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2. Status putten
Locatie
WHC-1

WHC-2

Put

Status

Plannen

VE-1

Lege casing met kleine bovencaverne

Gedrag v.e. ingesloten bovencaverne monitoren, daarna
suspenderen/abandonneren

VE-2

Afgeplugd

Abandonnering afronden in 2022

VE-3

Goed

Gebruiken voor bleed off VE-3 cavernes

VE-4

Goed

Event. herinjectie off spec pekel. Via kleine aanpassing
geschikt voor bleed off cluster

TR-1

Gipsinjectie verplaatst naar TR-3.
Huidige opvoerserie niet geschikt voor
productie

Monitoren en opvoerserie in 2022 verwijderen. Eventueel
nieuwe opvoerserie installeren voor bleed off cluster

TR-2

Lege casing

Inzet voor drukmonitoring cluster. Daarna
suspenderen/abandonneren

TR-3

Goed, injectiepunt onderin 2b laag

In gebruik voor gipsinjectie en event. herinjectie

TR-4

Goed

Gebruiken voor bleed off cluster

TR-5

Afgeplugd

In 2023 abandonnering afronden

TR-6

Goed (wel lek in dilutiestring)

Gebruiken voor bleed off cluster

TR-7

Lege casing

In 2 fasen abandonneren (2021/2024)?

TR-8

Goed

Gebruiken voor bleed off cluster

TR-9

Conditie opvoerserie matig en in
onderzoek

Na instemming met actieve winning hervatting actieve
winning, waarschijnlijk na workover

3. TR-7
•

Ter bewaking ontwikkeling TR-7 in mei wireline metingen uitgevoerd:
1.
2.
3.

Inclinatiemeting
Video-inspectie
MFC meting

•

Op videobeelden geen afwijkende connecties te zien

•

Resultaten inclinatiemeting en MFC meting nog niet binnen

•

Na ontvangst meetresultaten afronding rapport vervorming casings en
zoutdak

•

SodM feedback op voorstel voor afpluggen TR-7 nog niet ontvangen
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4. Monitoring: bodemdaling
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Monitoring: seismiciteit

Geen bijzondere activiteit gerapporteerd door het KNMI sinds ingebruikname in mei 2019
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Monitoring: peilbuizen
•

1 set peilbuizen op en 5 rondom WHC-2 (rode stippen)

•

2 dieptes per locatie
‒
‒

•

Top eerste watervoerende laag (ca. 25 m)
Top tweede watervoerende laag (ca. 75 m)

Continu meting van:
‒ Geleidbaarheid
‒ Grondwaterstand
‒ Temperatuur

•

Maandelijks: handmatige monstername en olie bepaling

•

Additioneel: monstername grondwater op 400 m diepte
via 16” surface casing TR-2

•

Afgelopen 3 maanden geen afwijkingen geconstateerd
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5. Vergunningen
a)

Besluit op winningsplan en omgevingsvergunningen op 30-4 door EZK ter inzage
gelegd
1.
2.
3.
4.

b)

In besluit op winningsplan # wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit
tot nu toe 1 beroepsschrift incl. verzoek om voorlopige voorziening
Behandeling beroepsschriften door rechtbank Den Haag (i.v.m. coördinatie)
Van kracht indien geen voorlopige voorziening wordt toegewezen

Way forward
1.
2.

Uitspraak voorzieningenrechter afwachten
Implementatie artikelen in definitieve besluit
•
•
•

3.

Opstellen en implementatie meet- en regelprotocol, n.a.v. artikel 10 instemmingsbesluit
op winningsplan. Bij rapportage in kader M&R-protocol wordt rapportage n.a.v. artikel
H.3 in omgevingsvergunning inrichting meegenomen
Rapport naar SodM, n.a.v. artikel 8.b instemmingsbesluit op wininngsplan en artikel H.1
in omgevingsvergunning inrichting
Geofoon plaatsen

Veldwerk uitbreiding en renovatie WHC-1 start na van kracht worden
vergunningen
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6. Nieuwe ontsluiting WHC-1

Weg op een enkel afwerkpunt na gereed.
(Klein) deel nieuwe route gaat over grondgebied gemeente Midden Groningen. De grond heeft
bestemming agrarisch. MG stelt dat de weg pas gebruikt mag worden na instemming met
gebruik in strijd met winningsplan
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7. Korte update uitbreiding en renovatie WHC-1
•

Ontwerp putten en infra geüpdatet. Aanbestedingen lopen

•

Start realisatie infra hopelijk medio 2021

•

Start boren hopelijk Q4 2021
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8. M&R protocol
Moet volgens definitief instemmingsbesluit aanwezig zijn zodra actief
gewonnen wordt (feitelijk TR-9). Voorstel:
•

versie 1 zonder VE-5/6 (medio 21)
̶ monitoring cluster, VE-3
̶ drukbeheersing TR-9 met waterinjectie

•

versie 2 met VE-5-6 (ca. maart 22)
̶ beheersing Surdyne oliedak VE-5-6
̶ herinjectie pekel in (naar planning) TR-9
̶ drukbeheersing VE-5-6
̶ overstapcriteria naar plantpekelinjectie met NaCl
̶ overstap naar waterinjectie bij voldoende saturatie

•

versie 3 met VE-7-8 (2023-2024)
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9. Overig
•

Geen COVID-issues

•

Valt er iets te zeggen over het KEM-onderzoek naar de mogelijkheid van
gebouwschade door diepe bodemdaling?

•

Handhavingsverzoek (statusupdate door SodM)

•

Kan Nedmag nog een reactie op het DU CSR voor Surdyne tegemoet zien?

•

N.a.v. actie vorige vergadering: de InSAR bodemdalingsmetingen en de GPS
meting zijn onafhankelijk
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