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RECHT EN ONVERANTWOORDELIJKHEID: 
GRONINGER GAS EN HET PANOPTICON VAN 
DE MODERNE NETWERKSAMENLEVING
Lukas van den Berge*

1 Inleiding
Vaak wordt het recht beschouwd als systeem 
dat verantwoordelijkheden toedeelt, rechten en 
goederen verdelend over de leden van de gemeen-
schap en de ontstane verdeling handhavend door 
verstoorders ervan ter verantwoording te roepen.1 
Maar evengoed kan het recht worden gezien als 
stelsel dat juist onverantwoordelijkheid organiseert, 
een bruikbaar begrippenkader aanreikend aan hen 
die hun verantwoordelijkheden graag ontlopen.2 
Nogal berucht in dit opzicht is de analyse van Karl 
Marx, die burgerlijke rechten beschrijft als het 
retorische rookgordijn waarachter ‘de zelfzuchtige, 
van de gemeenschap afgezonderde mens’ zonder 
scrupules zijn egoïstische gang kan gaan.3 Of 
neem Hannah Arendt, die treffend signaleert hoe 
verantwoordelijkheid jegens anderen gemakkelijk 
verdwijnt in de machinerie van een bureaucratisch 
stelsel waarvan de uitvoerders zich niet meer dan 
de onbeduidende radertjes wanen.4 In deze korte 
amuse stel ik een bij uitstek hedendaagse wijze 
waarop het recht verantwoordelijkheden toedekt 
centraal: de moderne mode van publiek-private 
samenwerking en ‘multilevel governance’ waarbij 
publieke verantwoordelijkheden vaak zoekraken in 
de horizontaal georganiseerde bestuursnetwerken 
waarin publieke machtsuitoefening vandaag de 
dag veelal is ingebed.

2 Groninger gas 
De gang van zaken rondom de Groninger gaswin-
ning is van dergelijke georganiseerde onverant-
woordelijkheid een duidelijk voorbeeld. Na de 
vondst van de Groninger gasbel vertrouwde de 
overheid de regie over de winning ervan al snel 
toe aan een onontwarbare kluwen van publieke en 
private actoren zoals die begin jaren zestig uit de 
koker kwam van Minister van Economische Zaken 
De Pous (CHU).5 Het ontbrak de overheid aan 
materieel en expertise om de gaswinning zelf ter 
hand te nemen en bovendien sterkten de ervarin-
gen met de Limburgse staatsmijnen de minister 

niet in de gedachte dat de staat de winning op 
efficiënte wijze zelf zou kunnen organiseren. Des-
alniettemin schrok De Pous er toch ook voor terug 
de gaswinning geheel in private handen te leggen. 
Daarom koos hij voor een middenweg en sloot de 
staat een overeenkomst van samenwerking met 
de NAM (een dochter van Shell en Exxon Mobil) 
die uiteindelijk resulteerde in het Gasgebouw: een 
bizar ingewikkeld bestuursnetwerk zonder duide-
lijke hiërarchie waarin een hele waaier aan publieke 
en private actoren onderling nauw zijn vervlochten. 
Door zich op te werpen als de ‘partner’ van de 
partijen verzameld in het Gasgebouw, zo meende 
De Pous, zou de staat uiteindelijk maximaal van de 
gaswinning kunnen profiteren en het gewroet in de 
Groningse bodem bij kunnen sturen waar nodig.6

In deze amuse stel ik een 
bij uitstek hedendaagse 
wijze waarop het recht 
verantwoordelijkheden toedekt 
centraal: de moderne mode van 
publiek-private samenwerking en 
‘multilevel governance’ waarbij 
publieke verantwoordelijkheden 
vaak zoekraken

Het Groninger Gasgebouw is een vroege mani-
festatie van publiek-private samenwerking en 
andere vormen van horizontaal bestuur zoals dat 
in de jaren tachtig en negentig zou uitgroeien 
tot dominante bestuursvorm.7 Aanvankelijk leek 
het Gasgebouw een gouden greep: de private 
partijen verdienden een hoop geld en de staat 
profiteerde mee door een groot deel van de winst 
op te strijken. Een klassieke ‘win-win-situatie’, zo 
leek het. Pas sinds de naar Nederlandse begrip-
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pen zeer zware aardbeving in Huizinge in 2012 is 
tot eenieder doorgedrongen dat de gaswinning 
ook verliezers kent: tot dan toe werden de nadelige 
gevolgen voor de bewoners van het aardgaswin-
ningsgebied door de partijen in het netwerk stee-
vast gebagatelliseerd of zelfs glashard ontkend. In 
een onthutsend rapport uit 2015 legt de Onder-
zoeksraad voor de Veiligheid uit hoe dat zo ver 
heeft kunnen komen. In hun eenzijdige gerichtheid 
op output en efficiency beschouwden de in het 
Gasgebouw verenigde partijen – de publieke niet 
minder dan de private – de bescherming van de 
rechten van de bewoners van het winningsgebied 
niet echt als zelfstandige waarde, maar veeleer als 
vervelende juridische hindernis voor het maximeren 
van hun winsten. Geen van de bij de gasproductie 
betrokken partijen toonde enige alertheid toen 
het aantal bevingen schrikbarend toenam. Terwijl 
de boerderijen en woningen op hun grondvesten 
schudden, bleven de ‘partners’ in het Gasgebouw 
alle even bewegingsloos zitten, afwachtend totdat 
een ander zijn verantwoordelijkheid zou nemen.8 

Ook bij de afhandeling van de schade stonden 
de in het Gasgebouw verenigde partijen niet direct 
vooraan om hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Met een formalistisch beroep op artikel 6:177 BW 
verwees de staat gedupeerden tot voor kort naar 
de NAM als enige juridisch aanspreekbare partij, 
benadeelden opzadelend met een moeizame strijd 
tegen een private ‘repeat-player’ die op haar beurt 
tot het uiterste ging om haar verantwoordelijk-
heid voor de ontstane schade zoveel mogelijk te 
ontlopen.9 De overheid kwam intussen niet veel 
verder dan het instellen van een ‘coördinator’ en 
een ‘dialoogtafel’ als constructies die elke publieke 
eindverantwoordelijkheid voor de ontstane situatie 
reeds door zo te heten uit de weg gaan.10 En dat 
terwijl het toch weinig twijfel lijdt dat de bescher-
ming van lijf en goed van de Groningers een 
publieke verantwoordelijkheid is die de overheid 
op geen enkele wijze van zich zou moeten kunnen 
vervreemden – zeker niet wanneer het de overheid 
zelf is die vergunningen uitdeelt, convenanten sluit 
en uiteindelijk het merendeel van de winst opstrijkt. 
Pas na een haast eindeloze reeks fakkeltochten, 
petities en acties van cabaretiers is de regering 
er onlangs toe overgegaan haar verantwoorde-
lijkheid te erkennen en zijn de Groningers niet 
langer gedwongen bij de NAM en de minister van 
Economische Zaken op schoot te kruipen in de 
hoop ‘er samen uit te komen’. Voortaan kunnen zij 
met hun schadeverzoeken rechtstreeks terecht bij 
een onafhankelijk opererend bestuursorgaan tegen 
wiens beslissingen bezwaar en beroep bij de 
bestuursrechter openstaat.11

3 Zwarte gaten
Dat is goed nieuws voor de Groningers, maar 
levert geen oplossing op voor het structurele 
probleem dat ik in deze amuse aan de orde wens 
te stellen: de verdamping van verantwoordelijk-
heid die het gevolg kan zijn van de inbedding van 
publieke machtsuitoefening in bestuursnetwerken 
zonder herkenbaar centrum of duidelijke hiërarchie. 

Door bevoegdheden massaal op te knippen en pu-
blieke taken uit te besteden aan een veelheid van 
private en decentraal opererende publieke actoren, 
past de overheid op grote schaal een verdwijntruc 
toe die verantwoordelijkheden diffuus en machts-
uitoefening vaak moeilijk grijpbaar maakt.12 Ter 
verantwoording geroepen wegens al die zinloze 
bureaucratische rompslomp in zorg en onderwijs 
wijzen decanen, rectoren en ziekenhuisdirecteuren 
vaak deemoedig naar ‘Den Haag’, maar even vaak 
wijst ‘Den Haag’ weer terug naar de instellingen 
zelf en anders wel naar de verzelfstandigde zorg- 
en onderwijskoepels waarvan die instellingen deel 
uitmaken.13 Bekritiseerd vanwege de jeugdwerk-
loosheid in Griekenland wijst de Griekse regering 
met gebalde vuist naar ‘Brussel’, maar even furieus 
wijzen de landen die daar de dienst uitmaken weer 
terug naar de Griekse regering.14 Sowieso is de 
verantwoordelijkheid voor het lijden van de Griekse 
bevolking voor een groot deel in handen gelegd 
van immens machtige, maar in politieke en juridi-
sche zin tamelijk ongrijpbare entiteiten als de euro-
groep en de trojka, die beide wel zijn beschreven 
als de zwarte gaten waarin de aanspreekbaarheid 
van de afzonderlijke actoren die in die lichamen 
verenigd zijn gemakkelijk verdwijnt.15

4 Tot slot: modern panopticon
Of het nu Groninger Ommelanders, professio-
nals in zorg en onderwijs, studenten, leerlingen, 
hulpbehoevende patiënten of Griekse jongeren 
zijn: de belangen van gemakkelijk te marginaliseren 
groepen worden in de moderne netwerksamen-
leving vaak veronachtzaamd, slecht vertegenwoor-
digd als die nu eenmaal plegen te zijn binnen de 
netwerken waarbinnen machtsuitoefening vandaag 
de dag is ingebed. Moderne vormen van controle 
en disciplinering zijn door Foucault wel beschre-
ven onder verwijzing naar het panopticon: Jeremy 
Benthams ideale koepelgevangenis waarin een 
bewaker vanuit het centrum alziend toezicht houdt 
op de van elkaar afgezonderde gevangenen die 
hun bewaker andersom niet kunnen zien.16 In de 
netwerksamenleving heeft de onzichtbare bewaker 
zich vermenigvuldigd en hebben wij geen idee 
waar wij de macht die over ons wordt uitgeoefend 
ongeveer zouden kunnen lokaliseren, van alle kan-
ten bestookt door publieke en private partijen die 
zijn verenigd in onoverzichtelijke netwerken waarin 
een duidelijk centrum ontbreekt.17 Ons publiek-
recht is er van oudsher op toegesneden om ons 
te beschermen tegen de overheid als de centraal 
opgestelde bewaker in Benthams gevangenis, 
maar tegen de diffuse en moeilijk te lokaliseren 
machtsuitoefening zoals die kenmerkend is voor de 
moderne netwerksamenleving staat het betrekkelijk 
machteloos.18 De nieuwe regeling voor getrof-
fenen van de Groninger gaswinning is een stap in 
goede richting, maar nog lang niet genoeg. Om 
een fatsoenlijke juridische tegenmacht te organi-
seren is meer nodig dan een lapmiddel hier en een 
ad-hoc-oplossing daar. In plaats daarvan is het 
tijd voor vernieuwing van de grondslagen van ons 
publiekrecht zelf.
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