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Advies wijziging instemmingsbesluit Coevorden

Excellentie,
Op 5 juli 2018 heeft u mij verzocht advies uit te brengen over een verzoek tot
wijziging van het instemmingsbesluit Coevorden voor de gasvelden Coevorden
Limburg (Coevorden DC), Coevorden Zechstein 2 Carbonate (Coevorden ZEZ2C)
en Coevorden Muschelkalk (Coevorden RNMU). Dit verzoek is op 30 mei 2018
ingediend door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM).

Ons kenmerk
18213374
Uw kenmerk
180608
Bijlage(n)
1

De NAM verzoekt om de verwachte einddatum van de gasproductie te verlengen
tot en met 2033 voor de gasvelden Coevorden DC, Coevorden ZEZ2C en
Coevorden RNMU. Volgens het huidig geldende winningsplan zou de productie in
2018 worden beëindigd.
Hieronder vindt u de adviesvragen, een toelichting op het advies aan de hand van
de vragen en een conclusie.
Adviesopdracht aan SodM
U vraagt in het adviesverzoek specifiek aandacht voor de volgende drie vragen:
1.

Klopt het dat de totale productie uit de voorkomens (gasvelden) binnen de
onzekerheidsband van de productievoorspellingen van het vigerende
winningsplan blijft?

2.

Klopt het dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het vigerend winningsplan?

3.

Sinds 2003 wordt er een seismische risico analyse omtrent
bodemtrillingen opgenomen in het winningsplan. In het vigerende
winningsplan staat daarover dat de kans op lichte (niet structurele)
schade in de nabije omgeving van het epicentrum van een bodemtrilling
niet volledig worden uitgesloten. Klopt het dat er met dit verzoek geen
andere beoordeling is van het seismische risico zoals in het vigerende
winningsplan is opgenomen?

Toelichting op het advies
SodM onderbouwt haar advies met behulp van onafhankelijke expertise. SodM
heeft TNO-AGE gevraagd om de onderbouwing van de seismische risicoanalyse te
beoordelen. Als bijlage van dit advies vindt u het betreffende TNO rapport.
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De producties uit de gasvelden Collendoornerveen Zechstein 2 Carbonate en
Coevorden Zechstein 3 Carbonate worden met dit wijzigingsverzoek niet verlengd.
Deze velden zijn onderdeel van het huidige (vigerende) winningsplan waarmee in
2004 is ingestemd. Echter, de producties uit deze twee gasvelden zijn reeds
beëindigd volgens de verwachting van het winningsplan. Daarentegen zou volgens
het vigerende winningsplan de gasproductie voor de drie gasvelden Coevorden
DC, Coevorden ZEZ2C en Coevorden RNMU eind 2018 aflopen. Dit
wijzigingsverzoek vraagt verlenging aan voor gasproductie van deze drie
gasvelden tot eind 2033.
Ik zal nu de drie vragen beantwoorden op de onderdelen productieprognose,
bodemdalingsprognose en de seismische risicoanalyse.
1. Productieprognose
Adviesvraag : Klopt het dat de totale productie uit de voorkomens binnen de
onzekerheidsband van de productievoorspellingen van het vigerende winningsplan
blijft?
De NAM geeft in deze aanvraag een nieuwe voorspelling van de totale
eindproductie volumes. De NAM vergelijkt de nieuwe voorspelling met de
verwachte eindproductie uit het vigerende winningsplan.
SodM heeft gecontroleerd of de nieuwe verwachting (2018) van de totale
eindproducties blijft binnen de bandbreedte zoals beschreven in het winningsplan
van 2004. Op grond van het vigerende winningsplan geldt voor de maximaal
toegestane eindproductie (bovengrens) met een 20% onzekerheid over de
verwachte productievolumes vanaf 2003 voor het gasveld Coevorden DC en
Coevorden ZEZ2C. Het gasveld Coevorden RNMU heeft in het vigerend
winningsplan een onzekerheidsband van +/-50%. Deze bandbreedtes worden niet
gerekend over de geproduceerde volumes tot 2003 omdat gerealiseerde
producties geen onzekerheid hebben.

Productie
volumes
(mln.
Nm^)

Coevorden
DC
Coevorden
ZEZ2C
Coevorden
RNMU

t/m
2002

t/m
2018

NAM
winningsplan
2004
verwachting
(mid. case)
Totale
Vanaf
productie
2003

16440

19441

2810 19250

19812

20233

10360

12020

1300 11660

11920

12126

75

121

40

135

141

Gerealiseerde
Productie

115

Maximaal
toegestane
eind
productie
(High case)

NAM
2018
aanvraag

Totale
max.
productie
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SodM concludeert dat de nieuwe verwachtingen van totale producties voor de
gasvelden Coevorden DC, Coevorden ZEZ2C en Coevorden RNMU hoger uitkomen
dan de maximaal toegestane eindproductie op basis van het vigerende
winningsplan. In andere gevallen heeft u nieuwe maximale productievolumes
expliciet aangegeven in uw besluit, waardoor de nieuwe verwachtingen van totale
producties binnen deze maxima blijven. Het lijkt mij verstandig om dat in dit geval
ook te doen.
SodM stelt vast dat de voorgenomen winning uit Coevorden DC, Coevorden
ZEZ2C en Coevorden RNMU uit het verzoek van de NAM de maximaal toegestane
productie volumes overschrijdt.
2. Bodemdalingsprognose
Adviesvraag: Klopt het dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het vigerend winningsplan ?
De NAM licht toe dat de verwachte bodemdaling gelijk blijft aan de prognose in
het laatste winningsplan uit 2004. De laatst gemeten bodemdaling in 2014
bedraagt maximaal 3,8 cm in het diepste punt van de bodemdalingskom. Deze
gemeten bodemdaling valt binnen de verwachte bodemdaling van het
bodemdalingsmodel en binnen de daarop gebaseerde vergunde ruimte van 5 cm.
Volgens hetzelfde bodemdalingsmodel is de nog te verwachten bodemdaling tot
2033 volgens de NAM minder dan de meetonzekerheid van 2 cm. Daarmee valt de
huidige prognose binnen de onzekerheidsmarge van de voorspelling in het
vigerend winningsplan.
SodM constateert dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen de
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het laatste winningsplan uit 2004.
3. Seismische risicoanalyse
Adviesvraag: Sinds 2003 wordt er een seismische risicoanalyse omtrent
bodemtrillingen opgenomen in het winningsplan. In het vigerende winningsplan
staat daarover dat de kans op lichte (niet-structureie) schade in de nabije
omgeving van het epicentrum van een bodemtrilling niet volledig worden
uitgesloten. Klopt het dat er met dit verzoek geen andere beoordeling is van het
seismische risico zoals in het vigerende winningsplan is opgenomen?
Door gasproductie kan de druk in het reservoirgesteente dalen. Op basis van de
risicoanalyse wordt de kans ingeschat dat spanning zich opbouwt op breuken in en
langs het reservoir. Deze spanningen zouden kunnen leiden tot plotselinge
verplaatsingen langs breuken in de vorm van bevingen en tot schade.
De NAM heeft de seismische risicoanalyse (SRA) uitgevoerd conform de leidraad
"Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen rond gaswinning"^

■’ Te raadplegen op http://www.nlog.nl/geïnduceerde-seismiciteit
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De NAM heeft de scores bepaald voor ondergrondse en bovengrondse
invloedfactoren. In de risicomatrix worden de scores van de ondergrondse en
bovengrondse invloedfactoren gecombineerd en gewogen. De score van de
ondergrondse invloedfactoren houdt onder andere rekening met de kans op een
beving, de magnitudes van de 'realistisch sterkste beving' (Mmax) en gevoeligheid
van de bodem voor opslingering. De score van de bovengrondse invloedfactoren
houdt onder andere rekening met de gevoeligheid van de bodem, met de
bevolkingsdichtheid en industriële inrichtingen binnen 5 km rond het veld.
In het verzoek tot wijziging instemming winningsplan Coevorden zijn op het
kaartje 4 bevingen weergegeven die mogelijk geassocieerd zijn met de Coevorden
gasvelden. Bij het toekennen van de historische bevingen aan de velden wordt
gekeken naar het veld dat het dichtst bij de beving ligt. Het is volgens de NAM
logisch om daarbij alle velden, dus ook de Duitse velden, in de afweging te
betrekken. Van de vier bevingen liggen de bevingen met M=l,6 en met M=0,7 het
dichtst bij het Emlichheim veld. De beving met M = l,6 kan qua positie aan het
Laarwald veld worden toegekend. Dat betekent dat er twee bevingen overblijven
(M=l,2 en M=0,8) die aan het Coevorden veld toegekend kunnen worden. Deze
twee bevingen liggen mogelijk op een zuidelijke randbreuk van een breukblok
waar gas wordt gewonnen uit zowel de DC als de ZEZ2C velden. De NAM heeft
deze bevingen aan het ZEZ2C veld toegekend. De NAM geeft aan dat ZEZ2C
waarschijnlijker is omdat relatief veel aardbevingen nabij Emmen ook worden
geassocieerd met een vergelijkbaar Zechstein reservoir; het DC reservoir is daar
afwezig. Deze verdeling en toekenning van de bevingen lijkt de NAM dus de meest
logische keuze.
De NAM komt voor alle drie de gasvelden op eindscores die vallen binnen de
laagste risicocategorie, categorie 1 van de drie seismische risico categorieën.
Advies TNO-AGE
TNO-AGE heeft gecontroleerd of de NAM de seismische risico analyse (SRA)
conform de leidraad heeft uitgevoerd.
TNO-AGE is het met de NAM eens dat de bevingen met M = l,2 en M=0,8
geassocieerd kunnen worden met één van de Coevorden gasvelden. TNO-AGE is
het wat betreft de kans op beven voor het Coevorden DC gasveld niet eens met
de NAM. De Coevorden DC en ZEZ2C gasvelden liggen in diepte dicht boven
elkaar. Door de onnauwkeurigheid van de dieptebepaling van de aardbevingen is
het niet mogelijk om voor de bevingen met M = l,2 en M=0,8 onderscheid te
maken tussen het Coevorden ZEZ2C of DC gasveld. Daarom scoort TNO-AGE het
Coevorden DC gasveld net als het Coevorden ZEZ2C als een bevend veld in de
risicomatrix. Voor het gasveld Coevorden DC komt TNO-AGE 1 punt hoger uit dan
de NAM. Dit verschil in score van deze ondergrond invloedfactor heeft invloed op
de risicoclassificatie. TNO-AGE classificeert het Coevorden DC gasveld namelijk in
de seismische risicocategorie 2 in plaats van 1. TNO-AGE classificeert het
Coevorden RNMU en ZEZ2C gasveld net als de NAM in seismische risicocategorie
1.
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Beoordeling SodM
SodM is het met de NAM en TNO-AGE eens dat Coevorden RNMU een
verwaarioosbare kans op beven heeft een daarom uitkomt in een seismischrisicocategorie 1.
Bij toekenning van de bevingen M=l,2 en M=0,8 aan het Coevorden ZEZ2C veld
blijft het veld in de laagste risicocategorie. Daarmee ligt het gasveld Coevorden
ZEZ2C in seismisch-risicocategorie 1.
Voor het bepalen van de seismische risicocategorie van het Coevorden DC veld
blijkt de ondergrond factor'Kans op beving of waargenomen bevingen'
de beslissende factor. Ook in geval dat de waargenomen bevingen niet aan het
Coevorden DC veld zouden worden toegeschreven, ligt dit veld vlak onder de
grenswaarde voor risicocategorie 2. Het Coevorden DC veld heeft een hogere
score voor de ondergrond factor dan het ZEZ2C gasveld door een hogere
berekende magnitude van de 'reaiistisch sterkste beving'.
Er zijn 4 bevingen in het gebied die mogelijk geassocieerd zijn met de Coevorden
velden. TNO-AGE en de NAM zijn het erover eens dat ook als een beving aan een
van de veiden wordt toegekend, dan toch niet kan worden uitgesloten dat die
beving eigeniijk bij een ander veld hoort.
SodM is daarom van mening dat door de onzekerheid het niet kan worden
uitgesioten dat het Coevorden DC veid toch een bevend veld is en daarmee tot
risicocategorie 2 kan behoren. Het vigerende winningspian steit dat schade door
bodemtrilling beperkt zal zijn en geen constructieve schade wordt verwacht. Op
basis van de huidige inschatting, met een magnitude 4,0 van de Mmax voor het
gasveld Coevorden DC, kunnen haarscheurtjes in constructieve deien bij enkele
van de meest kwetsbare gebouwen niet worden uitgesioten. Daarom adviseer ik u
om ais voorwaarde de NAM te verzoeken om voor het Coevorden DC veld te
voldoen aan de monitoringsverplichtingen en de verplichting van een seismischrisicobeheersplan die horen bij de risicocategorie 2 classificatie.
SodM is van mening dat het gasveld Coevorden DC met dit verzoek wel een
andere beoordeling krijgt dan in het vigerende winningspian , namelijk een
bevend veid met een magnitude 4,0 van de Mmax inschatting. SodM is verder
van mening dat de gasvelden Coevorden ZEZ2C en Coevorden RNMU geen
andere beoordeling krijgen dan in het vigerende winningspian.
Conclusie
Aan de hand van de drie bovengenoemde vragen kom ik tot de volgende
conclusies:
•
De nieuwe productievoorspeilingen voor de drie Coevorden gasvelden
vallen hoger uit dan de maximaal toegestane eindproductie van het
vigerende winningspian uit 2004. De hoge scenario's van de nieuwe
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•
•

productievoorspelling vallen niet binnen de onzekerheidsband gerekend
over de verwachte productievolumes;
De laatst gemeten bodemdaling valt binnen de onzekerheidsmarges van
de voorspelling in het laatste winningsplan uit 2004;
Er is een andere beoordeling van het seismische risico van het gasveld
Coevorden DC. Het gasveld Coevorden DC behoort tot seismische
risicocategorie 2 in plaats van seismische risicocategorie 1. De gasvelden
Coevorden ZEZ2C en Coevorden RNMU komen wel uit in de laagste
seismische risicocategorie (cat. 1).

In geval u tot een wijziging van het instemmingsbesluit komt, adviseer ik u de
volgende voorwaarden op te nemen:
•
De bovengrens van de productievolumes aan het eind van de productie in
2033 expliciet per veld in het besluit vast te leggen;
•
De NAM dient in de omgeving van het Coevorden DC veld te voldoen aan
monitoringsverplichting die hoort bij seismisch risico categorie 2;
•
De NAM dient per datum van het besluit een goedgekeurd
risicobeheersplan te hebben voor de borging van de aan de winning
verbonden risico's en het plan te hebben overlegd met de desbetreffende
omgevingsdienst en veiligheidsregio.
Ik ga ervan uit dat uw adviesvraag hiermee is beantwoord. Vanzelfsprekend ben
ik bereid om dit advies nader toe te lichten.
Hoogachtend,

B.D. Goecf^ MSc
Directei/]/Ondergrond en Boren
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