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Uw kenmerk

Excellentie,

U heeft Staatstoezicht op de Mijnen (verder: SodM) op 6 oktober om advies 
gevraagd betreffende instemming met het gewijzigd winningsplan Oudeland. Het 
plan is ingediend door Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder: NAM) op 
26 september 2017.

In dit advies leest u een omschrijving van de adviesopdracht aan SodM, een 
toelichting op het advies en de conclusie.

Adviesverzoek

Om gas te kunnen winnen uit een gasveld, moet een onderneming een 
goedgekeurd winningsplan hebben. Om goed geïnformeerd te kunnen instemmen 
met een winningsplan vraagt de Minister advies aan een aantal adviseurs, 
waaronder SodM. SodM toetst het winningsplan op de volgende onderdelen:

Zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving goed in beeld gebracht? 
Bevat het winningsplan een goede analyse van de effecten op de 
bodembeweging en de seismische risico's?
Stelt de onderneming beheersmaatregelen voor die passend zijn bij de te 
verwachten effecten op de omgeving?

- Is de winning planmatig en efficiënt met betrekking tot de huidige kennis 
en technieken?
Zijn de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk beperkt, gezien 
de huidige stand van kennis en techniek? Het betreft hier voornamelijk het 
mee-produceren van stoffen uit de ondergrond, het afblazen of affakkelen 
van delfstoffen en het in de ondergrond achterlaten van hulpstoffen.

SodM onderbouwt haar advies met behulp van onafhankelijke expertise. SodM 
heeft TNO-AGE gevraagd om technische berekeningen en prognoses in het 
winningsplan te beoordelen. Als bijlage van dit advies vindt u het betreffende TNO 
advies. Advisering over andere nadelige gevolgen voor het milieu vindt plaats bij 
andere vergunningen dan het winningsplan.

Bijlage(n)
1
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Toelichting op advies

Beschrijving van het veld en de winning
Het gasveld Oudeland is een bestaand gasveld en ligt binnen de 
winningsvergunning Beijerland. Gasproductie uit het Oudeland veld vindt sinds 
2011 plaats. Tot en met 2016 is er 679 miljoen Nm^ gas geproduceerd. De reden 
voor actualisatie van het winningsplan is de verlengde levensduur en groter 
productievolume van het veld Oudeland doordat de omvang van het voorkomen 
groter is en het winningspercentage hoger is dan verwacht.

Het gas wordt vanaf de locatie Numansdorp door één put geproduceerd. Het 
geproduceerde gas gaat via een pijpleiding naar Reedijk en daarna naar de 
gasbehandelingsinstallatie te Barendrecht. Geproduceerd condensaat wordt 
verpompt naar een nabijgelegen tankterminal.

Het te winnen gas bevindt zich in de poriën van de Bunter-zandsteen (Trias) 
waarmee put NMD-1 in contact staat via perforaties tussen 1919 en 1979 m 
diepte. Het Oudeland voorkomen is aan de zijkanten begrensd door een 
combinatie van breuken en een hellende structuur. Aan de bovenkant wordt het 
voorkomen door kleilagen van het Boven-Trias afgedicht.

Bodemdalingsvoorspellingen en maatregelen om schade te beperken
Door gas te winnen daalt de druk in het gesteente waar het gas in zit opgesloten. 
Dit zorgt ervoor dat het gesteente onder het gewicht van de overliggende 
gesteentelagen wordt samengedrukt. Dit wordt ook wel compactie van het 
gesteente genoemd. Aan het aardoppervlak ontstaat bodemdaling doordat de 
overliggende lagen meebewegen.

De gemeten bodemdaling door gaswinning in de periode 2008-2016 rond het 
Oudeland voorkomen is volgens NAM minder dan 1 cm. De bodemdaling als 
gevolg van toekomstige winning uit het gasveld Oudeland zal volgens de prognose 
van de NAM aan het eind van de productie in 2024 uitkomen op maximaal 2 cm. 
De NAM acht de minimale onzekerheid van de voorspelling op circa 2 cm. Doordat 
het een geleidelijk en gelijkmatig proces is met zeer kleine vervorming verwacht 
de NAM geen nadelige gevolgen voor gebouwen en infrastructuur.

TNO-AGE acht de aanpak en de daaruit voortvloeiende resultaten voor de 
voorspelde totale en nog resterende bodemdaling realistisch. De bovengenoemde 
onzekerheidsmarge van 2 cm voor de resterende bodemdaling voor dit voorkomen 
vindt TNO-AGE ruim gekozen, gezien de opgetreden en nog te verwachten 
bodemdaling.

Op basis van deze evaluatie vindt SodM het aannemelijk dat de bodemdaling als 
gevolg van de gaswinning uit de gasveld Oudeland maximaal 2 cm zal worden. De 
nadelige gevolgen van bodemdaling zullen daarmee beperkt zijn. SodM ziet 
daarom geen aanleiding aanvullende voorwaarden te adviseren.
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Risicoanalyse bodemtrilling en maatregelen om schade te beperken
De drukdaling in een reservoirgesteente kan zorgen voor spanningen die worden 
opgebouwd op breuken in en langs het reservoir. Deze spanningen kunnen leiden 
tot plotselinge verplaatsingen langs breuken in de vorm van bevingen die kunnen 
leiden tot schade.

De NAM heeft de kans op bevingen bij het winnen van het gas uit het gasveld 
Oudeland en het risico op schade en de veiligheid ten gevolge van de winning 
bestudeerd. Dit wordt een seismische risicoanalyse (SRA) genoemd.
De NAM heeft de SRA uitgevoerd met behulp van de DHAIS^ analyse conform de 
leidraad "Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door 
gaswinning"^.

Het risico wordt ingeschat mede op basis van een ratio tussen de stijfheid van het 
reservoir- en dakgesteente, een maat voor de breukdichtheid en de mate van 
drukval in het reservoir. De NAM concludeert dat de kans op een beving als gevolg 
van winnen uit het gasveld Oudeland niet verwaarloosbaar is (DHAIS 19% 
categorie). Voor de realistisch maximale magnitude komt de NAM uit op een 
magnitude van 2,6 voor de energiebalansmethode en 3,1 volgens de 
breukgeometriemethode. Doordat de kans op beven niet verwaarloosbaar is en de 
maximale magnitude boven de 2,5 uitkomt is een risicomatrix opgesteld door de 
ondergrondse en bovengrondse effecten van een beving te bestuderen. Volgens 
de NAM volgt hier uit dat het Oudeland voorkomen in risicocategorie I ligt.

De NAM geeft aan dat in het ernstigste geval in de nabijheid van het voorkomen 
lichte, niet constructieve schade kan optreden aan meerdere gebouwen en matige 
schade (zoals scheuren in muren tot constructieve schade in het uiterste geval) 
aan enkele gebouwen. De mogelijke schade door geïnduceerde aardbevingen aan 
buisleidingen acht de NAM als klein. Ter onderbouwing van de potentiële 
aardbevingsschade aan gebouwen en buisleidingen wordt verwezen naar twee 
seismische hazard studies^'“*.

Voor de berekening van de bevingskans en de maximale magnitude heeft TNO- 
AGE^ de invoerwaarden gecontroleerd en stemt het in met de gebruikte waarden 
en het daaruit verkregen resultaat van de NAM.
TNO-AGE heeft de invoerwaardes voor de risicomatrix gecontroleerd en benoemt 
dat de bepaling van de bevolkingsdichtheid op twee manieren kan worden 
gedaan: op buurtniveau en op gemeenteniveau. De NAM heeft op 
gemeenteniveau gerekend. TNO-AGE geeft aan dat de bevolkingsdichtheid met

‘ Deterministic Hazard Analysis for Induced Seismicity. Methodiek volgens TNO rapport 2012 
R10198
^ Te raadplegen op http://www.nlog.nl/geïnduceerde-seismiciteit
^ Wassing & Drost (2012) Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen: Integratie van 
deelstudies. TNO 2012 R11139

Kruse en Hölscher (2010) Schade aan buisleiding door aardbeving. Deltares 2010 
1001649-000
^ TNO (2017) Advies Winningsplan Oudeland. TNO-AGE 17-10.101
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berekening op buurtniveau net boven de grens van 250 inwoners per km^ uitkomt 
en de score voor de bovengrond hier 1 punt hoger door wordt. Deze iets hogere 
score heeft echter geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Het voorkomen 
Oudeland classificeert in beide gevallen in de laagste risicoklasse: categorie I. 
SodM is het eens met de conclusie dat het veld in de laagste risicocategorie valt.

Volgens de leidraad voor seismische risicoanalyse geldt voor gasvelden in deze 
categorie dat monitoren via het huidige KNMI-netwerk gepast is. Doordat er in 
zuidwest Nederland momenteel relatief weinig seismologische monitoringsstations 
aanwezig zijn, kunnen zwakke bevingen moeilijk gedetecteerd worden. Om dit te 
verbeteren komt er een uitbreiding van het meetnetwerk dat na verwachting in 
2018 operationeel zal zijn. De aankomende uitbreiding van het seismologische 
meetnetwerk ziet SodM als een goede ontwikkeling.

SodM vindt het op basis van de bovenstaande analyse aannemelijk dat het veld in 
de iaagste risicocategorie uitkomt. SodM ziet op dit punt geen aanleiding 
aanvullende voorwaarden te adviseren.___________________

Nadelige gevolgen voor het milieu
Met de beoordeling van de nadelige gevolgen voor het milieu is gekeken naar de 
mee geproduceerde stoffen, het afblazen of affakkelen van koolwaterstoffen en 
het gebruik van hulpstoffen.

SodM heeft op deze aspecten getoetst en is van mening dat deze geen nadelige 
gevolgen hebben voor het milieu. Er worden kleine hoeveelheden water en 
aardgascondensaat mee geproduceerd. Het condensaat is een fractie van het 
aardgas welke condenseert tijdens de gasproductie als gevolg van temperatuur- 
en drukverlaging. Het gestabiliseerde condensaat wordt verpompt naar een 
verderop gelegen tankterminal. Het mee geproduceerde formatiewater wordt per 
vrachtwagen vervoerd naar Pernis-West waar het via een injectieput terug in de 
ondergrond op een diepte van 2000 meter wordt gepompt. Dit is vergund® via de 
omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(WABO).

Tijdens normale productie wordt er geen gas afgefakkeld of afgeblazen. Het 
afblazen en affakkelen van aardgas beperkt zich tot onderhouds- en inspectie
werkzaamheden. Het volume koolwaterstoffen dat jaarlijks wordt afgeblazen ten 
gevolge van afgaan van veiligheidskleppen en onderhoud is volgens de NAM te 
verwaarlozen.

Op basis van deze informatie vindt SodM het aannemelijk dat .het risico op 
nadelige gevolgen voor het milieu beperkt is en ziet daarom geen aanleiding om 
aanvullende voorwaarden op dit punt te adviseren.

‘ Vergund d.d. 1 juni 2012, kenmerk DGETM-EM 12060373

Pagina 4 van 5



Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
17159545

Toetsing op planmatige en efficiënte winning
Het gas zal worden gewonnen door middel van put Numansdorp-01. Aan het eind 
van 2016 lag het winningspercentage op 71%. De productieprognose van de NAM 
komt op een 'low-case' winningspercentage van 83%, een 'mid-case' van 86% en 
een 'high-case' van 97% gebaseerd op de zeer goede reservoireigenschappen en 
de productie in afgelopen jaren.

TNO-AGE acht het voorgestelde productiescenario met een winningsduur tot en 
met 2024 efficiënt en realistisch.

SodM acht de bovengenoemde winningspercentages voor het Oudeland gasveld 
planmatig.

Op basis van bovenstaande informatie is SodM van mening dat de voorgestelde 
winning, naar de huidige kennis en technieken, planmatig uitgevoerd zal worden.

Advies
SodM ziet voor de wijziging van winningsplan Oudeland met inachtneming van de 
voorspelde bodemdaling, bodemtrilling, mogelijke gevolgen voor het milieu en 
planmatige en efficiënte winning geen weigeringsgronden conform artikel 36 van 
de Mijnbouwwet. SodM ziet ook geen aanleiding om aanvullende voorwaarden op 
deze punten te adviseren.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vrietid^jke groet.

Directeur Ondergrond en Boren
\y
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Onderwerp
Advies Winningsplan Oudeland

Geachte 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek van 9 oktober 2017 (per email) omtrent de 
aanvraag tot instemming met het winningsplan Oudeland van 26 september 2017 
door Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), berichten wij u het 
volgende.

SodM heeft TNO-AGE gevraagd het winningsplan Oudeland te beoordelen op de 
volgende onderdelen:

Datum
27 oktober 2017

Onze referentie
AGE 17-10.101

Contactpersoon

E-mail

Ooorkiesnummer 

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de 
Rechtbank Den Haag en de Kamer van 
Koophandel Den Haag van toepassing. 
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens 
vinden op www.tno.nl.
Op verzoek zenden wij u deze toe.

Handelsregisternummer 27376655.

1. De toetsing van planmatig beheer van de winning met betrekking tot de huidige 
kennis en technieken (planmatig gebruik);
2. De controle van de bodemdalingsinput parameters, prognoses en berekeningen 
(bodemdaling):
3. De beoordeling van de seismische risicoanalyse.

Beschrijving winning
Het Oudeland gasvoorkomen wordt sinds 2011 vanaf de Numansdorp-1 locatie 
dooréén put geproduceerd (put NMD-01). Toten met 2016 is er 679 miljoen Nm3 
gas geproduceerd.
De reden voor de actualisatie van het winningsplan is de verlengde levensduur en 
een hogere uiteindelijke productie van het voorkomen Oudeland; bij het indienen 
van het oorspronkelijke winningsplan was er nog geen informatie over het 
productiegedrag van het veld.

1. Planmatig gebruik
Het totale oorspronkelijk aanwezige volume gas (GUP) wordt door de NAM 
geschat op 956 miljoen Nm3. De winbaarheidsfactor (geproduceerde gas in 
verhouding tot GUP) is op dit moment meer dan 70%. In het meest gunstige 
productiescenario (high case) kan een winbaarheidsfactor van 97% bereikt
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worden met een winningsduur tot en met 2024. TNO-AGE acht het voorgestelde 
productiescenario met een winningsduur tot en met 2024 efficient en realistisch.

2. Bodemdaling
Het Oudeland voorkomen is een relatief klein gasveld waarbij een groot deel van 
het gas al gewonnen is. In 2016 is, op basis van het door NAM uitgevoerde 
meetplan, de maximale gemeten bodemdaling door gaswinning boven het 
Oudeland voorkomen op minderden 1 cm vastgesteld. De totale bodemdaling, 
vanaf start van de winning in 2011 tot einde van de productie in 2024 zal volgens 
NAM naar verwachting minder dan 2 cm boven het Oudeland voorkomen.

TNO-AGE kan zich vinden in de door NAM ingeschatte parameterwaarden die ten 
grondslag liggen aan de bodemdalingsprognose

TNO-AGE vindt de onzekerheidsmarge van 2 centimeter voor de resterende 
bodemdaling voor dit voorkomen, gezien de opgetreden en nog te verwachte 
bodemdaling, ruim gekozen.

TNO-AGE acht de aanpak en de daaruit voortvloeiende resultaten voor de 
voorspelde totale en nog resterende bodemdaling realistisch.

3. Seismische risico

Datum
27 oktober 2017

Onze referentie
AGE 17-10.101

Blad
2/3

DHAIS, risico op een beving
NAM heeft de seismische risico analyse uitgevoerd en komt uit op een kans van 
beven van 19%. Conform de leidraad heeft de NAM de sterkte van de realistisch 
sterkste beving op basis van de breukgeometrie en van de energiebalans, 
bepaald op magnitudes 3,1 en 2,6 respectievelijk.
TNO-AGE heeft de invoerwaarden gecontroleerd en stemt in met de gebruikte 
waarden en het daaruit verkregen resultaat.

SRA score
Omdat de maximale magnitude van een potentiële beving hoger is dan 2.5 
Ml moet conform de Seismische Risico Analyse (SRA) een risicomatrix worden 
opgesteld. Voor de berekening van de bevolkingsdichtheid geeft de leidraad twee 
mogelijke methoden; op basis van buurtniveau en op basis van gemeente niveau. 
Bij berekening op basis van buurtniveau komt de score 1 punt hoger uit, omdat de 
bevolkingsdichtheid net boven de drempelwaarde van 250 inwoners per km2 
uitkomt. Dit heeft echter geen invloed op het uiteindelijke resultaat, het voorkomen 
Oudeland classificeert in beide gevallen in de laagste risicocategorie I.
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Bevindingen
TNO-AGE heeft het winningsplan beoordeeld op planmatigheid, bodemdaling en 
seismisch risico. TNO-AGE is hierbij uitgegaan van het hoogste productiescenario 
van de NAM waarbij nog maximaal 246 miljoen Nm3 gas wordt geproduceerd.

Het plan voldoet in voldoende mate aan de principes van planmatige winning. 
TNO-AGE acht een productieduur tot en met 2024 realistisch op basis van het 
hoge productiescenario.

TNO-AGE kan zich vinden in de berekeningen van de resterende bodemdaling en 
de daaruit voortvloeiende resultaten van NAM,

TNO-AGE classificeert, net ais NAM, het Oudeland voorkomen in de laagste 
risicocategorie I.

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet.

Datum
27 oktober 2017

Onze referentie 
AGE 17-10.101

Blad
3/3
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