
5 AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wijst op de noodzaak voor de bij gas winning 
betrokken partijen om hun geschonden relatie met de Groningse bevolking te herstellen. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de erkenning door betrokken partijen dat zij tot 
begin 2013 niet zorgvuldig genoeg zijn omgegaan met de veiligheid van de burgers van 
Groningen.

De Onderzoeksraad wil vooral bewerkstelligen dat bij activiteiten in de diepe ondergrond 
nu en in de toekomst het veilig heids belang voldoende aandacht krijgt. De Raad vindt 
hiertoe de volgende zaken van belang:

a. Versterking van het veilig heids belang in besluitvorming over activiteiten in de diepe 
ondergrond;

b. Als uitgangspunt nemen dat complexe en onzekere risico’s inherent zijn aan die 
activiteiten en daarover communiceren met burgers. 

De Onderzoeksraad komt op grond van zijn onder zoek tot vijf aanbevelingen die zowel 
toepasbaar zijn op de huidige situatie in Groningen als voor (voorgenomen) activiteiten 
in de diepe ondergrond (>15m) elders in Nederland.202

Ad. a) Versterken veilig heids belang
De Onderzoeksraad is van oordeel dat de besluitvorming over activiteiten in de diepe 
ondergrond zodanig moet worden ingericht dat de veiligheid van bewoners een 
expliciete plaats in de belangenafweging krijgt. In het geval van Groningen betekent dit 
dat de structuur van het gasgebouw fundamenteel moet worden aangepast. 

Aan de minister van Economische Zaken:

1. Zorg dat ook andere ministeries (in het bijzonder het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en het DG Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) betrokken 
worden bij de besluitvorming over de exploratie en exploitatie van delfstoffen. 

2. Zorg dat het burgerperspectief structureel en herkenbaar meegenomen wordt in de 
besluitvorming door provincie en gemeenten een rol te geven.

3. Versterk de onaf hankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen ten opzichte van het 
ministerie en de sector. 

202 Twee aanbevelingen zijn gericht aan de mijnbouw ondernemingen. Deze aanbevelingen toegepast op de situatie 
in Groningen, richt de Onderzoeksraad aan NAM. De aanbevelingen toegepast op (voorgenomen) activiteiten in 
de diepe ondergrond (>15m) richt de Onderzoeksraad aan de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie 
Associatie, NOGEPA. De overige aanbevelingen zijn gericht aan de minister van Economische Zaken, en gezien de 
noodzaak om tot een meer interdepartementele afweging te komen in feite aan de regering.



Ad. b) Onzekerheid erkennen en communiceren
Onzekerheid is onlosmakelijk verbonden aan ondergrondse activiteiten. Onzekerheid en 
het reduceren ervan dienen het uitgangspunt van het handelen van betrokken partijen te 
zijn, ook in de communicatie naar de burgers. Naar het oordeel van de Onderzoeksraad 
is reductie van deze onzeker heid door het doen van onder zoek en het daaraan verbinden 
van maat regelen een cruciaal onderdeel van de licence-to-operate. Maar het is niet de 
bedoeling dat onder zoek gebruikt wordt als excuus om geen maat regelen te treffen of 
besluiten uit te stellen. Ten aanzien van effecten van gas winning is sprake van achterstallig 
onderhoud in de kennis ontwikkeling. Daarnaast is het noodzakelijk dat exploitanten, nu 
en in de toekomst, onzeker heid serieus nemen door alert en proactief kennis te 
ontwikkelen over veiligheidsvraagstukken. 

Aan de minister van Economische Zaken, de mijnbouw ondernemingen en NWO:

4. Versterk de onder zoeksplicht van mijnbouw ondernemingen. Draag zorg voor een 
structureel en lange termijn onder zoeks programma waarbinnen integraal en onaf-
hankelijk weten schappelijk en toegepast onder zoek naar deze problematiek wordt 
gedaan. 

Aan de mijnbouw ondernemingen en de minister van Economische Zaken:

5. Wees in de communicatie aan en in de dialoog met burgers transparant over onzeker-
heid, expliciteer en motiveer de plaats die onzeker heid krijgt in de besluitvorming 
over de exploratie en exploitatie van delfstoffen. Deze communicatie mag niet 
verengd worden tot voorlichting.




