5e $ chikking
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling strafrecht
Kabinet RC
Locatie Assen
Officier van Justitie: dr. mr. I.M. Koopmans MSHE
Klachtnummer: 16/0124
BESCHIKKING OP EEN VORDERING INGEVOLGE ARTIKEL 185 LID 1 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING
In de zaak tegen
Naam:
Vestigingsadres:
Kvknr:

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Schepersmaat 2, 9405 TA, te Assen
04008869

Procedure

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij beschikking van 20 april 2017 inzake
de klacht van de Vereniging van schadeljders van de bodembeweging door gaswinning in
Groningen (Groninger Bodem Beweging) een bevel uitgevaardigd tot strafvervolging met
daaraan verbonden een last aan de officier van justitie tot het door de rechter-commissaris
laten verrichten van bepaalde onderzoekhandelingen.
Op 27december2017 heeft de rechter-commissaris een verzoek ex artikel 185 lid 1 en een
vordering ex artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) ontvangen om de
volgende onderzoekshandelingen te verrichten (zie bijlagen):
Het beleggen van een regiebijeenkomst, waarbij zowel de verdediging van de NAM
als de verdediging van klagers zal worden uitgenodigd;
Het in ieder geval horen van een 13-tal getuigen, die allen lid zijn van de
Vereniging van schadeljders van de bodembeweging door gaswinning in
Groningen (Groninger Bodem Beweging).
-

-

Overweging
Gelet op de aard en omvang van het onderzoek, acht de rechter-commissaris het van belang
een regiebijeenkomst te beleggen op het kabinet van de rechter-commissaris, teneinde de
stand van zaken in het onderzoek te bespreken. De regiebijeenkomst zal tevens dienen ter
inventarissering en bespreking van de onderzoekswensen, alsmede een tijdpad uit te zetten
voor het onderzoek. De rechter-commissaris zal hiervoor een uitnodiging versturen aan de
officier van justitie, de verdediging van de NAM en de verdediging van klagers. De rechter
commissaris zal de beslissing op de vordering ex artikel 181 Sv aanhouden tot na de
regiebijeenkomst.
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Beslissing:

De rechter-commissaris wijst het verzoek van de officier van justitie tot het beleggen van
een regiebijeenkomst ex artikel 1 $5 St’ toe en stelt procespartijen in de gelegenheid om
binnen zeven dagen na de datum van deze beslissing verhinderingen tot 1 maart 2018 bij de
griffier van de rechter-commissaris in te dienen, teneinde een datum te kunnen bepalen.

Deze beslissing is gegeven op 5januari 201$ door mr. F. Sieders, rechter-commissaris
belast met de behandeling van strafzaken.

De rechter

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket
Handhavingeenheid s-Hertogenbcsch
Postadres: Postbus 640, 5201 AP ‘s-Hertogenbosch

Rechtbank Noord-Nederland
Kabinet Rechter-Commissaris
Tav. mr. F. Sieders
Postbus 50036
9400 LA Assen

Onderdeel
Contactpersoon

Doorkiesnummer(s)
Datum

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Ondenverp

Afdeling milieu
mw. dr. mr. LM. Koopmans MSHE
06-48136752
27 december2017
16 ‘0 124
Verzoek regiezitting alsmede vordering 15 t Sv

Bezoekadres:
Leeghwaterlaan 16,
5223 BA s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 620 74 30
Fax: (073) 620 74 58

Bij de beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden.
Wilt U slechts één zaak in
uw brief behandelen.

Edelachtbare heer Sieders,
In haar beschikking van 20 april 2017 ji. heeft het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden inzake de klacht van de Vereniging schadelijders van de
bodembeweging door gaswinning in Groningen (Groninger Bodem
Beweging) en de daarbij genoemde natuurlijke personen een bevel tot
vervolging uitgevaardigd met daaraan verbonden een last tot het door de
rechter-commissaris laten verrichten van bepaalde onderzoekhandelingen. Die
onderzoekhandelmgen dienen volgens het Hof te bestaan uit:
Het horen van de individuele klagers omtrent de concrete gevaren
waaraan zij als gevolg van het winnen van gas door beklaagde zijn
blootgesteld, waarbij tevens betrokken dient te worden in hoeverre
daarover contact tussen klagers en beklaagde is geweest en wat
beklaagde heeft gedaan om die gevaren te reduceren;
Het verkrijgen van een reactie van de zijde van beklaagde op de
verklaringen van klagers;
Het bij beklaagde vorderen van documenten, zoals directieverslagen,
voor zover betrekking hebbend op de gevolgen van de gaswinning
voor de veiligheid van bewoners tussen 1 januari 1993 en 14 april
2015;
Het uitleveren van rapporten, binnen de hiervoor genoemde periode
opgesteld door bijvoorbeeld het SodM en de Onderzoeksraad voor
Veiligheid, die zien op veiligheidsrisico’s die het winnen van gas voor
omwonende met zich meebrengen.
-

-

-

-

Gelet op hetgeen ‘wordt gesteld onder het eerste gedachtestreepje voeg ik bij

dit schrijven tevens een vordering ex. 181 Wetboek van Strafvordering waarin
ik vorder dat u de in de vordering genoemde personen als getuige hoort.
Met betrekking tot het onder het derde en vierde gedachtestreepje gevraagde
onderzoek ben ik bezig met het formeren van een onderzoeksteam bestaande
uit deskundige opsporingsarnbtenaren met voldoende capaciteit. Het gestelde
onder gedachtestreepje twee spreekt voor zich en ligt later in tijd.
Met het oog op het onderzoek zoals het Gerechtshof u vraagt te verrichten,
alsook gelet op het verzoek van de raadslieden van de klagers in deze om
nader overleg te plegen alsook op de hoogte gehouden te worden van de
(voort)gang van zaken, lijkt het plannen van een regiebijeenkomst waarbij
zowel het OM, de verdediging als de raadslieden van de klagers uitgenodigd
worden, in de rede te liggen. Ik wil u dan ook verzoeken een dergelijke
bijeenkomst te organiseren.
Ik wacht uw reactie in deze af en vertrouw erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.

Officier van Justitie
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Functioneel Parket Handhavingseenheid ‘s-Hertogenbosch
Vordering tot het gelasten van een getuigenverhoor (art. 181 Sv)
Klachtnurnmer: 16/0124
De officier van justitie bij het bovengenoemd parket;
Gezien de beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 20 april 2017 inzake
de klacht van de Vereniging van schadelijders van de bodembeweging door gaswinning in
Groningen (Groninger Bodem Beweging) en het daar uitgevaardigde bevel tot
strafvervotging met daaraan verbonden een last tot liet door de rechter-commissaris laten
verrichten van bepaalde onderzoekhandelingen,
Overwegende, dat in dat verband,

Naam:
Vestigingsadres:
Kvknr:

Nederlandse Aardolie Maatschappij
Schepersmaat 2, 9405 TA, te Assen
04008869

wordt verdacht van:
overtreding van artikel 170 aanhef en onder 2 Wetboek van Strafrecht
Overwegende, dat met het oog op de opsporing van dit strafbare feit en gezien de
eerdergenoemde beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de rechter-commissaris
in ieder geval de hierna te noemen personen als getuigen hoort;
Getuigen, allen lid van de Vereniging van schadelijders van de bodembeweging door
gaswinning in Groningen (Groninger Bodem Beweging) te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

T.Meven,
N.M.de Kier,
L. Scholtema,
E. Schollema,
E. Rieh’eld,
K. de Beer,
A. van Dam,
B. van Dam,
J. Oomen,
J. Munneke,

11. LE. Munneke-Bos,
12. P. Vailiant,
13. P.H. Stapel,

Allen vestigings- dan wel woonplaats kiezende ten kantore van mrs. G. Spong en E. van
Reydt, advocaten te Amsterdam.
Gelet op artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering;
Vordert, dat de rechter—commissaris voomoemde getuigen zal verhoren.
‘s-Hertogenbosch, 27 december 2017
De officier van justitie,

