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Excellentie,  
 

Op 14 oktober 2021 heeft u Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om een 
aanvullend advies over een aanvulling op het winningsplan Pieterzijl-Oost. De 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft een addendum op het 
winningsplan ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

met aanvullende informatie van de beoogde hydraulische stimulatie via de put 
Warfstermolen-3 (WFM-03) in het gasveld Pieterzijl-Oost (‘Addendum 
Winningsplan Pieterzijl-Oost – Hydraulische stimulatie in Pieterzijl-Oost’, 

documentnr. EP202107200327, 15 juli 2021, hierna: ‘addendum’). 
 
 
Adviesverzoek en procesgang 

In uw adviesverzoek vraagt u mij om het addendum te beoordelen, onder andere 

in relatie van het (eerdere) advies van SodM d.d. 9 februari 2016 inzake het 

winningsplan Pieterzijl Oost (kenmerk: 17022980). 

 

Voor de achtergrond van het ingediende addendum verwijst u naar de uitspraak 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 mei 202, 

(kenmerk 201 905423/1/R4). De minister wordt daarin verzocht de NAM in 

gelegenheid te stellen om de informatie in het winningsplan over de voorgenomen 

hydraulische stimulatie aan te vullen, zodat de minister opnieuw kan beslissen 

over het al dan niet verlenen van instemming met die stimulatie en daaraan 

eventueel voorschriften kan verbinden.  

 

In de uitspraak wordt o.m. aangegeven dat een winningsplan voldoende 

informatie dient te bevatten om de risico’s van de winning voor mens en milieu, 

op grond van artikel 36, lid 1, van de Mijnbouwwet, te kunnen beoordelen. In de 

beoordeling mag volgens de uitspraak rekening worden gehouden met het feit dat 

voor een hydraulische stimulatie nog altijd een werkprogramma moet worden 

opgesteld, dat op grond van de Mijnbouwregeling (afdeling 8.2.3a.) gedetailleerde 

informatie over de hydraulische stimulatie moet bevatten (ref. artikel 8.2.3a.1, lid 

2 Mbr). Dit betekent dat de informatie in het winningsplan over de hydraulische 

stimulatie (nog) niet diezelfde mate van detail hoeft te hebben.  
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 U vraagt mij of het addendum aan de door de Afdeling opgebrachte bezwaren 

tegemoet komt. In dit advies zal ik op basis van de aanvullende informatie de 
risico’s van de beoogde hydraulische stimulatie beoordelen. 
 
 

Toelichting op advies  

Hydraulische stimulatie (een vorm van fracking) is een techniek om de 

doorlaatbaarheid van gesteente te vergroten zodat olie of aardgas makkelijker kan 

worden gewonnen. Via het boorgat wordt onder hoge druk vloeistof in het 

gesteente geïnjecteerd waardoor er kleine scheurtjes in ontstaan. Deze scheurtjes 

kunnen tientallen meters lang zijn met een doorsnede van enkele millimeters. 

Deze scheurgroei vindt gecontroleerd plaats door de condities van de scheurgroei  

vooraf te berekenen en een limiet voor injectiedruk en -volume vast te stellen. In 

het hierboven genoemde werkprogramma, dat een operator zes weken voor 

uitvoering van de hydraulische stimulatie bij de toezichthouder moet indienen, 

worden de details van de  uitgewerkt. SodM ziet vervolgens toe op een veilige 

wijze van stimulatie. Gedurende de hydraulische stimulatie monitort de NAM 

bovendien dat binnen de vooraf vastgestelde limieten wordt geopereerd.  

 

SodM heeft in 2018 onderzoek door TNO laten uitvoeren naar de risico’s van 

hydraulische stimulatie.1 In Nederland zijn op land sinds de jaren ‘60 circa 180 

hydraulische stimulaties in olie- en gasputten uitgevoerd. De NAM noemt in de 

aanvullende informatie een aantal in de regio uitgevoerde hydraulische 

stimulaties. In het TNO onderzoek zijn deze stimulaties geëvalueerd, waaronder 

stimulaties die in het verleden bij Warfstermolen en Kommerzijl zijn uitgevoerd. Er 

zijn op basis van het TNO onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen van 

incidenten of van nadelige gevolgen voor mens en milieu.  

 

De volgende risico-elementen komen in het TNO-onderzoek naar voren en worden 

door SodM gebruikt als onderwerpen voor de beoordeling van een 

werkprogramma voor het stimuleren van een voorkomen via een put: 

1. Geïnduceerde seismiciteit. 

2. Verlies van integriteit van afsluitende lagen. 

3. Verlies van integriteit van de put. 

4. Ongewenste geochemische interacties. 

5. Blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen. 

 

N.B.: Het risico van geïnduceerde seismiciteit wordt veroorzaakt doordat: 

- spanningen zich opbouwen op breuken door compactie als gevolg van de 

gasproductie uit het gasveld; 

-  Het verhogen van de druk in de breuk door injectie van vloeistoffen in (de 

buurt van) breuken. 

In geval dat zich te veel spanning langs een breuk opbouwt plotselinge 

verschuiving optreden. Zo’n breukverschuiving kan een aardbeving 

veroorzaken.  

 
1  Eindrapport Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van 

historische conventionele frackoperaties, 2019, TNO2018 R10807. 
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/01/15/tno-onderzoeksrapport-
fracken. 

https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/01/15/tno-onderzoeksrapport-fracken
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/01/15/tno-onderzoeksrapport-fracken
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Hieronder ga ik op bovengenoemde aspecten nader in. Ik merk op dat ook NAM in 

het addendum deze indeling hanteert. 

 

 

1. Geïnduceerde seismiciteit 

In het Winningsplan Pieterzijl Oost (uit 2016) heeft de NAM het seismisch risico 

bepaald met behulp van de huidige leidraad2 voor Seismische Risico Analyse 

(SRA). Deze inschatting van het seismisch risico wordt niet verhoogd als het 

seismisch risico van hydraulisch stimulatie verwaarloosbaar is. 

 

De NAM beschrijft in het addendum dat een minimale veilige afstand wordt 

aangehouden van 50 meter tussen de door stimulatie gevormde scheur(en) en de 

in het reservoir aanwezige breuken. In het ondergrondse reservoir zijn door de 

NAM breuken in kaart gebracht door interpretatie van beschikbare (3D) seismiek. 

De NAM rekent met een extra 50 meter onzekerheid voor de positie van de in 

kaart gebrachte breuken. In totaal rekent de NAM met een veiligheidsmarge van 

100 meter als afstand tussen de uiteinden van de scheur en gekarteerde breuken. 

 

SodM oordeelt dat een afstand van 100 meter tussen de uiteinden van de scheur 

en gekarteerde breuken voldoende veiligheidsmarge vormt. Hiermee wordt de 

scheurlengte zodanig begrensd dat er voldoende afstand blijft tot nabij gelegen 

breuken. SodM concludeert dat het risico op aardbevingen niet toeneemt als 

gevolg van de hydraulische stimulatie wanneer deze afstand wordt gerespecteerd. 

Op basis van het later in te dienen werkprogramma kan SodM toetsen of de 

hydraulische stimulatie binnen deze begrenzing wordt uitgevoerd.  

 

 

2. Verlies van integriteit van afsluitende lagen 

De NAM onderbouwt in het addendum dat de verticale scheurgroei wordt begrensd 

door de condities van de gesteentespanning in het reservoir. De afsluitende lagen 

boven het reservoir bestaan uit een kleilaag van de Ten Boer formatie en uit een 

500 meter dik pakket Zechstein steenzout.  

 

SodM oordeelt dat het risico van verlies van integriteit is geborgd door het 

afsluitende pakket steenzout. Op basis van het nog in te dienen werkprogramma 

toetst SodM of de verticale scheurgroei binnen het reservoir blijft en de 

afsluitende eigenschappen van de bovenliggende Ten Boer formatie niet aantast.  

 

Op basis van de beschreven afsluiting van het reservoir concludeer ik dat het 

risico van verlies van integriteit verwaarloosbaar is. 
 

 
 
 

 
2  Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning, 2016, 

SodM, Tijdelijke leidraad  versie 1.2. 
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 3. Verlies van integriteit van de put 

De NAM beschrijft de maatregelen waarmee de integriteit van put WFM-03 

gewaarborgd wordt. De hydraulische stimulatie wordt uitgevoerd zodanig dat druk 

binnen 90% van de maximaal toegestane druk van de boorput blijft. Tijdens de 

stimulatie worden drukken nauwkeurig gemonitord en zijn er systemen om druk 

te corrigeren en binnen de limieten te houden.  

 

De NAM licht in het addendum toe hoe de in 2015 geboorde put WFM-03 qua 

verbuizing en cement type is ontworpen en uitgevoerd. De put heeft een 

gebruikelijk ontwerp voor een productieput en is geschikt voor (eventuele) 

hydraulische stimulatie. In het nog in te dienen werkprogramma van de 

hydraulische stimulatie zal SodM nagaan of het gekozen stimulatieplan past 

binnen de veilige operationele parameters van de put. 

 

SodM oordeelt dat binnen de in het addendum beschreven randvoorwaarden voor 

putintegriteit de stimulatie veilig kan worden uitgevoerd. Op basis van het nog in 

te dienen werkprogramma toetst SodM of de operationele details van de 

hydraulische stimulatie passen binnen de veiligheidseisen van de put.  

 

 

4. Ongewenste geochemische interacties 

De NAM geeft in het addendum een beschrijving van de samenstelling van de 

stimulatievloeistof. De vloeistof bestaat volgens de NAM in hoofdlijn uit water (± 

90-95%), zand/proppants (± 4-8%), chemicaliën (± 1-2%) die als 

mijnbouwhulpstoffen voor de stimulatie worden gebruikt. De exacte recepten van 

de mijnbouwhulpstoffen worden tijdens het detailontwerp bepaald en moeten in 

het werkprogramma worden beschreven.  

 

Om geochemische reacties met in het boven het reservoir gelegen kleilagen te 

voorkomen geeft de NAM aan dat de stimulatievloeistof wordt gemaakt op basis 

van kaliumchloride brine (water met kaliumchloride, KCl, erin opgelost). Dit 

opgeloste KCl in de stimulatievloeistof helpt om zwelling van kleimineralen in het 

reservoir tegen te gaan. Daarnaast bestaan de ± 1-2% chemicaliën uit stoffen die 

worden toegevoegd om stimulatievloeistof dikker te maken. De stimulatievloeistof 

vormt daarmee een ‘gel’  waardoor de proppants makkelijker in de gevormde 

scheurtjes kunnen komen en waarmee de scheur na vorming open word 

gehouden. Na het plaatsen van proppants in de open scheur worden chemicaliën 

toegevoegd om de ‘gel’ af te breken, om de stimulatievloeistof dunner te maken 

zodat deze beter teruggewonnen kan worden (doorgaans één tot twee derde van 

vloeistof). De teruggewonnen vloeistof wordt afgevoerd en bovengronds verwerkt 

als chemisch afval bij een verwerker. De rest blijft achter in de diepe ondergrond. 

 

SodM oordeelt dat het voorgestelde gebruik van de stimulatievloeistof gebruikelijk 

is voor (vergelijkbare) hydraulische stimulatie. Op basis van het nog in te dienen 

werkprogramma toetst SodM of te gebruiken chemicaliën voldoen aan de 

voorwaarden die in de Europese REACH regeling en andere wet- en regelgeving 

worden gesteld.  
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 Ook toetst SodM in het werkprogramma of de stimulatievloeistof niet in contact 

kan komen met andere gesteentelagen dan het reservoirgesteente en de basis 

van de bovenliggen afsluitende Ten Boer kleilaag. SodM concludeert dat daarmee 

ongewenste geochemische reacties voldoende kunnen worden vermeden. 

 

 

5. Blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen 

Ik oordeel dat binnen de in het addendum beschreven randvoorwaarden voor het 

gebruik van mijnbouwhulpstoffen de hydraulische stimulatie voldoende zijn voor 

de veiligheid van mens en milieu. Met de borging van de integriteit van de put en 

van de afsluitende lagen en in afwezigheid van ongewenste geochemische reacties 

kan stimulatievloeistof geen ondiepe gesteente- en bodemlagen bereiken.  

 

Verticaal bevindt het reservoir zich op ruim 3 km onder de bodem en 

zoetwaterlagen. Ertussen bevindt zich een circa 500 meter dik pakket afsluitend 

steenzout. Horizontaal bevindt het pad van de put en het reservoir zich ook op 

circa 3 km afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000 gebied 

(Lauwersmeer) en op meer dan 10 km afstand van waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden. Hiermee vindt de stimulatie plaats op 

voldoende afstand en vormt daarmee geen gevaar voor mens en milieu. 

 

Ik concludeer dat het addendum voldoende aanvulling geeft op het winningsplan 

en dat de risico’s voor mens en milieu hiermee voldoende worden beschreven. Ik 

oordeel dat deze risico’s verwaarloosbaar zijn. Op basis van het nog in te dienen 

werkprogramma toetst SodM de blootstellingscenario’s waaronder de maatregelen 

voor opvang van vloeistoffen, tijdelijk opslag en verwijdering gebruikte en na 

stimulatie teruggeproduceerde stoffen. De NAM dient deze stoffen conform 

geldende wet- en regelgeving veilig af te voeren naar een erkende verwerker. 

 

 

Conclusie en aanbeveling 

 

Ik oordeel dat de aanvullende informatie (uit 2021) over de beoogde hydraulische 

stimulatie  ten opzichte van het winningsplan (uit 2016) van de NAM voldoende is 

om de risico’s van de winning voor mens en milieu, op grond van artikel 36, lid 1, 

van de Mijnbouwwet te kunnen beoordelen. Ik heb daarbij rekening gehouden met 

het feit dat op later moment nog een werkprogramma moet worden ingediend, op 

grond van de Mijnbouwregeling (op grond van afdeling 8.2.3a.), die gedetailleerde 

informatie over de stimulatie moet bevatten en dat SodM (separaat) toetst.  

Ik concludeer op basis van de aanvullende informatie dat bij de beoogde 

hydraulische stimulatie via put WFM-03 de risico’s voor mens en milieu voldoende 

geborgd kunnen worden. Bij de toekomstige beoordeling van een gedetailleerd 

werkprogramma zal SodM toetsen of daadwerkelijk aan deze borging van de 

risico’s wordt voldaan. Als SodM de hydraulische stimulatie op basis van dat 

werkprogramma niet veilig acht, krijgt de NAM geen toestemming om deze 

techniek toe te passen. 
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 Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

De Inspecteur-generaal der Mijnen, 

namens deze, 

 
mr. B.E.A. van der Lecq-Meijssen 

directeur Bestuurszaken en Vergunningen 

 




