 

onderdeel f door een punt, onderdeel g. 

 

H [advies SodM voor OS vervalt] 

 

In artikel 127, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel 

k door een punt, onderdeel l. 

 

I [bepaling voor IB 18/19 met doorkijkje naar aanpassing NMDN destijds] 

 

Artikel 167c vervalt. 

 

 



 

 

Artikel VI [Aanpassing Awb over beroep bij Raad van State] 

 

 In bijlage 2, artikel 2, van de Algemene wet bestuursrecht vervalt in het onderdeel 

Mijnbouwwet, onderdeel b “, en de verlenging of de vaststelling van een operationele strategie 

krachtens artikel 52d”.  

 

 

Artikel VII [aanpassing Wed ] 

 

 In artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten vervalt in de zinsnede met 

betrekking tot de Mijnbouwwet “52e, eerste lid, 52f, eerste lid, 52g, vierde lid, 52h”. 

 

 

Artikel VIII 

 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 

autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 

zullen houden.  

 

 

 

Gegeven  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


