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1. INLEIDING 

9 

De NAM staat zoals bekend sinds enkele jaren op afstand van de versterkingsoperatie in 
Groningen. De NAM speelt derhalve geen roi meer bij de uitvoering van de versterkingsoperatie 
(de voordeur ). De Interim Betalingsovereenkomst Versterken van 22 november 2018 ( IBOV ) 
rege lt de afspraken aan de achterdeur, in het bijzonder de vere isten ten aanzien van de wijze 
van doorbelasting van de versterkingskosten aan de NAM conform de aansprakelijkheid van de 
NAM, waarbij het gaat am kosten van noodzakelijke veil igheidsmaatregelen, gebaseerd op de 
laatste bouw1<:und ige en seismische inzichten. 

Onder meer bij brieven van 23 juni 2020, 21 september 2020 en 27 november 2020 heeft de 
NAM haar toenemende zorgen over de versterkingsoperatie en de wijze van doorbelasting van 
de kosten daarvan onder de aandacht gebracht van uw Ministerie en het Min isterie van 
Binnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties (BZK). Oak heeft zij bij gebrek aan voldoende 
onderbouwing de betaling van de Q3 2020 factuur opgeschort , althans zich onthouden van 
betaling. De NAM verkeert thans nog steeds in afwachting van een inhoudelijke reactie op de 
drie voornoemde brieven .1 

Recente ontwikkelingen hebben de reeds eerder geuite zorgen van de NAM verder doen 
toenemen. 
Ten eerste gaan de op 4 januari 2021 gepubliceerde NPR 999S:2020 en de Webtool NPR999S 
nog altijd niet uit van de meest actuele bouwkundige en se ismische inzichten: zo wordt er geen 
gebruik gemaakt van het meest actuele seismologische model versie 6 (SMv6); oak is de 
conform eerdere afspraken benodigde herkalibratie van de NPR op basis van recente inzichten 
en methoden aan de Meijdam-norm tot dusverre achterwege gebleven.2 Ondanks dat heeft uw 
Ministerie de NPR 999S:2020 geformaliseerd. Tevens heeft uw Min isterie een alternatieve 
methodiek geïntroduceerd, de zogenaamde typolog ieaanpak, met het voornemen am deze op 

Voor de volledigheid merkt de NAM op dat zij op 5 maarl 2021 bij brief is gefnformeerd door het Financieel 
Diensten Centrum dat in vemand met de Q3 2020 factuur geen verdere aanmaningen zullen worden gestuurd en dat 
geen aanspraak op wettelij ke rente zal worden gemaakt. 
2 De NPR is gekal breerd in 2015 aan de wettelijk veiligheidsnorm op basis van, aldus SodM, " ;nm;ddels slerk 
verouderde ;nz;chlen en melhoden". Zie het SodM-rapporl Voorlgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de 
gaswinning ('19-'20)' van 2 september 2020, p. 58. 
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korte termijn te gaan toepassen. Deze gaat evenmin uit van de laatste inzichten (waaronder 
SMv6). Bovendien gaat de toepassing ervan gepaard met onzekerheden.3 
Ten tweede heeft uw Ministerie aangekondigd om de doorontwikkeling van de NPR:9998 stop 
te zetten.4 Deze maatregelen zijn niet in overeenstemming met de afspraken in de IBOV en het 
Akkoord op Hoofdlijnen ( AoH ) van 25 juni 2018 met de aandeelhouders van de NAM. 
 
Deze recente zorgen komen bovenop de reeds bestaande zorgen van de NAM over de 
versterkingsoperatie, in het bijzonder over het voornemen van de NCG om woningen, die reeds 
eerder tegen verouderde inzichten zijn opgenomen en beoordeeld, de komende jaren tegen 
dezelfde verouderde normen te gaan versterken. 
 
De NAM stelt – net als in haar hierboven aangehaalde brieven – voorop dat zij zich houdt en 
blijft houden aan de met de Staat gemaakte afspraken, waaronder de afspraken in de IBOV ter 
nadere uitwerking van het AoH. De NAM blijft onverminderd de kosten van de 
versterkingsoperatie vergoeden waartoe zij op grond van de gemaakte afspraken is gehouden. 
 
De hierboven geschetste recente ontwikkelingen illustreren het feit dat kosten voor de 
versterkingsoperatie worden (en reeds zijn) gemaakt die niet in lijn zijn met de gemaakte 
afspraken. Dit is temeer zorgelijk gelet op de omvang van de thans door de Staat geraamde 
kosten voor de versterkingsoperatie, zoals blijkt uit de Kamerbrief van uw Minister van 
31 maart 2021.5 Voor wat betreft de toekomst ligt het in het vermogen van de Staat om de 
doorbelasting aan NAM van de versterkingsoperatie alsnog in lijn te brengen met de afspraken 
in het AoH en IBOV. De NAM spreekt op deze plaats de hoop uit dat de Staat deze stappen zo 
spoedig mogelijk zal zetten, opdat toekomstige – thans voorzienbare – discussies aan de 
achterdeur  over de doorbelasting van kosten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 
 
Om deze redenen licht de NAM in deze brief nader toe dat (het formaliseren van) de NPR 
9998:2020 en het stopzetten van de (door)ontwikkeling van de NPR:9998 in strijd is met de 
gemaakte afspraken (paragrafen 2.1-2.3). Daarnaast gaat de NAM in op enkele zorgen over de 
typologieaanpak (paragraaf 2.4). Vervolgens licht de NAM toe dat het gebruik van verouderde 
inzichten niet alleen in strijd is met eerdere afspraken, maar zich ook niet goed verhoudt met 
een voortvarende en prudente uitvoering van de versterkingsoperatie (paragraaf 2.5). Tegen 
deze achtergrond verzoekt de NAM uw Ministerie om een nadere toelichting op de gang van 
zaken (paragraaf 3). Tot slot benadrukt de NAM dat zij niet is gehouden te betalen boven haar 
aansprakelijkheid en verzoekt zij uw Minister (nogmaals) met klem de eerder gemaakte 
afspraken na te komen (paragraaf 4). 
 
2. FORMALISEREN NPR 9998:2020 EN STOPZETTEN DOORONTWIKKELING NPR IN 

STRIJD MET GEMAAKTE AFSPRAKEN 
 
2.1 NPR 9998:2020 gaat niet uit van meest actuele bouwkundige en seismische inzichten 

 
In haar brief van 21 september 2020 signaleert de NAM dat de wijziging van de NPR per 
1 augustus 2020 weliswaar tot enige, maar vooralsnog onvoldoende verbetering heeft geleid, 
omdat deze niet uitging van de meest actuele bouwkundige en seismische inzichten. Zo werd 
bij deze wijziging geen gebruik gemaakt van het reeds toen al beschikbare meest actuele 
seismologische model SMv6, maar van een meer dan twee jaar oud model (SMv5). Verder 
richtte de NAM de aandacht op het feit dat SodM in haar voortgangsrapportage wederom het 
belang van herkalibratie van de NPR had onderstreept. Dat wil zeggen: dat de NPR:9998 
opnieuw moet worden geijkt aan de Meijdam-norm op basis van geschikte experimenten.6 

 
3  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 6 februari 2021, nr. WJZ/ 21028092,  tot 
w jziging van het Besluit versterking gebouwen Groningen in verband met de actualisatie van de technische 
beoordelingsmethoden (Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen Groningen). Zie ook par. 2.4 hieronder. 
4  Zie Bestuurlijke afspraken versterking Groningen van 6 november 2020, p. 3 en gerelateerde Kamerbrief van 
6 november 2020, p. 7; Toelichting bij de Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen Groningen. 
5  Kamerbrief Afronding NAM op afstand  van 31 maart 2021. 
6  De NPR is slechts éénmalig gekalibreerd in 2015 aan de wettelijk veiligheidsnorm en op basis van, aldus SodM, 
"inmiddels sterk verouderde inzichten en methoden". Zie het SodM-rapport 'Voortgang van de versterkingsopgave en 
de afbouw van de gaswinning ('19-'20)' van 2 september 2020, p. 58. 
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Voorts heeft de NAM uiteengezet dat de toch al conservatieve NPR:9998 in de praktijk veel te 
conservatief en inconsistent wordt toegepast.7 
 
De NAM stelt vast dat ook de op 4 januari 2021 gepubliceerde NPR 9998:2020 en de Webtool 
NPR9998 nog altijd niet uitgaan van de meest recente bouwkundige en seismische inzichten. 
Zo gaat de Webtool niet uit van SMv6 en is de NPR 9998:2020, in weerwil van uitdrukkelijk en 
meermaals advies van de toezichthouder, nog steeds niet geherkalibreerd aan de Meijdam-
norm op basis van recente bouwkundige en seismische inzichten en methoden. Bovendien 
dreigen deze noodzakelijke aanpassingen in het geheel niet meer te zullen worden uitgevoerd. 
Uw Ministerie heeft aangekondigd de doorontwikkeling van de NPR stop te zetten, ondanks de 
noodzaak daartoe conform de afspraken in de IBOV en het AoH. 
 
Dat de NPR niet uitgaat van de laatste inzichten (waaronder SMv6) en niet opnieuw is 
gekalibreerd, heeft een grote impact en leidt tot grote verschillen in de risicobeoordeling tussen 
de Hazard and Risk Assessment ("HRA") en de NPR:9998. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek 
verricht door ARUP B.V. in opdracht van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie 
Instituut (NEN). In vergelijking met de HRA leidt de toepassing van de NPR in de praktijk8 tot 
een veel conservatievere beoordeling van de veiligheidsrisico's op basis van de wettelijke 
Meijdam-norm. Dit resulteert in een risicobeoordeling die maar liefst "one (…) to four orders of 
magnitude" conservatiever is dan de HRA.9 Voor een goed begrip: dit komt neer op een 
veiligheidsniveau dat tot tienduizend maal ( four orders of magnitude ) hoger ligt dan de 
Meijdam-norm. 
 
2.2 Totstandkomingsproces NPR 9998:2020 en gebrek aan vereiste updates niet 

transparant 
 
Al in juli 2020 adviseerde toezichthouder SodM dat "het verbeteren van de NPR 9998 de 
hoogste prioriteit" zou moeten krijgen, dat ervoor moet worden gezorgd dat "de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten in de NPR 9998 en de Webtool NPR 9998 [worden] verwerkt " en 
dat de NPR 9998 "opnieuw met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten aan de 
wettelijke veiligheidsnorm van 10-5" moet worden gekalibreerd.10 Dit advies volgde op diverse 
eerdere en soortgelijke aansporingen van de toezichthouder, neergelegd in de adviezen van 
11 februari 2019, 26 juni 2019 en 10 oktober 2019.11 Ook de Mijnraad adviseerde al in zijn 
advies van 29 juni 2018 dat "[k]alibratie van de NPR 9998 naar mening van de Mijnraad continu 
[moet] plaatsvinden."12 Kortom, de NPR:9998 had al eerder en sneller moeten worden 

 
7  Vgl. brief NAM van 21 september 2020, par. 3.2. Zie in aanvulling op de aldaar opgenomen verwijzingen 
bijvoorbeeld ook: Adviescollege Veiligheid Groningen, 'Advies beoordeling Zandplaten Zuid' van 25 juni 2020, p. 3: " In 
het versterkingsadvies dat is gebruikt ter onderbouwing van de maatregelen in woningtype 3 zijn enkele uiterst 
behoudende aannames gedaan. (..) Samen leidt dit tot te omvangrijke versterkingsmaatregelen (…). " Bij woningtype 4 
ligt de seismische belasting in het Referentie Versterkingsadvies een factor 2,3 te hoog. Dit leidt tot te omvangrijke 
versterkingsmaatregelen (…)." 
8  Meer specifiek voor wat betreft het gebru k van de eenvoudigere rekenmethoden (zie in het bijzonder 
Appendix H). 
9  ARUP NEN - NPR9998: 2018 - Module 4: Final summary report on differences between NPR9998 and Hazard & 
Risk Assessment (zie o.a. executive summary, p. 2). Zo volgt uit het onderzoek niet alleen dat er grote verschillen – 
"one order of magnitude" tot maar liefst "three to four orders of magnitude" – zitten tussen de NPR en de HRA, maar 
ook tussen de toepassing van de NPR op basis van de in praktijk gebru kte 'nonlinear time history-methode' (NLTH) en 
de minder vaak gebruikte 'nonlinear pushover-methode' (NLPO). Juiste kalibratie kan dit verschil tussen de Meijdam-
norm en de toetsing in de prakt jk wegnemen althans significant verminderen.  
10 SodM 'Onderzoek naar het gebruik van de NPR 9998 en de HRA in de versterkingsopgave' van 7 juli 2020, p. 7. 
SodM achtte daarbij verder van belang dat onderzocht moest worden "of de huidige methode om de NPR 9998 te 
kalibreren aan de wettelijke veiligheidsnorm van 10-5 [de] beste manier is om te toetsen of gebouwen daadwerkelijk 
aan de veiligheidsnorm voldoen" en of "deze kalibratiemethode passend is bij een afnemende seismische dreiging en 
voor de verschillende gebouwen(-typologieën) in Groningen." Tot slot adviseerde SodM de ontwikkeling van een 
"gedragen proces waarmee de NPR 9998 en de Webtool NPR 9998 voldoende snel en op een navolgbare manier 
verbeterd kunnen worden. Periodieke verbeteringen van de NPR 9998 zorgt ervoor dat de meest recente inzichten 
zorgvuldig worden meegenomen door de ingenieursbureaus in het versterkingsproces ." Vgl. ook de verw jzingen in de 
brief van de NAM van 21 september 2020. 
11  Vgl. SodM 'Advies inzake NPR 9998 en te gebruiken dreigingskaart' van 19 december 2019 en de daarin 
genoemde adviezen van (i) 11 februari 2019, (ii) 26 juni 2019 en (iii) 10 oktober 2019 (waaronder: " Door de snelle 
ontwikkeling in zowel de gasafbouw als de technische kennis over het berekenen van de seismische dreiging adviseer 
ik u om op basis van een vast ritme, jaarlijks vast te stellen welke seismische dreiging gebruikt kan worden bij de 
beoordeling van gebouwen op basis van de NPR"). 
12  Mijnraadadvies veiligheidsrisico's en versterkingsopgave Groningen van 29 juni 2018, p. 20.  
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geactualiseerd, zoals de NAM ook meermaals heeft toegelicht.  De afgelopen jaren is aan de 
NAM ook meermaals door de NCG en BZK gecommuniceerd dat de NPR:9998 regelmatig 
(tweemaal per jaar, dan wel jaarlijks) zou worden geactualiseerd.13 
 
De eerdergenoemde adviezen zijn, in weerwil van de herhaaldelijke aansporingen van SodM en 
de communicatie vanuit de NCG en BZK, niet meegenomen in de NPR 9998:2020 en de 
totstandkoming daarvan. Wat de NAM zorgen baart, is de keuze voor het verouderde 
seismologische model (versie SMv5) in plaats van het meest actuele model SMv6. SMv6 is op 
instignatie van uw Ministerie, conform het advies van SodM, wel gebruikt bij de uitvoering van 
de dreigings- en risicoanalyse 2021.14 SMv6 is zowel door SodM15 als een onafhankelijk 
assurance panel van internationale experts16 meermaals geverifieerd. Zeker in dit licht is het 
voor de NAM niet duidelijk waarom SMv6 niet is meegenomen in de update van de Webtool 
NPR 9998:2020. Een afdoende rechtvaardiging voor deze (beleids)keuze en ontstane 
discrepantie met de HRA ontbreekt. 
 
Voor zover NEN de geuite bezwaren van TNO tegen het gebruik van SMv6 als seismologisch 
model van doorslaggevend belang heeft geacht, geldt daarbij het volgende.17 Al in juni 2020 
heeft de NAM op schriftelijk verzoek van uw Ministerie op dit rapport gereageerd en de daarin 
opgenomen bezwaren weerlegd.18 Toezichthouder SodM, het onafhankelijke assurance panel 
van externe experts, en het sub-panel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw19 hebben 
het TNO-rapport en de reactie van NAM (en in het geval van SodM: eveneens de reactie van 
het onafhankelijke assurance panel) bestudeerd en bevestigd dat de bezwaren van TNO het 
gebruik van SMv6 niet in de weg staan. Deze stukken zijn bekend bij uw Ministerie, TNO en 
NEN en de NAM heeft NEN nogmaals gewezen op deze ontwikkelingen tijdens de consultatie 
van de NPR:9998:2020. NEN heeft echter in reactie op het commentaar van de NAM laten 
weten dat "de modellen onderliggend aan [de] webtool in deze commentaarronde [niet] ter 
commentaar staan." 
 
Ook hebben de NAM, Shell en ExxonMobil in een overleg met uw Ministerie, het Ministerie van 
BZK en de NCG op 2 december 2020 de noodzaak om de NPR in lijn te brengen met de meest 

 
13  Ter illustratie verwijst de NAM naar de presentatie van de NCG van 18 januari 2017 waaruit volgt dat de NCG 
voornemens was om twee keer per jaar de "nieuwste en gevalideerde inzichten beleidsmatig “vast [te] klikken” (1-1 en 
1-7)" en naar de De Kaders Uitvoering Versterken (opgenomen als Bijlage II bij de Meerjarenprogramma brief van de 
NCG van 7 december 2017) waaruit volgt dat "[D]e NCG in 2017 en in opvolgende jaren opdracht [geeft] aan NEN om 
te beoordelen of er reden is de normering te actualiseren als de seismische hazardkaart is aangepast of als er andere 
gewijzigde inzichten zijn die hiertoe aanleiding geven." Zie ook de presentatie van BZK 'Actualisering NPR 9998:2018 
– Onderwerpen en planning' van 22 januari 2020, slide 4, waaruit volgt dat "[G]ekozen is voor twee vaste en daarmee 
voorzienbare momenten: 1 juli en 1 januari" en dat de module "aanpassing webtool" behoort tot de modules die "het 
meest urgent [zijn]". 
14  Zie brief 'Verzoek tot voorstellen operationele strategie voor het gasjaar 2021-2022' van Marc Hoenders, namens 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat, aan NAM van 1 februari 2021, Bijlage C (Uitgangspunten voor de 
dreigings- en risicoanalyse), p. 6. 'Seismic Hazard and Risk Assessment Groningen Field update for Production Profile 
GTS - raming 2020' van maart 2020, p. 17; Verzoek tot voorstellen operationele strategie voor het gasjaar 2020-2021, 
21 februari 2020, p. 4. Vgl. ook de e-mail van de heer Wilschut (EZK) aan het assurance panel van 7 september 2020 
(met in cc: TNO, SodM en NAM): "This year, the Minister, following the advice of SodM, instructed NAM to use the 
SM6 for the HRA." 
15  SodM 'Advies uitgangspunten operationele strategie(ën) en HRA voor het gasjaar 2020/2021' van 17 januari 
2020, p. 6/7; SodM 'Korte review operationele strategie(ën) en HRA voor het gasjaar 2020/2021' van 26 maart 2020, 
p. 1. 
16  Zie 'Assurance of the report: Evolution of induced earthquake magnitude distributions with increasing stress in 
the Groningen gas field by Stephen Bourne and Steve Oates' van januari 2020; 'Discussion with Assurance Review of 
the "Advice by TNO on the Seismological model' van augustus 2020. Het assurance panel bestaat uit Prof. Dr. Ian 
Main, University of Edinburgh; Prof. Dr. Jean-Philipe Avouac, CALTECH & UQ Foundation; Prof. Dr. Torsten Dahm, 
GFZ & University of Potsdam en Prof. Dr. Gert Zöller, University of Potsdam. 
17  TNO 'Advies vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020/2021' van 11 mei 2020.  
18  'Discussion of the Advice b  TNO on the seismological model for the Hazard and Risk Assessment for induced 
seismicit  in Groningen ' van juni 2020. Het rapport is op 6 juni 2020 door de heer Wilschut (EZK) gedeeld met 
mevrouw Hoogland (NEN). 
19  'Discussion with Assurance Review of the "Advice by TNO on the Seismological model' van augustus 2020. Het 
rapport is op 7 september 2020 met uw Ministerie gedeeld en daaropvolgend door uw Ministerie met SodM en TNO 
gedeeld; SodM Advies modelversie SDRA Groningen 2021 van 30 november 2020, p. 5.  
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actuele bouwkundige en seismische inzichten nogmaals aan de orde gesteld en van een 
nadere toelichting voorzien.20 
 
Ondanks de voornoemde gang van zaken maakt het achtergronddocument ter toelichting op de 
Webtool NPR 9998:2020 geen melding van het gebruik van SMv6.21 Ook de (toelichting op de) 
Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen Groningen gaat hier niet op in. Uit voornoemde 
stukken volgt niet of en, zo ja, in hoeverre bovenstaande informatie en adviezen van de 
toezichthouder en anderen zijn overwogen en meegenomen bij de totstandkoming en 
formalisering van de NPR 9998:2020.22 Dit roept bij de NAM vragen op over: de exacte 
opdracht en/of instructie die aan NEN is verstrekt; de invulling van het gerelateerde 
totstandkomingsproces van de NPR:9998; en de (regie)rol van uw Ministerie,23 het Ministerie 
van BZK en/of de NCG in dat verband (zie nader paragraaf 3 hieronder). 
 
2.3 NPR 9998:2020 en stopzetten doorontwikkeling NPR verhoudt zich niet tot afbouw 

Groningenveld en komt direct in strijd met de gemaakte afspraken 
 
Dat de NPR 9998:2020 niet uitgaat van de meest recente bouwkundige en seismische inzichten 
klemt temeer nu uw Minister in de toelichting op de Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen 
en ter opvolging van de 'Bestuurlijke afspraken versterking Groningen' heeft aangekondigd dat 
er "in principe nog één NPR-update plaats[vindt]", destijds beoogd per 1 januari 2021.24 
 
Het besluit om de (door)ontwikkeling van de NPR:9998 stop te zetten, is direct in strijd met de 
afspraken die de Staat heeft gemaakt met de NAM, zoals vastgelegd in de IBOV. Uit de IBOV 
volgt helder dat de Minister zich bij het bepalen van de methodiek om vast te stellen welke 
gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen, "steeds zal baseren op de meest actuele 
bouwkundige en seismische inzichten."25 Voorts is afgesproken dat de methodiek en prioritering 
in lijn zal zijn met het advies van de Mijnraad van 29 juni 2018 en zal "uitgaan van de laatste 
bouwkundige en seismische inzichten en de laatste inzichten over toekomstige gaswinning ". 
Tevens is afgesproken dat de methodiek "regelmatig [zal] worden geactualiseerd".26 
 
Veiligheid vormt de grondslag voor de afspraken die de Staat met de NAM (en haar 
aandeelhouders) heeft gemaakt over de betalingsverplichting van de NAM, zoals ook direct 
volgt uit de IBOV.27 Het gebruik van verouderde inzichten en het besluit de (door)ontwikkeling 
van de NPR stop te zetten, staan hier haaks op.28 Dat strookt evenmin met de toelichtingen van 

 
20  Vgl. de door NAM opgestelde presentatie 'NPR en Typologie Meeting' van 2 december 2020.  
21  'Achtergrondrapport Webtool NPR 9998  behorende bij NPR 9998:2020 08 januari 2021 (update van versie 
30 juli 2020)', p. 7: "TNO heeft In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een review 
uitgevoerd op het V6 bronmodel (Bourne & Oates, 2019). (…) Ten tijde van het opstellen van de gegevens voor de  
webtool was de discussie met de ontwikkelaars van M11 nog gaande. Er is daarom in de taakgroep besloten om voor 
de NPR update van de webtool alleen M7 te gebruiken." 
22  De zorgen van de NAM worden verder versterkt gelet op het advies van SodM om de update van de NPR 
Webtool uit te stellen tot september 2021. De redenen hiervoor houden geen verband met het seismologisch model 
SMv6, maar met een update van het grondbewegingsmodel (GMM7). Zie SodM, 'Aanvullend advies modelversies 
SDRA Groningen 2021' van 8 januari 2021, p. 1-2. 
23  Ten aanzien van de rol van uw Ministerie constateert de NAM onder meer dat BZK op 22 januari 2020 tijdens 
een focal point-overleg Shell en ExxonMobil, en later samen met EZK ook de NAM, heeft geïnformeerd over de 
beoogde NPR-updates en daarin het toegelicht dat de "[u]itvoering van [de strakke] planning is geborgd door het 
instellen van [een] speciale regiegroep bij NEN die boven de NEN-werkgroep hangt en die knopen door kan hakken 
waar nodig", zie Presentatie BZK 'Actualisering NPR 9998:2018 – Onderwerpen en planning' van 22 januari 2020, 
slide 5. In het verlengde hiervan heeft uw Ministerie begin september 2020 SodM, TNO en NAM geïnformeerd "het 
voortouw [te nemen] in de vervolgstappen, inclusief publicatie van het rapport" naar aanleiding van de reactie van 
NAM en het assurance panel op de bezwaren van TNO, zie de e-mail van de heer Wilschut (EZK) aan de heren Van 
der Zee (SodM) en Zegwaard (TNO), met o.a. de heer Van Elk (NAM) in cc van 7 september 2020. 
24  Toelichting op de Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen Groningen. Zie ook Bestuurlijke afspraken 
versterking Groningen van 6 november 2020, p. 3 en de gerelateerde Kamerbrief 'Bestuurlijke afspraken 
aardbevingsgebied Groningen' van 6 november 2020. 
25  Overweging L IBOV. 
26  Artikel 2 lid 2 IBOV. De NAM herhaalt dat zij nooit formeel is geïnformeerd dat toepassing is gegeven aan de 
beperkte uitzonderingsmogelijkheid die art kel 2 lid 3 IBOV in dat kader biedt (artikel 2 lid 4 IBOV). 
27  Zie bijvoorbeeld overwegingen l en N, en artikelen 2, 3, 4 en 5 IBOV. Artikel 3 lid 2 IBOV bepaalt expliciet dat 
"[m]aatregelen aan gebieden die voldoen aan de veiligheidsnorm (…) niet door de NAM [worden gedragen." 
28  Zo constateerde uw Minister bijvoorbeeld op 6 november 2020 dat "[d]oor toepassing van de nieuwe inzichten 
veel sneller duidelijkheid [kan] worden geboden aan inwoners over de veiligheid van hun woning. Ook is daardoor 
aannemelijk dat een groot deel van de gebouwen in Groningen die nu beoordeeld zullen worden geen of minder zware 
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uw eigen Minister waaruit kan worden opgemaakt dat de beoordelingsmethoden (wel degelijk) 
uit zullen gaan van de meest actuele bouwkundige en seismische inzichten.29 
 
Dat de Staat de (door)ontwikkeling van de NPR wenst stop te zetten in het kader van de 
uitvoering van de versterkingsopgave ('aan de voordeur') is een beleidsmatige keuze, maar laat 
een rechtmatige doorbelasting van kosten aan de NAM in lijn met de gemaakte afspraken ('aan 
de achterdeur') onverlet. Ook om die reden is vereist dat de NPR:9998 wordt doorontwikkeld. 
De betalingsverplichting van de NAM is immers gestoeld op een NPR (en/of enige andere 
methodiek ter beoordeling van de veiligheidsnorm) die uitgaat van de laatste inzichten. 
 
2.4 Typologische beoordeling gaat niet uit van meest actuele inzichten 
 
Tegelijkertijd met de vaststelling van de NPR 9998:2020 heeft uw Ministerie met de 
Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen Groningen een basis geschapen voor een 
typologische beoordeling van gebouwen conform de methode beschreven in 'Typologie-
gebaseerde beoordeling van de veiligheid bij aardbevingen in Groningen, 3 juni 2020, TNO' 
(TNO-methode).30 
 
Het Adviescollege Veiligheid Groningen stelt over de TNO-methode vast dat "[i]n de 
veiligheidsbeoordeling (nog) niet [is] gerekend met de meest recente inzichten over de 
seismische dreiging."31 Verder benoemt het Adviescollege verschillende verbeterpunten en 
noodzakelijke geachte controles.32 In aanvulling daarop begrijpt de NAM dat de typologische 
beoordeling niet zal zijn gebaseerd op de meest actuele inzichten, maar op de Webtool 
NPR9998 en daarmee op het verouderde seismologische model (SMv5). Formalisering van de 
TNO-methode komt dan ook in strijd met de gemaakte afspraken tussen de NAM en de Staat. 
 
Het voornemen van de Staat om voor de resterende (mogelijk) te versterken gebouwen zo veel 
mogelijk uit te gaan van de typologieaanpak betekent uitdrukkelijk niet dat verdere updates van 
de NPR achterwege zouden kunnen blijven. Zo constateerde het Adviescollege Veiligheid 
Groningen dat beoordelingen op grond van de NPR "altijd nodig [zullen] blijven", omdat "niet 
alle woningen aan een typologie toe te wijzen zullen zijn."33 
 
2.5 Beoordelingen en versterkingen op basis van verouderde inzichten komt in strijd 

met voortvarende en prudente versterkingsoperatie 
 
Het staat vast dat de versterkingsoperatie (bestaande uit opname-, beoordelings-, versterkings- 
en/of andere gerelateerde (uitvoerings)werkzaamheden) door de betrokken instanties tot op 
heden is en wordt uitgevoerd op basis van verouderde normen. Voorts is sprake van een groot 
tijdsverloop (oplopend tot meerdere jaren) tussen opname en beoordeling enerzijds en 
uitvoering van benodigde versterkingsmaatregelen anderzijds.34 Ook dat is niet conform de 
afspraken die partijen hebben gemaakt. De NAM begrijpt dat inmiddels al ongeveer 13.000 
huizen een versterkingsadvies hebben gekregen op basis van verouderde normen en dat een 
groot deel van de beoordelingen heeft plaatsgevonden aan de hand van te conservatieve 
rekenmethoden. De NAM begrijpt voorts dat de overheid voornemens is te faciliteren dat huizen 
die thans al een versterkingsadvies hebben ontvangen, op basis van die adviezen worden 

 
versterkingsmaatregelen meer nodig heeft". Zie Kamerbrief 'Bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen' van 
6 november 2020, p. 1. 
29  Vgl. bijvoorbeeld Besluit versterking gebouwen Groningen van 20 mei 2019, par. 2.2.2; Memorie van Toelichting 
bij het wetsvoorstel Wijziging van de tijdelijke Wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de 
provincie Groningen van 31 oktober 2019 (Kamerstukken II 2020/2021, 35 603, nr. 3), par. 2.3; Nota naar aanleiding 
van het verslag van 18 januari 2021 (Kamerstukken II 2021/2022, 35 603, nr. 13), nrs. 13 en 113: Nota van Wijziging 
van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen van 
27 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/2021, 35 603), Onderdeel I (artikel I, onderdeel N). 
30  Zie Beleidsregel Besluit Versterking Gebouwen Groningen, artikel 3. 
31  Adviescollege Veiligheid Groningen, Advies typologieaanpak, 17 november 2020, p. 21.  
32  Adviescollege Veiligheid Groningen, Advies typologieaanpak, 17 november 2020, p. 12. 
33  Advies van het College Veiligheid Groningen over de typologieaanpak van 17 december 2020, p. 1: "Naast de 
typologieaanpak blijven één-op-één beoordelingen met de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998) altijd nodig." 
34  Vgl. ook de brief van de Nationaal Coördinator Groningen 'Termijn proces tussen beoordeling en versterken' van 
18 februari 2021, waaruit volgt dat een "termijn van een jaar tussen beoordeling en versterkingsbesluit zeker nodig is. 
De komende jaren, wanneer er nog gewerkt wordt aan de dossiers met een zware en complexe versterkingsopgave, is 
hier weinig versnelling op mogelijk." (p. 4). 
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versterkt indien de bewoner daarvoor kiest. Dit betekent dat in ieder geval voor de genoemde 
13.000 huizen (mogelijk) versterkingsmaatregelen worden genomen op basis van verouderde 
bouwkundige en seismische inzichten.35 In het verlengde hiervan baart het de NAM zorgen dat 
het Adviescollege Veiligheid Groningen in navolging van SodM heeft geconstateerd dat op dit 
moment onvoldoende inzicht bestaat in de doorlooptijd van de versterking.36 
 
Beide zaken – het gebruik van verouderde normen en het gebrek aan het vereiste inzicht in de 
doorlooptijd – brengen met zich mee dat een aanzienlijk aantal huizen versterkt zal worden op 
basis van verouderde normen. Dit gebeurt terwijl versterking niet langer of slechts in beperkte 
mate vereist is voor de veiligheid op basis van de meest actuele bouwkundige en seismische 
inzichten. Dit leidt – in weerwil van het advies van SodM – tot een onnodig grote 
versterkingsopgave, die kan leiden tot onveiligheid, omdat gebouwen die mogelijk wel 
versterking nodig hebben daar langer op moeten wachten.37 Daarnaast blijft het 
onveiligheidsgevoel van bewoners hoger dan nodig, de overlast groter omdat ingrepen groter 
zullen zijn en de uiteindelijke kosten – die goeddeels worden bekostigd door de Nederlandse 
belastingbetaler – veel hoger zullen uitvallen. Terwijl dit allemaal niet nodig is wanneer de norm 
wordt bijgewerkt volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. 
 
3. VERZOEK TOT TOELICHTING OP TOTSTANDKOMING NPR 9998:2020 EN 

NPR:9998:2018 
 
De voornoemde gang van zaken roept bij de NAM diverse vragen op over, onder meer, het 
gegeven dat ook de NPR 9998:2020 noch de Webtool uitgaan van de meest recente 
bouwkundige en seismische inzichten; fundamenteel commentaar op de consultatieversie van 
de NPR 9998:2020 niet is meegenomen; en onduidelijkheid over de mate waarin de advisering 
van SodM en anderen is betrokken in de besluitvorming. Tegen deze achtergrond zou de NAM 
een nadere toelichting op de voornoemde gang van zaken op prijs stellen.  De NAM verzoekt uw 
Ministerie dan ook vriendelijk, mede op basis van artikel 6 lid 2 IBOV38, onderstaande vragen te 
beantwoorden en afschriften van de gerelateerde (bron)documentatie te verstrekken: 
a. Welke opdracht(en) en/of instructie(s) zijn door uw Ministerie, het Ministerie van BZK en/of 

de NCG aan NEN verstrekt die hebben geleid tot de totstandkoming van de NPR 
9998:2020, de NPR:9998:2018 en tussentijdse aanpassingen? 

b. Welke aanvullende instructies zijn door uw Ministerie, het Ministerie van BZK en/of de NCG 
aan NEN verstrekt in het kader van de totstandkoming van de NPR 9998:2020, de 
NPR:9998:2018 en tussentijdse aanpassingen en welke inhoudelijke afstemming heeft er 
plaatsgevonden? 

c. Kan uw Ministerie de rol van uw Ministerie, het Ministerie van BZK en de NCG in de 
totstandkoming van de NPR:9998:2020 en de NPR:9998:2018 nader aan de NAM 
verduidelijken, waaronder de rol van enige ingestelde NEN-werkgroep?39 

d. Hoe heeft uw Minister de afspraken uit het AoH en de IBOV in het totstandkomingsproces 
van de NPR 9998:2020 en de NPR:9998:2018 gewaarborgd, waaronder in het bijzonder de 
afspraak dat de methodiek zal "uitgaan van de laatste bouwkundige en seismische 
inzichten en de laatste inzichten over toekomstige gaswinning"? 

e. In welke mate heeft uw Minister zich bij het verstrekken van de opdracht(en) en/of 
instructie(s) aan NEN en het verdere proces bij de totstandkoming van de NPR 9998:2020 
en Webtool NPR9998 rekenschap gegeven van de in deze brief vermelde rapportages over 
(i) het gebruik van SMv6 en (ii) de noodzaak tot herkalibratie? 

f. Op grond van welke redenen heeft uw Minister besloten om de (Webtool) NPR 9998:2020 
te formaliseren, terwijl de NPR 9998:2020 niet uitgaat van de meest actuele inzichten zoals 
SMv6 en geen herkalibratie heeft plaatsgevonden? 

 
35  Kamerbrief 'Bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen' van 6 november 2020.  
36  Adviescollege Veiligheid Groningen, 'Advies over gebruik tijdvak' van 23 september 2020, p. 3.  
37  Vgl. in gelijke zin SodM 'Advies inzake NPR 9998 en te gebruiken dreigingskaart' van 19 december 2019, p. 2.  
38  Artikel 6 lid 2 IBOV: "De Staat zal aan NAM alle informatie verstrekken met betrekking tot de uitvoering van de 
afspraken in deze overeenkomst die voor NAM noodzakelijk is om haar positie in rechte te verdedigen, of die NAM 
nodig heeft om aan haar financiële rapportageverplichtingen te voldoen". 
39  Zie noot 23 hierboven. 



4. DE NAM HOUDT ZICH AAN AFSPRAKEN CONFORM HAAR AANSPRAKELlJKHEID 

Zoa ls uit het voorgaande volgt, constateert de NAM dat de versterkingsoperatie niet plaatsvindt 
conform de in het AoH en de IBOV gemaakte afspraken. In aanvulling op de verzochte 
toelichting, verzoekt de NAM u dan oak wederom am de gemaakte afspraken na te komen en 
te bewerkstell igen dat de NPR evenals de typologieaanpak (enfof enige andere methodiek ter 
beoordeling van de veilighe idsnorm) zal uitgaan van de laatste bouwkundige en se ismische 
inzichten en de laatste inzichten over toekomstige gaswinn ing. Oak verzoekt de NAM u te 
bewerkstelligen dat de versterkingsoperatie plaatsvindt op bas is van een juiste en consistentie 
toepassing van die NPR, althans dat alleen conform de gemaakte afspraken kosten voor de 
versterkingsoperatie aan de NAM worden doorbelast . De NAM vraagt u schriftelijk te 
bevestigen dat hieraan zal worden voldaan. 

Onder verwijzing naar, en in aanvulling op, de brief van 21 september 2020, betw"ist de NAM 
wederom dat zij is gehouden tot betaling van in reken ing gebrachte en/of toekomstige kosten 
die niet in lijn zijn met de gemaakte afspraken. De NAM benadrukt dan ook dat voor zover 
dergelijke kosten niet conform de gemaakte afspraken in rekening zullen worden gebracht, 
deze de aansprakelijkhe id van NAM te boven gaan en dat de NAM derhalve niet gehouden is 
deze kosten te voldoen.40 Eveneens, onder verwijzing naar de brief van 21 september 2020, 
herhaalt de NAM dat ind ien en voor zover een afdoende toelichting op facturen ontbreekt, de 
NAM thans voornemens is om dergelijke facturen niet, althans niet volledig, te voldoen . Dit 
gel dt des te meer nu oak de accountant van de NAM heeft aangegeven dat de huid ig 
informatieverstrekk ing onvoldoende is voor verificatie- en accountingdoeleinden (zoals oak 
toegelicht in de brief van 27 november 2020) . De NAM kan op_basis_van_de...huidige informatie 
voor toekomstige jaarrekeningen niet voldoen aan jaarverslaggevingsrichtlijnen e'n de 
accountant van de NAM zal dan ook geen goedkeurende Jerklaring kunnen afge~e~ voor 

toekom~tige j~arreken i ~gen . . . .. 1 

Graag Zlen WIJ uw reactle op onze eerdere bneven en deze bneftegemoet. WIJ zU ller = 
hel Minislerie van BZK een afschrift van deze brief loeslU)"" L 

Met vriendelijke groet, 

/ 

10.2.e 
c.c. Ministerie van BZK, ~O[[2~.~.=======:::J 

L 
r 
L 
r 

40 VoI.ledigheidshalve mel1d:de NAMo p dat dit ook geldt voor eventuele doorbelasting van koste~ va~ de 
Bestuurlljke alspraken verstertmg Gromngen van 6 november 2020 . Zoals ook toegellcht door uw Mlnlster m de Nota 
naar aanleiding van het verslag van 18 januari 2021 (Kamerstukken 1/2021f2022, 35603, nr. 13), nrl 162. 
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