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Excellentie,

U heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 22 mei 2017 om advies gevraagd 
betreffende een wijziging van het instemmingsbesluit voor het winningsplan 
Harkema. Deze wijziging wordt verzocht door de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM).

De NAM verzoekt slechts om verlenging van de productieduur, omdat de winning 
nog binnen het winningsplan uit 2012 zou passen. Na controle ben ik van mening 
dat dit inderdaad het geval is.

Ik licht dit hierna toe.
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Uw kenmerk

Bijlage(n)

Verzoek van de NAM

De NAM verzoekt u om middels een wijziging van het instemmingsbesluit van 9 
augustus 2013 de productieperiode voor het winningsplan Harkema te verlengen. 
Met deze verlenging wenst de NAM meer tijd te krijgen om gas te produceren 
binnen de eerder ingestemde totale volumes. De NAM geeft daarbij aan dat er 
geen activiteiten plaatsvinden die een inhoudelijke aanpassing van het 
winningsplan vergen.

De NAM stelt in haar verzoek verder dat:
de totale productie uit de voorkomens binnen de onzekerheidsband van de 
productievoorspelling van het 2012 winningsplan blijft;
de laatst gemeten bodemdaling binnen onzekerheidsmarges van de voorspelling in 
het vigerend winningsplan valt;
de voorkomens tot de laagste risicocategorie in de Seismische Risico Analyse (SRA 
Cat.1) horen.

U heeft SodM gevraagd om bovenstaande stellingen te controleren om te kunnen 
beslissen of een wijziging van het instemmingsbesluit gerechtvaardigd is.
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Toetsing productievolume

Met het instemmingsbesluit van 9 augustus 2013 is ingestemd met het 
winningsplan uit 2012 waarmee het daarvóór geldende winningsplan uit 2009 
werd gewijzigd qua productieduur en -volume.

De NAM stelt in haar verzoek dat de totale productie uit het voorkomen binnen de 
onzekerheidsband van deze productievoorspelling van het vigerend winningsplan 
blijft. Ter onderbouwing van deze stelling geeft de NAM aan dat volgens het 
winningsplan 2012 de totale productie uit het gasveld in het laatste jaar van het 
winningsplan (2016) maximaal 527 miljoen Nm^ had mogen zijn. De NAM 
verwacht binnen de bandbreedte van de productievoorspelling in het winningsplan 
uit 2012 te blijven en dat dit maximum niet bereikt zal worden. De NAM verwacht 
een eindproductie van 429 mln Nm^ te realiseren.

Ik heb de stelling gecontroleerd door na te gaan of het winningsplan 2012 
inderdaad een totale productie van maximaal 527 miljoen Nm^ toestaat en of 
binnen de bandbreedte zal worden gebleven met de nu voorspelde 
productiecijfers.

Met productiedata zijn de gerealiseerde jaarvolumes tot en met 2011 bepaald. In 
het winningsplan uit 2012 zijn de verwachte jaarvolumes van 2012 tot en met 
2016 opgenomen, waarbij is aangegeven dat een onzekerheidsbandbreedte van 
20% wordt aangehouden op de voorspelde productie. Aan de hand van deze 
onzekerheid zijn het lage en hoge scenario bepaald.

Voor de totale toegestane productie betekent dit dat deze voorspelde 
jaarproductie moet worden opgeteld bij de op dat moment bekende totale 
productie. Met de productiecijfers is bepaald dat tot en met 2011 reeds 164 
miljoen Nm^ is geproduceerd, zodat de productiecijfers voor de jaren 2012 tot en 
met 2016 als volgt kan worden weergegeven.

Productiecijfers (mln Nm^) 
Winninqsplan 2012

2012 2013 2014 2015 2016

Hoqe scenario 72 91,2 66 54 39,6
Voorspelde jaarproductie 60 76 55 45 33
Lage scenario 48 60,8 44 36 26,4
Maximum toegestane 
cumulatieve productie 
(=hoge scenario cumulatief 
+ reeds geproduceerd tot 
en met 2011)

236 327,2 393,2 447,2 486,8

Gelet op het voorgaande is de stelling van de NAM juist. Met de verwachte totale 
eindproductie die in het verzoek staat beschreven (429 mln Nm^), produceert de 
NAM binnen de bandbreedte van wat is toegestaan in het winningsplan van 2012 
(486,8 mln Nm^).
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Bodemdaling en seismiciteit

In het verzoek heeft de NAM de bodemdalingsprognose en de seismische risico 
analyse van het gasveld Harkema geactualiseerd. Ik heb deze actualisatie getoetst 
en concludeer het volgende.

Voor de bodemdalingsprognose geldt dat de laatst gemeten bodemdaling (in 
2013) nog binnen de bandbreedte ligt van de voorspelde daling van minder dan 2 
cm in het winningsplan van 2012. De gemeten bodemdaling boven het veld laat 
geen sterke afwijkingen zien ten opzichte van de bodemdaling in de omgeving. 
Door het voortzetten van de gasproductie binnen de volume grenzen wordt niet 
verwacht dat de bodemdaling als gevolg van het produceren van het Harkema 
veld de in het winningsplan van 2012 toegestane bodemdaling zal overschrijden.

De seismische risico analyse is correct uitgevoerd. Het gasveld heeft een 
verwaarloosbare kans op bevingen.

Conclusie

Het verzoek van de NAM met betrekking tot de gaswinning uit het gasveld 
Harkema kan worden opgevat als slechts een verzoek om verlenging van de 
productieduur, aangezien
de totale productie uit de voorkomens binnen de onzekerheidsband van de 
productievoorspelling van het 2012 winningsplan blijft;
de laatst gemeten bodemdaling binnen onzekerheidsmarges van de voorspelling in 
het vigerend winningsplan valt;
de voorkomens tot de laagste risicocategorie in de Seismische Risico Analyse (SRA 
Cat.1) horen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vrierjdeijjke groet,

B.D. aoOTse MSc 
Direçtj^r Ondergrond en Boren
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