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Besluit verhoging druk reservoir gasboringen Groningen vernietigd

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:748  ‐ Op SmartNewz sinds: 23 maart 2017

Deze zaak gaat over het gebruik van het uit productie genomen gasveld Norg als gasopslag door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de gemeenten
Noordenveld en Leek bevinden zich putten waarmee gas wordt geïnjecteerd en onttrokken. Deze putten bevinden zich op twee compartimenten. Het merendeel van de
putten bevinden zich op compartiment 2. In 2014 zijn voorgeschreven drukniveaus vastgesteld. Op verzoek van de NAM heeft de minister bij besluit van 6 augustus
2015 de voorgeschreven drukniveaus gewijzigd vastgesteld.

De colleges zijn van mening dat de minister de gewijzigde voorschriften op basis van onvoldoende kennis over de relevante feiten heeft vastgesteld. Het is niet
zonder risico om een hogere druk toe te staan. Afwijking vereist dan ook een deugdelijk onderzoek en onderbouwing. Ook wijzen de colleges er op dat juist in de
periode 2014‐2015 relatief grote drukverschillen plaatsvonden en dat juist in die periode schade aan gebouwen is gemeld.

De minister stelt zich op het standpunt dat de verruiming in compartiment 2 nodig is, omdat hij in 2014 heeft ingestemd met de uitbreiding van de gasopslag in Norg
naar 7 miljard kubieke meter. Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze uitbreiding, is de verruiming van de gasdruk in compartiment 2 volgens de
NAM noodzakelijk.

ABRvS: De minister heeft het drukbereik in compartiment 2 verruimd zonder daarbij duidelijkheid te geven hoe groot de daarmee gemoeide belangen zijn, en ‐
afgezien van de constatering dat er geruime tijd geen bevingen hebben plaatsgevonden ‐ zonder een inhoudelijke onderbouwing te geven over de gevolgen van deze
verruiming voor de seismiciteit. De Afdeling acht het dan ook niet aannemelijk dat het niet mogelijk is om concreter en in meer detail, en daarmee beter toetsbaar,
te onderbouwen om welke reden volgens de minister kan worden ingestemd met de gevraagde verandering. Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijke
motivering.
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