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Formulier aanvraag instemming wijziging opslagplan  
ex artikel 34 lid 1 Mijnbouwwet (Mw)juncto artikel 24 Mijnbouwbesluit (Mb) 
 
Elektronisch in te dienen bij: 
De Minister van Economische Zaken  
Directoraat-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging  
Directie Energie en Omgeving  

@minez.nl 
 
Artikel 
 

Onderwerp Beschrijving 

Mw 34 lid 1 
Mw 39 
Mb 26 

Verzoek om instemming voor 
een wijziging / actualisatie van 
het opslagplan 
 

 een opslagplan voor voorkomens in het 
continentaal plat vanaf de 3 zeemijlszone 
 

 een opslagplan voor voorkomens in Nederlands 
territoir tot 3 zeemijl 
 
De wijziging/actualisatie bestaat uit de uitbreiding van 
het aantal cavernes voor gasopslag van 5 cavernes 
(A2, A3, A4, A6 en A7) naar 6 cavernes (A2, A3, A4, 
A6, A7 en A1)  

 Algemene gegevens  

 Naam indiener EnergyStock  

 Adres 
 

Concourslaan 17 
9727 KC Groningen 

 Contactpersoon  

 E-mail @gasunie.nl 

 Telefoon +31 6  

Mw 34 lid 2 Indiener  is houder van de vergunning 
 is uitvoerder cf artikel 22 Mw 

 
 
 

Opslagvergunningsgebied(en)    Opslagvergunning Zuidwending (ref.: DGETM-EO / 
16074085) 
 

Mw 34 lid 1 
Mb 24 lid 1a 
Mb 26 lid 1b 

Voorkomens cavernes Uitbreiding Adolf van Nassau II 
Vergunninghouders: 

1) EnergyStock 
2) Akzo Nobel Salt b.v. 

Mb 26 lid 1a 
Mb 24 lid 1a 

Soort koolwaterstof die wordt 
opgeslagen 

  olie 
  hoog calorisch gas 
  Groningen kwaliteit gas 
  laag calorisch gas 
  zwavelhoudend gas 
  aardgascondensaat 

In alle voorkomens wordt Groningen kwaliteit gas 
opgeslagen. 

Mr 1.2.1 lid 3 Bestaande of nieuwe opslag 
 

  opslagplan voor reeds bestaande opslag (inclusief 
voorziene uitbreiding) 

  opslagplan voor nieuwe winning 

Mw 34 lid 7 Samenloop vergunningen    nee 
  ja: te weten:  Omgevingsvergunning  Water-

vergunning  Vergunning Natuurbeschermingswet  
 Anders, namelijk: 
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 Bedrijfs- en productiegegevens  Paragraaf 

Mw 35 lid 1  Beknopte beschrijving van het opslagplan 1.2 

Mw 35 lid 1c 
Mb 24 lid 1c,d 

Beknopte beschrijving van wijze van opslag door middel van 
(een) mijnbouwwerk(en) 

2.4 

Mb 26 lid 1b 
Mb 24 lid 1a 

Opgaaf gegevens m.b.t. structuur van voorkomen  
Geologische beschrijving van voorkomen(s) 

4.1, 4.2 

Mb 24 lid 1a 
Mb 24 lid 1b 

Geologische doorsnede van voorkomen(s) 4 (figuur 10) 

Mw 35 lid 1a 
Mb 24 lid 1d,e 
Mb 26 lid 1b 

Overzicht ligging voorkomens, gasputten 
 
Ligging van het voorkomen t.o.v. andere aardlagen 

3.2 (Figuur 8) 

Mb 24 lid 
1d,e,g 

Situering mijnbouwwerken situatietekening /eventueel foto 2.2 (figuur 3), 
2.3 

Mb 24 lid 1e,f Overzicht boringen in voorkomen(s) 3.2 (Tabel 7) 

Mb 24 lid 1g Schematische voorstelling putverbuizing(en) 3.3 (Figuur 9) 

Mb 24 lid 1h Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in verbuizing treden 3.4 

Mb 24 lid 2 Productieontwikkeling strategie 5.1 

Mb 24 lid 2 Productie filosofie 2.7, 5.4 

Mb 24 lid 2 Caverne management 5.5 

Mw 35 lid 1a,d 
Mb 24 lid 1a 

Omvang opslag  2.7 

Mw 35 lid 1b 
Mb 26 lid 1f  

Duur van de opslag (per voorkomen) 
Een beschrijving van de wijze waarop het voorkomen na 
beëindiging van de opslag wordt achtergelaten. 

5.6 

Mb 24 lid 1i Stoffen die jaarlijks worden mee geproduceerd 5.8 

Mb 24 lid 1j Jaarlijks eigengebruik bij opslag n.v.t. 

Mb 24 lid 1j Jaarlijks bij opslag afgeblazen/afgefakkelde koolwaterstoffen 5.7 

Mb 24 lid 1k 
Mb 26 lid 1c 

Jaarlijks bij opslag in de ondergrond terug te brengen delfstoffen 
en andere stoffen 

n.v.t. 

Mw 36 lid 1 
sub b 

Planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwarmte, andere 
natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het oog op de 
winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan van 
stoffen 

n.v.t. 

 Gegevens inzake bodemdaling als gevolg van de opslag van 
koolwaterstoffen.  

Paragraaf 

Mw 35 lid 1f Aard van de bodemdaling alsmede de daarmee verband 
houdende activiteiten 

6.1 

Mb 24 lid 1m 
Mb 24 lid 1n 
Mb 24 lid 1o 

Gekalibreerde bodemdaling en bodemdalingprognoses 
(uiteindelijk verwachte mate van bodemdaling) 

6.3 

Mb 24 lid 1q Omvang en aard van de schade  6.6 
Mb 24 lid 1r Maatregelen om bodemdaling te voorkomen / te beperken 6.7 

Mb 24 lid 1s 
Mw 35 lid 1f 

Maatregelen die gevolgen van schade door bodemdaling 
beperken of voorkomen 

6.7 

 Gegevens inzake bodemtrilling als gevolg van opslag van 
koolwaterstoffen.  

Paragraaf 

Mw 35 lid 1f Aard van de bodemtrilling alsmede de daarmee verband 
houdende activiteiten 

7.1 

Mb 24 lid 1p 
Mb 26 lid 1g 

Risicoanalyse bodemtrilling 7.3 

Mb 24 lid 1q Omvang en aard van de schade  7.5 

Mb 24 lid 1r Maatregelen om bodemtrillingen te voorkomen / te beperken 7.7 

Mb 24 lid 1s 
Mw 35 lid 1f 

Maatregelen die gevolgen van schade door bodemtrillingen 
beperken of voorkomen 

7.7 

 Overige veiligheidsaspecten Paragraaf 

Mw 35 lid 1g 
 
 
 

De risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele 
werken of de functionaliteit daarvan met een risicobeoordeling, 
voor zover het winnen van delfstoffen niet geschiedt in het 
continentaal plat. 

8.2-8.6 
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Mb 26 lid 1d Inventarisatie van risico’s t.a.v. verspreiding van de stoffen 
opgeslagen in de ondergrond.  

 
Ondertekening 

Naam:    
Functie: Senior Advisor Mining & Operations  

 
Datum: 7/11/2017 
Plaats: Groningen 
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1 Inleiding 
 
Dit opslagplan is een actualisatie van het Opslagplan Zuidwending d.d. 18 april 2014 (zie ref. DGETM-
EM / 14055491). EnergyStock heeft het voornemen een zesde caverne in bedrijf te nemen voor de 
opslag van aardgas.   
 
1.1 Doel van het Opslagplan 
 

 artikel 34 en 35 Mw, artikel 24 en 26 Mb 
 
EnergyStock (100% dochter van N.V. Nederlandse Gasunie) is samen met Akzo Nobel Salt B.V. 
houder van de Opslagvergunning voor de concessie Uitbreiding Adolf van Nassau II. Conform artikel 
34 Mijnbouwwet (Mw) dient de opslag van koolwaterstoffen te gebeuren overeenkomstig een 
opslagplan. In het Mijnbouwbesluit (Mb) is in artikel 24 en 26 aangegeven welke informatie het 
opslagplan moet bevatten. Overeenkomstig artikel 35, lid 1c van de mijnbouwwet dient een 
beschrijving van de wijze van de opslag als mede de daarmee verband houdende activiteiten te 
worden gegeven.  
 
De reden voor de actualisatie van het vigerend opslagplan is het voorgenomen besluit om een zesde 
caverne in bedrijf te nemen voor de opslag van aardgas.  
 

Tabel 1 Geschiedenis Instemming Opslagplan Zuidwending 
Datum Referentie Benaming 

4-12-2012 DGETM-EM / 
12349985 

Instemming gewijzigd opslagplan Zuidwending  

18-04-2014 DGETM-EM / 
14055491 

Instemming gewijzigd opslagplan Zuidwending 

   

 
 
1.2 Leeswijzer 
In Zuidwending ligt een aardgasopslag in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. (een 100% 
dochter van Gasunie) heeft hier momenteel vijf cavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. 
Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het 
aanbod van aardgas op te vangen. De aardgasbuffer Zuidwending draagt op die manier bij aan het 
comfort van miljoenen gasverbruikers en aan het in-balans houden van de portfolio’s van de klanten 
van EnergyStock. EnergyStock wil deze 5 cavernes uitbreiden met een zesde caverne. Bij het 
realiseren van de cavernes voor gasopslag werkt EnergyStock B.V. nauw samen met AkzoNobel Salt 
B.V. 
 
In dit document wordt ingegaan op de manier waarop gas wordt opgeslagen in ondergrondse 
zoutcavernes van Zuidwending, de geologie en de eigenschappen van het zoutgesteente, de 
verwachte operationele inzet, en de mate van bodemdaling en het risico op aardbevingen.  
 
Per onderdeel in dit document wordt daar waar relevant een verwijzing gemaakt naar wet- en 

regelgeving (  ).   De betekenis van de gebruikte afkortingen is als volgt: 

 Mw = Mijnbouwwet 

 Mb = Mijnbouwbesluit 

 Mr = Mijnbouwreglement 
 
Bij verschillende onderdelen in dit document worden indicatieve getallen genoemd en worden pas 
definitief na realisatie. Echter, deze getallen zijn niet van belang voor de beoordeling van dit 
Opslagplan.   
 
De verwachte bodemdaling door toevoeging van een zesde caverne aan de huidige gasopslag  voor 5 
cavernes wordt beschreven in Hoofdstuk 6. Met het nieuw ontwikkeld bodemdalingsmodel is 
uitgerekend dat de bodemdaling tot het jaar 2050 maximaal ca. 20 cm zal bedragen en hiermee nog 
steeds voldoet aan de huidig vergunde waarde van 25 cm. De bodemdaling wordt regelmatig 
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gemonitord volgens een meetplan conform de geldende normen, onder toezicht van Staatstoezicht op 
de Mijnen (SodM). 
 
De seismische risicoanalyse laat zien dat op grond van het viscoplastisch (kruip) gedrag van zout er  
geen bodemtrillingen te verwachten zijn, ook in de literatuur zijn geen aanwijzingen te vinden over het 
optreden van bodemtrilling in relatie tot de opslag van gas in zoutcavernes, en hiermee is aannemelijk 
gemaakt dat gasopslag zoutcavernes in de laagste seismische risicocategorie valt (categorie I). 
Hoofdstuk 7 gaat verder in op de seismische risico analyse. 
 
Het opslagplan zal aangepast worden als de gemeten bodemdaling de prognose zoals in dit 
opslagplan beschreven overschrijdt, of als nieuwe inzichten tot een wijziging van de 
dalingsvoorspelling of seismische risicoanalyse leiden. Een dergelijke actualisatie vereist opnieuw de 
instemming van de minister van Economische Zaken, waarvoor weer de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure wordt gevolgd, met advies van de eerdergenoemde adviseurs. 
 
1.3 Overige vergunningen 
Een nieuwe caverne in gebruik nemen betekent ook dat er ook bovengrondse aanpassingen nodig 
zijn. Immers ook de bovengrondse afwerking van de caverneplaats moet geschikt gemaakt worden en 
er moet een aansluitleiding gemaakt worden van de caverneplaats naar de 
gasbehandelingsinstallatie. Ook moet de gasbehandelingsinstallatie geschikt gemaakt worden voor 
een zesde caverne. Voor al deze bovengrondse aanpassingen zal een wijziging van de 
omgevingsvergunning worden aangevraagd.  
 
AkzoNobel zal de huidige zoutproducerende caverne gereed maken voor gasopslag. Dit betekent dat 
AkzoNobel ervoor zal zorgen dat er een tweede boorgat komt en de caverne de juiste vorm en grootte 
krijgt. Nadat AkzoNobel heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is zal een druktest worden 
uitgevoerd om aan te tonen dat de caverne daadwerkelijk geschikt is voor een veilige opslag van gas. 
De benodigde vergunningen voor deze activiteiten zullen separaat door AkzoNobel (als uitvoerder van 
de winningsvergunning) worden verzorgd.  
 
Wanneer bovenstaande AkzoNobel-activiteiten aantoonbaar succesvol zijn verlopen zal Gasunie 
namens EnergyStock de boorgaten geschikt maken voor het injecteren en produceren van gas uit de 
caverne (inbouwen van de gascompletion). Ook op deze gascompletion wordt een druktest uitgevoerd 
om aan te tonen dat ook deze geschikt is voor een veilige opslag van gas in de caverne. Hierna wordt 
de pekel in de caverne worden verdrongen door aardgas (overgang van winningsvergunning naar 
opslagvergunning) en dit zal gebeuren met EnergyStock als uitvoerder.  
 

  



OI 17.1867 Versie Definitief 7/11/2017 

9 
 

2 Plaats van Opslag  
 

 artikel 34 lid 1c Mw, artikel 24 lid 1a en 26 Mb 
 
2.1 Voorkomen(s) in dit opslagplan 
Dit opslagplan beschrijft de opslag van aardgas in de Zuidwending cavernes. De Zuidwending 
cavernes van EnergyStock vallen onder de opslagvergunning Adolf van Nassau II en deze vergunning 
is reeds bedoeld  voor 10 opslagcavernes.  
 
De 5 cavernes A2, A3, A4, A6 en A7 vallen reeds onder het vigerend opslagplan en EnergyStock is 
voornemens caverne A1 aan deze pool toe te voegen. 
 
 
2.2 Overzicht ligging voorkomens 
 

 artikel 35 lid 1a Mw, artikel 24 lid 1d,e en artikel 26 lid 1b Mb 
 
In onderstaande figuur 1 is een overzicht gegeven van de verleende Winningsvergunningen voor zout 
van de concessie Adolf van Nassau.  
 

 
Figuur 1: Winningsvergunningen Adolf van Nassau 
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Voor de concessie Adolf van Nassau zijn 3 opslagvergunningen verleend en weergegeven in 
onderstaande figuur 2. 
 

  
Figuur 2 Opslagvergunningen Adolf van Nassau 
 
 
In onderstaande figuur 3 is een luchtfoto gegeven van de aardgasbuffer Zuidwending met daarin 
getekend de caverne A1. 
 

 
Figuur 3 Luchtfoto Aardgasbuffer Zuidwending 
2.3 Situering van het mijnbouwwerk 

 
 artikel 24 lid 1d,e,g en artikel 26 lid 1b Mb 
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Volgens artikel 24, lid 1d Mb dient de ligging van het mijnbouwwerk gegeven te worden. In figuur 3 is 

een totaal overzicht gegeven van alle geboorde putten (gele cirkels zijn de putten voor gasopslag). 

Het mijnbouwwerk is gelegen aan de Zoutweg 3 in de gemeente Veendam. 

 

Figuur 4 Ligging mijnbouwwerken 

 

2.4 Beknopte beschrijving van de opslag 
 

 artikel 35 lid 1c Mw, artikel 24 lid 1,c en artikel 26 Mb 
 
De Aardgasbuffer Zuidwending (hierna genoemd aardgasbuffer) vormt een opslagruimte voor 

aardgas, die aangesproken kan worden voor het in balans brengen van de vraag en het aanbod van 

aardgas, alsmede voor het opvangen van drukvariaties in de aangesloten netwerken.  

Het aardgas wordt opgeslagen in zes speciaal voor dit doel gemaakte c.q. te maken cavernes in het 

zoutvoorkomen bij Zuidwending in de winningsvergunning “Uitbreiding Adolf van Nassau Uitbreiding 

II”. Vijf zoutcavernes zijn reeds in gebruik als gasopslagcavernes (A2, A3, A4, A6 en A7), en één 

caverne (A1) bevindt zich in de constructie fase. Het gerealiseerde caverne volume van vier cavernes 

(A2, A3, A4 en A6) bedraagt ongeveer 600.000 m3 per caverne en één caverne (A7) van 1.000.000 

m3. De nieuwe caverne A1 heeft een beoogd volume van ongeveer 1.000.000 m3. Alle bestaande en 

de beoogde nieuwe caverne A1 bevindt zich op een diepte tussen de 1.050 en 1.550 meter. De 

cavernes zijn (of worden) uitgevoerd met twee boringen, zodat hogere injectie- en uitzendflows 

mogelijk zijn.  

Het gas wordt opgeslagen onder hoge druk. De maximale cavernedruk is afhankelijk van de 

diepteligging van de caverne en het ontwerp van de putverbuizing. De minimum druk is afhankelijk 

van de diepteligging van (de bodem van) de caverne en van de manier waarop de cavernes worden 

ingezet. 

In de toekomst kan de aardgasbuffer met nog vier cavernes (A5, A8, A9 en A10) worden uitgebreid. 

Ook caverne A5 bevindt zich in de constructie fase: deze wordt verder uitgeloogd voor zoutwinning, 

maar is geen onderdeel van dit opslagplan. Gelijk aan de cavernes A1 en A7 heeft ook deze tweede 

cavernes A5 een beoogd volume van ongeveer 1.000.000 m3 en bevindt zich op een diepte tussen 

1.100 en 1.550 meter.  
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2.5 Beknopte beschrijving van de wijze van opslag 

 
 artikel 35 lid 1c Mw, artikel 24 lid 1c,d 

 

De bestaande aardgasbuffer is aangesloten op het laagcalorische hogedruk leidingnet van Gasunie 

(G-gas). Tijdens de injectiefase wordt het gas vanuit het hogedruk leidingnet via een bi-directionele 

meetstraat naar de compressoren geleid, waar het gas gecomprimeerd wordt met elektrisch 

aangedreven compressoren. Nadat het gas met luchtkoelers afgekoeld is, wordt het via een 

verdeelstraat naar de cavernes gezonden, waarbij de mogelijkheid bestaat gelijktijdig in één of 

meerdere cavernes te injecteren.  

In de uitzendfase wordt gas uit de cavernes geproduceerd, waarbij het mogelijk is om methanol toe te 

voegen ter preventie van hydraatvorming. Gegeven de ervaring met de huidige 5 cavernes is voor 

caverne A1 besloten om in plaats van een vaste aansluiting op het bestaande methanol systeem een 

aansluiting te maken voor een mobiele methanol installatie en mogelijk wordt op termijn het hele vaste 

methanolsysteem gesaneerd. Alvorens de druk van het gas met behulp van smoorkleppen te verlagen 

tot de vereiste procesdruk wordt het gas verwarmd. De verwarming geschiedt met een gesloten 

warmwatersysteem. Eventueel in het gas aanwezige waterdamp wordt in de droogkolommen 

verwijderd tot beneden het vereiste dauwpunt met gebruikmaking van glycol (triethyleenglycol). Het 

aan de vereiste specificaties voldoende gas wordt vervolgens ingevoerd in het leidingnet.  

De in gebruik zijnde aardgasbuffer bestaat uit vijf cavernes en een daar bijbehorende gasinstallatie 

ten behoeve van de injectie en uitzend van aardgas. De onder constructie zijnde caverne A1 zal 

worden aangesloten op de bestaande gasinstallatie. Hiertoe moeten de aansluitingen gemaakt 

worden op de verzamelleidingen van de bestaande installatie en moet de besturingssoftware worden 

aangepast. Er wordt nog gekeken of een aparte gasfilter (separator) geïnstalleerd moet worden. Door 

toevoeging van de caverne A1 aan de bestaande pool van cavernes zal de opslagcapaciteit worden 

verhoogd. De injectie- en uitzendcapaciteit blijft ongewijzigd, maar deze kan wel efficiënter en 

doelmatiger worden ingezet voor de marktbehoefte door de toevoeging van werkvolume door middel 

van A1. 

 
2.6 Schematische weergave gas-behandeling en afvoer 
 

 artikel 35 lid 1c Mw 
 
Volgens artikel 35, lid 1c van de mijnwet dient een beschrijving van de wijze van de opslag als mede 
de daarmee verband houdende activiteiten te worden gegeven. 
 
Wijze van terugwinning en opslag (procesbeschrijving) 

Volgens artikel 35, lid c van de mijnbouwwet en artikel 24, lid c van het mijnbouwbesluit dient een 

beschrijving van de wijze van terugwinning en opslag alsmede de daarmee verband houdende 

activiteiten gegeven te worden. 

De aardgasbuffer is in 2011 commercieel in gebruik genomen, en wordt uitgebreid met één nieuwe 

caverne (A1). In figuur 5 is het injecteren en uitzenden schematisch weergegeven. 
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Figuur 5 Schematische voorstelling van het opslagproces 

 

Injectieproces 

Gas wordt vanaf het leidingnet naar de gasinstallatie gevoerd. Daarna wordt het gas gecomprimeerd 

en afgekoeld waarna het via de verdeelstraten naar de cavernes wordt geleid. In tabel 2 zijn de 

ontwerpgegevens van de injectie- en uitzendcapaciteit van de installaties opgenomen. De cavernes 

vormen de buffervoorraad. 

Tabel 2 Kerngegevens van de opslag Zuidwending (ontwerp)  

 

Geïnstalleerde 

injectiecapaciteit 
1) 

mln m
3
(n)/h 

Geïnstalleerde 

uitzendcapaciteit 
1) 

mln m
3
(n)/h 

Kussengasvolume 

mln m
3
(n) 

Werkgasvolume 

mln m3(n) 

Bestaand 1,1 1,84 295 287 

Na uitbreiding 

met A1 
2)

 
1,1 1,8 383 382 

1)
 

De genoemde injectie- en uitzendcapaciteiten betreffen de ontwerpgegevens en zijn indicatief en afhankelijk van heersende proces condities 

2)
 

Indicatief, afhankelijk van gerealiseerde grootte van de caverne   

 

Uitzendproces 

Bij uitzenden wordt het gas verwarmd voordat de druk wordt gereduceerd tot de vereiste druk voor het 

Nederlandse gastransportnet. Nadat het gas de vereiste specificaties (druk, temperatuur, dauwpunt) 

heeft bereikt kan het gas worden geleverd aan het leidingnet al of niet met behulp van compressoren. 

Door de benodigde systemen stand-by te houden is het mogelijk om snel (binnen een half uur) in te 

spelen op de klantvraag 

Opslagproces 

 artikel 24 lid 2 Mb 
 

Het injectie- en uitzendproces beweegt zich binnen de op basis van gesteentemechanische en  

thermodynamische studies geadviseerde grenzen voor stabiliteit en integriteit van de caverne en 

beperking van de convergentie. Dit wordt de bedrijfsvoeringenvelopgenoemd. De grenzen zijn 

bepaald op basis van de geldende inzichten en zijn afhankelijk van de diepteligging, grootte en vorm 

van de cavernes, maar ook van de locatiespecifieke zouteigenschappen.  

De bedrijfsvoeringenvelop is vastgesteld door IfG en wordt beschreven in het document “Case studies 

for cyclic operated storage caverns 'Aardgasbuffer Zuidwending' NL” [1]. Hierin is rekening gehouden 

met caverne specifieke convergentiesnelheden, voor de caverne A1 is dit 0.43 % per jaar (worst 

case).  
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De bedrijfsvoeringenvelop wordt aan de bovenkant begrensd door de maximaal toegestane 

cavernedruk, welke afhankelijk is van de diepteligging van de LCCS (zie tabel 3). Hierbij is een 

drukgradiënt van 0.18 bar per meter gehanteerd. 

Aan de onderkant wordt de bedrijfsvoeringenveloppe begrensd door de minimum cavernedruk. De 

minimum cavernedruk is afhankelijk van de diepteligging van de onderkant (de sump) van de caverne 

maar ook van tijdsduur waarop de caverne op deze minimumdruk wordt bedreven.  

De cavernedruk waaronder een caverne maximaal 90 dagen per jaar bedreven mag worden, wordt 

gedefinieerd als Pmin,0. De druk waarop een caverne zich maximaal 30 dagen per jaar mag bevinden 

wordt Pmin genoemd. In tabel 3 zijn de minimum en maximum caverne drukken ter hoogte van de 

LCCS opgenomen. 

Tabel 3 Minimum en maximum caverne druk @ LCCS 

 A2 A3 A4 A6 A7 A1 
1)

 

Pmax [in barg] 175.9 180.9 184.9 180.7 185.0 189 

Pmin,0 [in barg] 80 80 80 80 84 84 

Pmin [in barg] 50 50 50 50 84 84 

Pmax-Pmin [in barg] 125.9 130.9 134.0 130.7 101.0 105 

1) Indicatief, o.a. afhankelijk van de gerealiseerde LCCS diepte 

 

De maximale hoeveelheid gas die per dag aan een caverne onttrokken wordt, wordt gelimiteerd door 

gesteentemechanische grenzen en wordt uitgedrukt in een maximum drukverandering per dag. De 

maximum drukverandering per dag is afhankelijk van de caverne druk, zie tabel 4.  

Tabel 4 Maximum drukwijzigingen per dag 
1)

 

Caverne druk Maximale drukwijziging [bar per dag] 

Pmin,0 < Pcav < Pmax -10 ≤ dp/dt ≤ 10 

Pmin < Pcav < Pmin,0 (maximaal 90 dagen per jaar) -3 ≤ dp/dt ≤ 3 

1) Binnenkort wordt gestart met een studie om op volume te gaan bewaken i.p.v. druk. Indien de uitkomsten positief zijn zal hiervoor een formele instemming worden 

aangevraagd.    

2.7 Operationele filosofie 
 

 artikel 24 lid 2 Mb 
 

De opslag is ontworpen om gedurende het gehele jaar snel gas te kunnen leveren tijdens pieken in de 

vraag, en om snel gas te kunnen injecteren tijdens pieken in het aanbod. Het actuele opgeslagen 

volume en de injectie- en uitzendsnelheden zijn afhankelijk van de vraag en de leveringsvereisten.  

De gasopslaginstallaties zijn zo ontworpen dat deze onbemand en op afstand bediend kunnen 

worden, onderhoud- en beheerswerkzaamheden worden in dagdienst uitgevoerd .  

Omvang van de opslag 

 artikel 35 lid 1a,d Mw, artikel 26 lid 1a en artikel 24 lid 1a Mb 

 

Volgens artikel 26, lid 1a van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van de hoeveelheid en de 

samenstelling van de stoffen die worden opgeslagen gegeven te worden. 
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De omvang van het geometrisch volume is weergegeven in tabel 5. De hoeveelheid jaarlijks 

opgeslagen gas is afhankelijk van het aantal cycli dat in een jaar wordt gerealiseerd. 

Tabel 5 Geometrisch volume 

 A2 A3 A4 A6 A7 A1 Totaal 

Geometrisch Volume 

[mln. m
3
] 

0.59 0.63 0.58 0.62 0.95 1.0 
1)

 4,37 

1) Afhankelijk van realisatie 
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3 Boringen 
 

 artikel 24 lid 1e,f,g Mb 
 

Volgens artikel 24, lid g van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de ligging, lengte en diameter 

van de verbuizing van de boorgaten te worden gegeven. 
 
3.1 Inleiding: Algemene beschrijving van een put 
Figuur 6 is een schematische weergave gegeven van de putten voor caverne A1. De belangrijkste 
onderdelen worden hier besproken.  
 
Elke boorput wordt voorzien van een geheide zogenaamde conductor of stove-pipe. Door deze  
verbuizing wordt een boorgat gemaakt en hierin wordt een 18 ⅝” anchor pipe tot in het zoutgesteente 
geplaatst en gecementeerd. Hierdoor ontstaat een sterk en stabiel boorgat. Door het cement tussen 
het boorgat en de metalen verbuizing wordt voorkomen dat stroming van vloeistoffen optreedt tussen 
verschillende aardlagen via de ruimte tussen boorgatwand en de verbuizingen. Tijdens het 
boorproces wordt de sterkte van het cement steeds geverifieerd alvorens naar het volgende stadium 
van het boorproces te gaan. De anchor pipe is extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de 
stabiliteit ook als fundering voor de wellhead en het spuitkruis. Het spuitkruis wordt ook wel de X-mas 
tree genoemd. Vervolgens wordt er met een 17 ½” boorbeitel door  de anchor pipe in de formatie 
geboord tot een van te voren bepaalde diepte in het zoutgesteente. Het boorgat wordt op ca. 1100 
meter diepte afgewerkt met een viscose pil met daarboven een gecementeerde bridgeplug tot ca. 
1020 meter. Vervolgens wordt een zogenaamde gelaste LCC (Last Cemented Casing) geplaatst 
welke door de 18 ⅝” achor pipe vanaf grondoppervlak tot einde pijp in het zout, volledig wordt 
gecementeerd.  
 
De hoogte van de cementkolom en de kwaliteit van de cementatie bepaalt in grote mate de 
gasdichtheid van de caverne. Daarom wordt nadat de 13 ⅜” gecementeerde casing is aangebracht de 
put getest op gasdichtheid (zogenaamde MIT; mechanical integrity test). 
 
Na een succesvolle gasdichtheidstest wordt de put afgewerkt (gecompleteerd). Binnenin de casing 
wordt een volledig gelaste 9 ⅝” gasproductie-stijgbuis, ook wel tubing genoemd, gemonteerd. Het gas 
stroomt door deze tubing in en uit de caverne. De productie-stijgbuis zit onderin de put vast met één 
of meerdere productie packers aan de metalen casing. De packer sluit de annulus af van de caverne 
druk. De ruimte tussen de productie-stijgbuis en de metalen verbuizing wordt A-annulus genoemd en 
wordt gevuld met een vloeistof (verzadigde pekel) inclusief corrosie inhibitor. Bovenop deze 
vloeistofkolom staat een stikstof kolom van ca. 15 meter met een pre-charge van ca. 15 bar. De druk 
in deze annulus wordt continu  gemonitord om de goede staat, de integriteit, van de put te kunnen 
waarborgen.  
 
Een belangrijk onderdeel van de gasproductie-stijgbuis is een ondergrondse veiligheidsafsluiter (SC-
SSSV = Surface Controlled Sub-Surface Safety Valve) die boven het maaiveld bestuurbaar is. Deze 
ondergrondse veiligheidsafsluiter bevindt zich op een diepte van ca. 50 meter en is fail-safe 
uitgevoerd, dit betekent dat bij het wegvallen van de hydraulische stuurdruk de veiligheidsafsluiter 
automatisch wordt gesloten. 
 
Bovenop de put wordt een zogenaamd spuitkruis geplaatst om de put af te sluiten. Het bevat de 
diverse kleppen die nodig zijn om de put te bedienen. In figuur 7 is voor Zuidwending een generieke 
uitvoering van het spuitkruis gegeven. 
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Figuur 6 Schematische weergave van de putten voor caverne A1 
 
 

 
 

Figuur 7 Generieke uitvoering spuitkruis Zuidwending 
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3.2 Overzicht boringen in voorkomen(s) 
 

 artikel 24 lid 1e,f en artikel 26 lid 1b Mb 
 
Volgens artikel 24, lid 1 e en lid 1 f van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van het aantal 
boorgaten, de volgorde en het tijdsbestek van het maken de boorgaten te worden gegeven. 
De acht putten voor de eerste vier cavernes A2, A3, A4 en A6 zijn geboord in de periode februari - 
december 2007. De twee putten van caverne A7 (A7A en A7B) zijn in de periode juli 2009 – oktober 
2009 geboord (tabel 6). De put A1A is eveneens geboord in de periode juli 2009 – oktober 2009 en 
put A1B zal in de eerste helft van 2018 worden geboord.   
  
De cavernes A2, A3, A4, A6 en A7 zijn uitgerust met 2 boringen en de onderlinge afstand op het 
maaiveld is 30 meter (spud-in punten). Caverne A1 is momenteel nog uitgerust met 1 boring (A1A) 
maar de tweede boring (A1B) zal ook op een afstand van 30 meter worden geboord vanaf A1A. De 
boringen komen, door toepassing van MWD-techniek, bij het dak van de caverne bijeen op een 
onderlinge afstand van circa 15 meter (zie tabel 7). 
 

Tabel 6 Tijdschema boringen 

Caverne Start boring Eind boring 

A4 februari 2007 mei 2007 

A3 juni 2007 september 2007 

A2 februari 2007 mei 2007 

A6 september 2007 december 2007 

A7 juli 2009 oktober 2009 

A1A oktober 2009 december 2009 

A1B begin 2018 begin 2018 
 
 

Tabel 7 Overzicht putcoördinaten en putdieptes 

Caverne 
put 

Spud-in 
X-as 

Spud-in 
Y-as 

LCCS 
X-as 

LCCS 
Y-as 

Diepte LCCS 
[m TVD] 

Diepte put 
[m TVD] 

A2A 258.113,66 567.806,80 258.113,55 567.807,60 9773,0 1579,8 

A2B 258.129,01 567.832,59 258.117,04 567.826,25 999,8 1276,7 

A3A 258.002,06 567.527,24 258.002,35 567.528,20 1006,8 1415,0 

A3B 258.017,17 567.553,20 257.997,66 567.541,90 1005,1 1276,1 

A4A 257.850,88 567.268,14 257.849,60 567.270,46 1028,2 1416,0 

A4B 257.865,98 567.294,07 257.852,78 567.285,33 1027,0 1275,3 

A6A 257.802,24 567.841,83 257.750,95 567.727,12 1004,0 1417,0 

A6B 257.787,21 567.815,90 257.733,74 567.730,49 1004,7 1276,7 

A7A 257.655,88 567.590,78 257.696,03 567.494,16 1034,0 1649,9 

A7B 257.640,84 567.564,82 257.705,47 567.485,88 1049,7 1599,7 

A1A 258 265,91 568.064,93 258.302,31 568.038,16 1050,0 1650,0 

A1B 
1)
 258.281,39  568.093,11 258.302,00 568.058,00 1050,0 1650,0 

1) Indicatieve waarden, afhankelijk van realisaties, geen invloed op opslagplan.  
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In onderstaande tabel 8 is een overzicht gegeven van alle boorgaten en specifieke gegevens van de 
toegepaste verbuizingen. 
 

Caverne put 32” 

[m MD] 

18 
5
/8   

[m MD] 

13 
3
/8 x 13 

5
/8  

[m MD] 

A1A 0-84 0-197 0-1053 

A1B 
1)
 0-84 0-197 0-1053 

A2A 0-74 0-188 0-977 

A2B 0-74 0-188 0-1000 

A3A 0-79 0-202 0-1007 

A3B 0-79 0-202 0-1006 

A4A 0-80 0-202 0-1028 

A4B 0-79 0-203 0-1028 

A6A 0-87 0-215 0-1017 

A6B 0-88 0-215 0-1017 

A7A 0-94 0-223 0-1048 

A7B 0-94 0-219 0-1063 

Tabel 8 Lengte en diameter boorgat verbuizing 

1) Indicatieve waarden, afhankelijk van realisatie, geen invloed op opslagplan.  

 
In onderstaand figuur 7 is een bovenaanzicht gegeven van de gedevieerde putten.    
 

 
Figuur 8 Kaart met gedevieerde putten 
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3.3 Schematische voorstelling putverbuizing(en) 
 

 artikel 24 lid 1g 
 
In figuur 9 is een schematische voorstelling gegeven van de bestaande putverbuizing voor de A-
boring en in figuur 10 voor B-boring. 
 

 
Figuur 9 Schematisch voorstelling putverbuizing Zuidwending A-boring 
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Figuur 10 Schematisch voorstelling putverbuizing Zuidwending B-boring 
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3.4 Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in verbuizing treden 
 

 artikel 24 lid 1h Mb 
 
Bij injectie (vullen van de caverne) komen de koolwaterstoffen (aardgas) via het spuitkruis in de 
gasproductie-stijgbuis (tubing) en bij productie rechtstreeks vanuit de caverne.  
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4 Ondergrond 
 

 artikel 26 lid 1b Mb 
 

Volgens artikel 26, lid b van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving gegeven te worden van de 

structuur van het voorkomen en de ligging van het voorkomen ten opzichte van andere aardlagen, 

met bijbehorende geologische, geofysische en petrofysische studies en de daarbij gehanteerde 

onzekerheidsanalyses. 
 
In figuur 11 is een schematische geologische doorsnede van het zoutvoorkomen weergegeven, 
evenals de locaties van de cavernes.   
 

 
Figuur 11 Geologische doorsnede van het zoutvoorkomen met gasopslag cavernes gezien vanuit het 
noordoosten 
 
 
4.1 Inleiding: hoe worden de ondergrond-eigenschappen gemeten 
 

 artikel 25 lid 1a 
 
Conform artikel artikel 25, lid 1a van het mijnbouwbesluit  zijn de ondergrondeigenschappen en de 
rheomorfologische eigenschappen van het Zechsteinzout vastgesteld aan de hand van 
laboratoriumanalyses van zoutmonsters. Om vast te kunnen stellen of aardgas veilig en betrouwbaar 
opgeslagen kan worden in steenzout is het bijzonder belangrijk om belangrijke details, niet alleen van 
het steenzout zelf maar ook van alle geologische lagen die daarboven liggen, goed te kennen. Het 
vakgebied dat zich hiermee bezighoud is stratigrafie en is een vakgebied binnen de 
aardwetenschappen.  
 
4.2 Geologie en gesteente-eigenschappen van het voorkomen 
Al sinds 1969 wordt vanuit de zoutdome Zuidwending zout gewonnen en sindsdien is de kennis van 
de geologie en de gesteente-eigenschappen van de zoutdome sterk toegenomen. Sinds 1969 zijn er 
ondertussen veel boringen geweest en bij elke boring worden op verschillende dieptes boorkernen 
(proefstukken) genomen en bestudeerd (incl. laboratorium testen). Aan de hand van de resultaten van 
deze onderzoeken is een goed beeld gekregen van de geologische opbouw van de zoutdome zelf en 



OI 17.1867 Versie Definitief 7/11/2017 

25 
 

de eigenschappen van alle lagen in de zoutdome. In laboratoria zijn tevens de boorkernen in het 
steenzout onderzocht op hun gesteente mechanische eigenschappen om zo voldoende zekerheid te 
krijgen over een langdurige veilige en gasdichte opslag van aardgas. Om nog meer zekerheid te 
krijgen over de geologische opbouw van de zoutdome en met name over de randen van de zoutdome 
zijn vele grondradar metingen uitgevoerd (GPR = Ground Penetrating Radar). Alle zodoende 
verkregen kennis heeft Gasunie in staat gesteld een betrouwbaar 3-dimensionaal geologisch model te 
ontwikkelen waarmee voor elk punt in de zoutdome nauwkeurig de geologische laag vastgesteld  kan 
worden, incl. de gesteente mechanische eigenschappen. Op basis hiervan is geanalyseerd wat de 
beste locatie is voor de verschillende boringen en locaties van de cavernes in de zoutdome.            
 
In onderstaande tekst wordt in meer detail ingegaan op de geologie en de gesteente-
eigenschappen. 
 
De opslag van aardgas vindt plaats in steenzout van de Zechsteinformatie, in de noordelijke 
culminatie van de zoutdome Zuidwending. De cavernes zijn tot nog toe voornamelijk in de Stassfurt 
(Z2) serie geconstrueerd, jongere Zechstein eenheden (of cycli) komen aan de flanken van de 
zoutdome voor. 
 
De geologische opbouw van het gebied bestaat globaal uit quartair zand en klei tot een diepte van 
circa 65 meter, tertiaire klei tussen 65 en 115 meter, en gips, anhydriet of klei op een diepte tussen de 
115 en 180 meter. Top zout bevindt zich op een diepte van ca. 200 meter. De dikte van de gipshoed 
varieert en bedraagt ca. 60 - 70 meter. Top Zechstein rondom de zoutdome bevindt zich op een 
diepte van ca. 2.700 meter, de basis van het Zechstein bevindt zich op een diepte van ca. 2.900 
meter.  
 
De zoutdome is ontwikkeld in W-O richting en heeft relatief steile flanken. Meer informatie over de 
structuur en de ligging van de formatie is opgenomen in het TNO-report “Mapping of the Zuidwending 
Salt Dome” [2] en de actualisatie van de geologische kaarten uit 2002 [3]. Aanvullend seismisch 
onderzoek van de noordflank doormiddel van een ‘Vertical seismic processing survey” heeft een goed 
inzicht gegeven in de precieze locatie van het noordelijke gedeelte van de flank [4]. De flank is relatief 
steil met een lichte overhang van het bovenste deel van de dome (boven 1000m). Bij de positionering 
van de cavernes is hiermee rekening gehouden. Nadere geologische beschrijving van de zoutdome is 
gegeven in [5]. 
 
De rheomorfologische eigenschappen van het Zechsteinzout vastgesteld aan de hand van 
laboratoriumanalyses van zoutmonsters, zijn beschreven in [6 en 7].  
 
In 2011 is op basis van alle beschikbare geologische en seismische informatie begonnen met de 
constructie van een geologisch 3D-model van het noordwestelijke deel van de zoutdome.  
 
Bij de eerste vier cavernes was de zuiverheid van het aangeboorde zout in het centrale deel van de 
zoutdome hoog (> 96 % NaCl); er zijn slechts geringe bijmengingen van andere mineralen (anhydriet, 
polyhaliet, kieseriet en sylviet) gevonden. Kalium- en magnesiumlagen werden tot nog toe niet 
aangetroffen. Hetzelfde geldt voor ‘floaters’ of “gaspockets”. Bij de ontwikkeling van de cavernes A1, 
A5 en A7 zijn lagen anhydriet en polyhaliet aangetoond. Voor caverne A1 heeft dit een verticale 
aanpassing van de initieel geplande ligging en voor caverne A5 een horizontale aanpassing van de 
initieel geplande ligging tot gevolg gehad. 
 
In [9] is een uitvoerige beschrijving gegeven van de geologische kaarten voor de zoutdome 
Zuidwending. Op basis van alle beschikbare informatie is een interactieve 3D-model ontwikkeld 
waarmee elke gewenste doorsnede gemaakt kan worden.    
 
4.3 Andere gebruiksmogelijkheden van de ondergrond 
De Zuidwending cavernes worden tot nu toe gebruikt voor de opslag van aardgas. Andere 
mogelijkheden voor het gebruik van de cavernes is opslag van andere gassen dan aardgas (energie), 
waaronder mogelijk lucht, stikstof of waterstof.  
 
Gasunie dochter EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan bij Aardgasbuffer Zuidwending 
een demonstratieproject te starten waarmee ervaring kan worden opgedaan met de omzetting van 
duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof. Het plan is om op de aarden wallen en de 
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parkeerplaatsen rondom de installatie meer dan 10.000 zonnepanelen te installeren met een 
gezamenlijk vermogen van 2,4 MW. Hiervan is 1,4 MW bestemd voor de verduurzaming van de eigen 
energievoorziening van de installatie. 1 MW zal worden gebruikt om ervaring op te doen met de 
omzetting van groene stroom in groene waterstof. Daarvoor zullen op de installatie drie containers 
worden geplaatst (formaat van een zeecontainer). Eén container bevat een elektrolyser waarmee 
water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De tweede bevat de benodigde elektronica en de derde 
een kleine compressor die vervolgens opslagcilinders vult met waterstof. Met deze zogenoemde tube 
trailers kan het waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.  
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5 Ontwikkelingsvooruitzichten 
 

 artikel 24 lid 2 Mb 
 
5.1 Inleiding 
Het ontwikkelen van een caverne voor de opslag van aardgas is een kostbare aangelegenheid en 
moet financieel- en bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De markt voor opslag van aardgas is 
afhankelijk van vele nationale en internationale factoren waaronder de ontwikkeling van duurzame 
energie en de afbouw van fossiele brandstoffen. In beide gevallen is opslag van aardgas (energie) in 
cavernes een noodzakelijk instrument om dit te realiseren.  
 
Omdat de realisatie van cavernes kostbaar is een lange tijd in beslag neemt (4-5 jaar) moet er 
voldoende vertrouwen in de markt zijn om een besluit te nemen om cavernes te ontwikkelen. De 
ontwikkelingsvooruitzichten zijn momenteel zodanig dat EnergyStock een zesde caverne wil 
ontwikkelen voor de opslag van aardgas.  
 
Afhankelijk van de lange termijn ontwikkelingsvooruitzichten worden later mogelijk meerdere cavernes 
ontwikkeld voor de opslag van energie. Dit kan zijn aardgas, maar mogelijk ook samengeperste lucht 
of waterstofgas.  
          
 
5.2 Historische inzet huidige cavernes 
Zoals in de inleiding aangegeven is EnergyStock in 2009 begonnen met 4 cavernes en in 2012 is dit 
uitgebreid met een vijfde caverne. Inmiddels is de vraag naar opslagcapaciteit bij EnergyStock groter 
dan het volume dat kan worden aangeboden op basis van de vijf cavernes. Het is de verwachting dat 
de markt in 2020 zodanig is dat een zesde caverne nodig is om aan de marktvraag te kunnen 
voldoen.  
 
In onderstaande figuur 12 is de historische inzet van de huidige vijf cavernes over het jaar 2016 
weergegeven (in m

3
). De groene lijn geeft de fysieke hoeveelheid weer van het gas dat is geïnjecteerd 

in de caverne (negatieve waarde) of geproduceerd uit de caverne (positieve waarde).   
 

 
Figuur 12 Historische inzet huidige cavernes in 2016 

 
De cavernes worden vooral gebruikt voor zogenaamde flexdiensten binnen de dag, dit komt duidelijk 
tot uitdrukking in figuur 13 waarin de inzet wordt gegeven over een week in 2016 en in figuur 14 
waarin de inzet wordt weergegeven over een dag in dezelfde week. 
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Figuur 13 Historische inzet huidige cavernes over een week in 2016 

  

 
Figuur 14 Historische inzet huidige cavernes over een dag in 2016 

 
5.3 Onzekerheden 
De inzet van de cavernes wordt bepaald door de klanten van de gasopslagdiensten van EnergyStock 
en is van vele factoren afhankelijk. De contracten van EnergyStock met de verschillende klanten is 
zodanig dat de cavernes alleen bedreven worden binnen het toegestaan veilig werkgebied van de 
cavernes (de zogenaamde “operating envelope”).        
 
5.4 Inzetstrategie van de cavernes 
De inzetstrategie van EnergyStock is er op gericht om te voldoen aan de contracten met de klanten en 
de cavernes zo efficiënt mogelijk te bedrijven. EnergyStock ziet de vraag naar de aangeboden 
flexibiliteitsdiensten (binnen de dag) structureel stijgen bij nieuwe klanten en (deels) bij bestaande 
klanten. Dit is mede het gevolg van reductie van flexibele gaslevering uit het Groningenveld en met 
een verwachte toename van flexibele inzet van gasgestookte centrales.   

 
5.5 Maximale drukvariatie in de caverne  
Voor cavernes die gebruikt worden voor gasopslag wordt een internationaal geaccepteerde maximale 
drukvariatie van 10 bar per dag aangehouden. Omdat de Zuidwending cavernes soms meerdere 
keren op een dag wisselen van een hoge injectie naar een hoge uitzend (cycli) is door middel van 
simulaties gekeken of 10 bar/dag ook toelaatbaar is voor deze cavernes. 
 
Het uitgangspunt voor het simulatiemodel is dat er veel cycli plaatsvinden van maximale naar 
minimale druk. Het simulatiemodel heeft uitgerekend wat het effect hiervan is op de temperatuur van 
de cavernewand (thermodynamisch model = TD model) en deze resultaten werden als input gebruikt 
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voor het gesteente mechanisch model (rock mechanical model = RM model). Met behulp van dit 
model is bepaald of onder de berekende worst case operationele condities de caverne gasdicht blijft, 
voldoende stabiel blijft en de bodemdaling binnen geaccepteerde grenzen blijft.  
 
Een en ander is uitvoerig beschreven in het IfG rapport “Case studies for cyclic operated 
storage caverns 'Aardgasbuffer Zuidwending' NL. Zie ref. [1] 
 
5.6 Duur van de opslag en wijze waarop voorkomen wordt achtergelaten na beëindiging 

activiteiten.   
 

 artikel 35 lid 1b Mw, artikel 26 lid 1f Mb 
 
De opslagvergunning zoals afgeven (zie DGETM-EO / 16074085 ) op 2 juni 2016 is geldig tot 10 april 
2036. De verwachting is dat de cavernes ook daadwerkelijk tot deze datum ingezet gaan worden. 
Op dit moment is er een algemeen plan opgesteld op welke wijze en welke maatregelen getroffen 
worden bij de beëindiging van opslag van aardgas in de cavernes. Dit plan is onafhankelijk van het 
aantal cavernes en behoeft als gevolg van het inbedrijf nemen van een extra caverne niet te worden 
aangepast. Ruim voor de daadwerkelijke beëindiging zal een gedetailleerd plan worden opgesteld en 
voorgelegd worden aan SodM.       
 
5.7 Afgeblazen aardgas bij normaal bedrijf  
 

 artikel 24 lid 1j Mb 
 
De installatie is zodanig ingericht dat bij normaal bedrijf geen aardgas wordt afgeblazen. Alleen bij 
gepland onderhoud en een noodstop wordt gas afgeblazen op een veilige locatie. 
 
5.8 Stoffen die jaarlijks worden mee geproduceerd 
 

 artikel 24 lid 1i Mb 
 
Al het gas dat in de cavernes wordt geïnjecteerd wordt eerst gereinigd door middel van filters (deeltjes 
en aardgascondensaat). Bij de uitzend van gas uit de cavernes wordt het gas eveneens weer 
gedroogd (water) en gefilterd (deeltjes). De hoeveelheden deeltjes en aardgascondensaat zijn 
verwaarloosbaar klein. 
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6 Bodemdaling/beweging 
 

 artikel 35 lid 1f Mw 
 
Volgens artikel 35, lid 1 f van de mijnbouwwet dient een beschrijving gegeven te worden van de 
bodembeweging ten gevolge van de opslag en van de maatregelen ter voorkoming van schade door 
beweging. 
  
6.1 Inleiding: hoe komt bodemdaling tot stand 
De zoutcavernes zorgen voor een lichte bodemdaling. Dit komt door het gewicht van de aardlagen 
boven de cavernes en een hoge temperatuur op deze diepte. Hierdoor gedraagt het zout zich als een 
stroperige vloeistof. Dit effect heet ‘kruip’. De snelheid van de kruip hangt met name af van de druk 
van de aardlagen, de diepte en de temperatuur. Het gevolg van kruip is dat de caverne langzaam 
steeds iets kleiner wordt. De opslag van gas onder druk zorgt voor een tegendruk en vermindering 
van het ‘kruipeffect’. Bewegingen zoals kruip en compactie (het samendrukken van aardlagen) 
kunnen aan de oppervlakte voor bodemdaling zorgen. Hoeveel de bodem daalt, hangt af van een 
aantal factoren: de mate van kruip, de diepte en het volume van de caverne en eventueel andere 
cavernes in de buurt.  
 
Naast bodemdaling door mijnbouwactiviteiten, vindt er ook zogenaamde autonome bodemdaling 
plaats. Die is onafhankelijk van de gasopslag. Dat gebeurt door verschillende mechanismes, waar 
veen- en klei-inklinking er één van is. Ook door veranderde grondwaterstanden kan de bodemdaling 
worden beïnvloed. De verwachte bodemdaling als gevolg van de gasopslag bedraagt enkele 
millimeters per jaar. 
In figuur 15 is een schematisch overzicht gegeven van de verschillende factoren die bodemdaling 
veroorzaken.  
 

 
Figuur 15 Bodemdaling bij cavernes 
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6.2 Bodemdalingsmodel & kalibratie 
 

 artikel 24 lid 1m,n,o Mb 
 
Zoals eerder genoemd gedraagt zout zich op grote diepte en dus ook bij hoge temperatuur als een 
stroperige massa, ook wel het viscoplastisch (kruip) gedrag genoemd. Een caverne in een 
zoutgesteente is eigenlijk niets anders dan een gat en vanwege het viscoplastisch gedrag van zout en 
de druk van ongeveer 1200 meter ‘grond’ zal dit gat heel langzaam dichtgedrukt worden. Dit 
verschijnsel noemen we de convergentie en de snelheid waarmee de caverne kleiner wordt (krimpen) 
noemen we de convergentie snelheid (% per jaar). Het kleiner worden van de caverne zal zich 
vertalen in een bodemdaling boven de caverne. De bodemdalingsmodellen gaan ervan uit dat de 
convergentievolume van de caverne gelijk is aan het volume van de bodemdaling, zie figuur 16.  

 
 
Figuur 16 Principe bodemdalingsmodellen 
 
De mate van bodemdaling en de snelheid waarmee dit gebeurt is sterk afhankelijk van de diepte van 
de caverne, de plaats in de zoutdome, de tempartuur van het zout en de tegenwerkende druk in de 
caverne zelf. De jaarlijkse toename van het volume van de bodemdalingkom boven een caverne is 
gelijk aan de volumeconvergentie van de caverne in dat jaar (convergentie in % per jaar x 
cavernevolume in m3). Het totale volume van de bodemdalingkom over de levensduur van een 
caverne is gelijk aan de som van de jaarlijkse volumeconvergenties.  
Omdat de convergentiesnelheid zeer laag is, orde van grootte is 0,4% per jaar, zal de bodemdaling 
voor cavernes die gebruikt worden voor gasopslag ook zeer gering zijn. Het bodemdalingsmodel dat 
Gasunie hanteert is specifiek ontwikkeld voor de gasopslag cavernes van Zuidwending en 
gefinetuned aan de hand van beschikbare historische gegevens, een zogenaamde “history match”. 
 
De rekenkern van het model voor het bepalen van de bodemdalingskom is gebaseerd op een 
internationaal geaccepteerd model ontwikkeld door Sroka, Schber en Eckemeier en is vereenvoudigd 
weergegeven in onderstaand figuur 17.  
 
Een uitvoerige beschrijving van het bodemdalingsmodel is gegeven in [8a] en [8b]. 
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Figuur 17 Rekenkern bodemdalingsmodel 
 
Het model zelf is uiteindelijk gevalideerd door de “Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe” (BGR), uit Hannover. Ook is dit specifiek bodemdalingsmodel besproken met SodM.     
 
Omdat het bodemdalingsmodel een prognose geeft van de bodemdaling over de tijd is de 
bodemdaling berekend voor de tijdstippen waarop we nauwkeurige meetgegevens hebben zoals de 
waterpasmetingen en de sonar caverne volume metingen. De berekende en gemeten waarden 
vertonen geen significante afwijkingen.    
     
6.3 Bodemdalingsvooruitzichten 
 

 artikel 24 lid 1m Mb 
 
Volgens artikel 24, lid 1m van het Mijnbouwbesluit dient een kaart met daarop de contouren van de 
verwachte uiteindelijke mate van bodemdaling gegeven te worden. 
 
In het bodemdalingsmodel is uitgegaan van alle historische informatie vanaf 1968 van zowel alle 
AkzoNobel zoutwinningscavernes als van alle cavernes voor gasopslag van EnergyStock. De 
volgende gasopslag cavernes zijn gemodelleerd:   

 ZW-A1 over de periode 2016-2050, nu nog in gebruik voor pekelproductie, gepland is nu dat 
ZW-A1 in 2020 in bedrijf genomen wordt voor gasopslag; 

 ZW-A2 over de periode 2010-2050; 

 ZW-A3 over de periode 2010-2050; 

 ZW-A4 over de periode 2010-2050; 

 ZW-A5 over de periode 2016-2050, nu nog in gebruik voor pekelproductie, vooralsnog niet 
bekend wanneer in bedrijf voor gasopslag; 

 ZW-A7 over de periode 2012-2050.   
 
Met behulp van het eerder beschreven bodemdalingsmodel is de verwachte bodemdaling tot het jaar 
2050 uitgerekend voor gasopslag en zoutwinning. Als voorbeeld voor het verloop van de bodemdaling 
in de tijd is dit voor ZW-A2 weergegeven in onderstaand figuur 18. 
De lichtgroene lijn laat de bodemdaling zien veroorzaakt door gasopslag en de donkergroene 
veroorzaakt door zoutproductie. De paarse lijn geeft de gezamenlijke bodemdaling weer.  
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Figuur 18 Verloop bodemdaling ZW-A2 in de tijd 
 
Op basis van de berekeningen voor alle gasopslag- en zoutwinningscavernes zijn in figuur 19 de 
geprognosticeerde iso-contourlijnen weergeven voor het jaar 2050 (in meters).  
  

 
 

Figuur 19 Prognose bodemdaling tot 2050 
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Alle resultaten van de analyses m.b.v. het bodemdalingsmodel zijn weergegeven in bijlage [8c].   
In onderstaande tabel 9 is de prognose voor de bodemdaling in de tijd weergegeven. 
 

Tabel 9 Prognose bodemdaling tot 2050 

 
 
De prognose voor de maximaal te verwachten bodemdaling voor gasopslag en zoutproductie zal in 
het jaar 2050 ca. 20 cm bedragen.  
Gegeven eventuele onzekerheden in de prognoseberekeningen is de huidige vergunde waarde van 
25 cm voor de maximaal te verwachten bodemdaling voor gasopslag en zoutproductie een 
realistische waarde.    
 
     
6.4 Onzekerheid in verwachte bodemdaling 
Gasopslag is niet de enige oorzaak van bodemdaling. In een groot deel van Nederland daalt de 
bodem door o.a. inklinking en oxidatie van klei- en veenlagen. Deze processen spelen zich af in de 
bovenste meters van de bodem. Door verschillen in de ondiepe bodemopbouw ontstaan vaak op 
korte afstand, grote verschillen in bodemdaling hetgeen kan leiden tot schade aan gebouwen en 
infrastructuur. 
 
De volgende oorzaken voor diepe en ondiepe bodemdaling kunnen worden onderscheiden (zie tabel 
10): 

Tabel 10 Oorzaken ondiepe bodemdaling 

 
 
In figuur 22 is een kaart opgenomen met een prognose van de bodemdaling in Nederland als 
gevolg van diepe en ondiepe oorzaken. 
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Figuur 20 Bodemdaling 2000-2050 voor ondiepe oorzaken 

 
 
De invloed van bodemdaling anders dan die veroorzaakt door gasopslagen en zoutwinning is niet in 
de modellering meegenomen. De invloed van de overige oorzaken zijn beschreven in een rapport van 
de Commissie Bodemdaling (zie http://www.commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/diepe-en-
ondiepe-bodemdaling/). 
 
6.5 Monitoring van bodemdaling 
Er worden regelmatig metingen uitgevoerd. Met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is 
afgesproken dat Gasunie elke vijf jaar een optische waterpasmeting  zal uitvoeren. Dat is een 
veelgebruikte methode, waarbij gebruik gemaakt wordt van waterpastoestellen. Deze metingen zijn 
zeer betrouwbaar en reproduceerbaar. De laatste meting is geweest in 2015/2016.  
 
Daarnaast is in overleg met SodM gekozen om ook een GPS-meetsysteem te installeren waarmee 
continu de bodembeweging wordt gemeten en geregistreerd. Eind 2013 zijn vier cavernes uitgerust 
met zo’n systeem. Samen bestrijken ze het hele caverneveld. Elk kwartaal ontvangen wij gegevens 
van dit systeem (meetrapport) en beoordelen de resultaten. Het meetrapport wordt doorgestuurd naar 
SodM. In figuur 21 zijn de resultaten weergegeven voor de GPS-antenne op caverne ZW-A6. 
 
Aangezien de GPS antennes continu meten en de gegevens opgeslagen worden bij Antea (specialist 
op gebied van dit soort metingen) wordt elke storing aan het GPS-systeem direct gemeld door Antea 
en wordt door Gasunie plus eventueel Antea actie ondernomen om de storing te verhelpen.   
 

http://www.commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/diepe-en-ondiepe-bodemdaling/
http://www.commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/diepe-en-ondiepe-bodemdaling/
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Figuur 21 Overzicht van GPS meetresultaten A6 
 
Indien er afwijkende waarden worden geconstateerd die wijzen op een onacceptabel versnelde 
bodemdaling wordt direct onderzoek gedaan naar de oorzaak ervan. Mogelijke nadere onderzoeken 
kunnen zijn inwendige caverne inspectie met behulp van een camera of een aanvullende sonar 
meting. 
      
Tenslotte monitoren we de bodemdaling ook met gegevens die we krijgen van InSAR, satellieten 
waarmee veranderingen in het aardoppervlak kunnen worden waargenomen.  
InSAR is een vlakdekkende meettechniek die gebruik maakt van radarbeelden. In verschillende 
tijdseries worden beelden verzameld. Door de faseverschillen van de waarneming over verschillende 
epochen te vergelijken, kan een beeld worden gevormd van de deformatie. Door gebruik te maken 
van InSAR met persistent scatterers (PSInSAR) kunnen permanente objecten (scatterers), zoals 
metalen constructies, prominente natuurlijke objecten en gebouwen worden gemonitord. De techniek 
maakt het dan ook mogelijk om zettingen te bepalen. In figuur 22 is het principe van een InSAR 
meting weergegeven.   
 

 
Figuur 22 Principe schets InSAR-meting 
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Omdat de InSAR beelden ook nog beschikbaar zijn van de periode voordat de Aardgasbuffer 
Zuidwending in bedrijf was is ook een goed inzicht gekregen in de historische bodemdaling zonder 
activiteiten van Gasunie. 
In onderstaand figuur 23 is de waargenomen bodemdaling over een lange periode weergegeven.  
 

 
Figuur 23 Waargenomen bodendaling 2009-2016 voor A6 
 
Eenmalig zijn deze drie verschillende methodes vergeleken om een juist beeld te krijgen van het 
effect van de gasopslag activiteiten. 
 
In figuur 24 is deze vergelijking weergegeven. De rode vierkante blokjes zijn de resultaten van de 
waterpasmeting (2 peilmerken), de grijze lijn zijn de GPS-waarnemingen (1 uur metingen) en de 
blauwe punten geven de InSAR resultaten weer.  
 
 

 
Figuur 24 Vergelijking waterpasmetingen, GPS metingen en InSAR metingen voor A6 
 
Op basis van alle meetgegevens concludeert Gasunie dat de huidige bodemdaling  ca. 4,5 mm per 
jaar is en gezien de beschikbare resultaten van de historische InSAR meetwaarden niet significant zal 
toenemen door toevoeging van A1 aan de huidige gasopslagfaciliteiten.  
 

  
6.6 Mogelijke gevolgen van de verwachte bodemdaling  
 

 artikel 24 lid 1q Mb 
 
Bodemdaling door gasopslag manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van een platte, zeer 
gelijkmatige schotel, die met het oog niet te zien is. Die schotel heeft een zeer geringe helling, van de 
orde 5 mm over een kilometer. De daling komt ook heel geleidelijk tot stand (iets meer dan 1 mm per 
jaar op het diepste punt). Daarom worden geen nadelige gevolgen verwacht voor gebouwen, 
infrastructuur, en voor natuur en milieu. 
Bij de geringe dalingen die hier verwacht worden, wordt ook niet verwacht dat de bodemdaling 
significante gevolgen heeft voor het normale beheer en het onderhoud van waterkeringen en 
waterlopen, en van het waterpeil. 
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6.7 Maatregelen om (gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken 
 

 artikel 35 lid 1f Mw, artikel 24 lid 1s Mb 
 
Vanwege de geringe maximale bodemdaling, worden er geen nadelige gevolgen voorzien, en wordt 
er niet voorzien in (extra) maatregelen om (gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken, 
anders dan het periodiek monitoren van de bodemdaling volgens het meetplan. 
Mochten de dalingsmetingen die volgens het meetplan uitgevoerd worden, afwijken van de 
voorspelde waarden, dan zal gehandeld worden als hierboven beschreven. 
Indien als gevolg van bodemdaling door gasopslag toch schade ontstaat, dan zal deze worden 
vergoed overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. 
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7 Bodemtrilling  
 

 artikel 35 lid 1f Mw 
 
De seismische risicoanalyse laat zien dat de zoutdome Zuidwending in de laagste seismische 
risicocategorie valt. 
 
7.1 Inleiding: hoe komen bevingen ten gevolge van gasopslag tot stand 
Op grond van het viscoplastisch (kruip) gedrag van zout zijn geen bodemtrillingen te verwachten. Ook 
in de literatuur zijn geen aanwijzingen te vinden over het optreden van bodemtrilling in relatie tot de 
opslag van gas in zoutcavernes. 
 
Het overzicht van de seismische stations in Nederland laat zien dat er in de provincies Groningen en 
Drenthe oppervlakte-seismometers zijn geïnstalleerd. Geïnduceerde bodemtrillingen zullen door het 
bestaande net van permanente seismometers van het KNMI geregistreerd worden. 
 
7.2 Historische bevingen in de voorkomens van dit opslagplan 
Er zijn geen aanwijzingen dat in de periode 1967 tot heden bodemtrillingen in de opslagvergunning  
Adolf van Nassau Zuidwending zijn opgetreden als gevolg van de winning van zout door middel van 
oplosmijnbouw. Ook informatie van de website van het KNMI (http://www.knmi.nl ) laat zien dat er 
gedurende de zoutwinningactiviteiten geen door de winning van zout geïnduceerde aardbevingen zijn 
opgetreden. De opslagactiviteiten worden zo uitgevoerd dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat door 
gasopslag in cavernes bodemtrillingen geïnduceerd zullen worden. 
 
7.3 Seismische Risico Analyse 
 

 artikel 24 lid 1p Mb, artikel 26 lid 1g Mb 
 
Het kader en de hier beschreven methodiek is gebaseerd op: Methodiek Voor Risicoanalyse Omtrent 
Geïnduceerde Bevingen Door Gaswinning; Tijdelijke Leidraad Voor Adressering Mbb. 24.1.p, Versie 
1.2, 1 februari 2016, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Zie figuur 25. 
 

 
Figuur 25 Weergave van de verschillende stappen in de seismische risico analyse (SRA) 

 
Screening Potentieel 
In de eerste stap (Niveau 1) wordt primair gekeken naar de kans op een trilling (met een magnitude 
groter dan 1.5 op de schaal van Richter). Daarbij wordt gekeken naar de breuk-configuratie in het 
veld, en naar de stijfheidsverhouding tussen de reservoir-lagen en het afdekkende gesteente. Als er 
meer breuken zijn, neemt de kans toe. Hetzelfde geldt als het afdekkende gesteente stijver is ten 
opzichte van het reservoir. 

http://www.knmi.nl/
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Aangezien de kans op beven verwaarloosbaar klein is (zie paragraaf 7.1) zijn geen aanvullende 
onderzoekstappen noodzakelijk en volstaat monitoring d.m.v. het bestaande KNMI 
netwerk. 
 
7.4 Seismische Risico Analyse voor het voorkomen in dit opslagplan 
In paragraaf 7.3 is reeds geconcludeerd dat de kans op beven verwaarloosbaar klein en hierdoor valt 
het risiconiveau voor de Zuidwending zoutdome onder categorie I. De implicatie hiervan is dat de 
monitoring met het huidige geofoon en accelerometer netwerk van het KNMI uitgevoerd zal worden. 
Tevens heeft EnergyStock zelf ook een accelerometer geplaats op de faciliteit en worden de waarden 
geregistreerd en gemonitord.   
     
7.5 Mogelijke gevolgen van bevingen ten gevolge van gasopslag in de Zuidwending 

zoutdome  
 

 artikel 24 lid 1q Mb 
 
Omdat de maximale sterkte van de bevingen verwaarloosbaar klein is, wordt er geen significante 
schade aan infrastructuur verwacht. 
 
7.6 Monitoring van bodemtrillingen 
Het monitoren van de seismische activiteit rondom de Zuidwending zoutdome kan  worden 
gerealiseerd met behulp van het huidige KNMI netwerk.  

 
7.7 Maatregelen die gevolgen van bodemtrillingen beperken of voorkomen 
 

 artikel 35 lid 1f Mw, artikel 24 lid 1r,s Mb 
 
Gezien de indeling in categorie I, door de lage maximaal realistische bevingsmagnitude, wordt er 
geen schade van betekenis verwacht, en voorziet het productieproces niet in maatregelen om 
trillingen te voorkomen of te beperken. 
Indien als gevolg van bodemtrillingen door gasopslag toch schade ontstaat, dan zal deze worden 
vergoed overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. 
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8 Overige veiligheidsaspecten 
 

 artikel 35 lid 1g Mw 

 
8.1 Inleiding 
De opsporing, winning en opslag van aardgas kan mogelijke gevolgen, anders dan bodemdaling en 
trillingen, met zich meebrengen voor de omgeving. Deze mogelijke gevolgen worden beoordeeld door 
het bevoegd gezag in andere vergunningen dan het winningsplan. 
Een overzicht van de mogelijke gevolgen en in welke vergunningen deze worden behandeld, staat in 
de tabel 11. 
 

Tabel 11 Gevolgen versus vergunningen 

Gevolgen m.b.t.: Besluit: 

Bodemverontreiniging MER 
Omgevingsvergunning milieu 

Luchtverontreiniging (emissies) MER 
Omgevingsvergunning milieu 

Grondwaterverontreiniging MER 
Omgevingsvergunning milieu 

Oppervlaktewaterverontreiniging MER 
Omgevingsvergunning milieu 
Evt. Watervergunning 

Externe veiligheid MER 
Omgevingsvergunning milieu 
BRZO  

Natuur MER 
Wet Natuurbescherming 

 
De Minister van Economische Zaken bevordert op grond van artikel 34 lid 7 Mijnbouwwet een 
doelmatige en samenhangende besluitvorming ten aanzien van het besluit omtrent instemming met 
het winningsplan en een aantal overige besluiten, waaronder de besluiten zoals genoemd in 
bovenstaande tabel (coördinatieregeling). 
Met betrekking tot bovenstaande tabel zal hieronder worden aangeven wat door 
mijnbouwondernemingen wordt gedaan om genoemde gevolgen te voorkomen, dan wel de effecten 
hiervan te beperken. 
 
8.2 Bodem- / grondwaterverontreiniging 
 

 artikel 26 lid 1d Mb 
 
De mijnbouwonderneming dient zich in te spannen om installaties zo te bouwen, onderhouden en 
beheren dat het risico op bodem/grondwaterverontreiniging verwaarloosbaar klein is. De wijze waarop 
dit dient te gebeuren is vastgelegd in onder andere de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Hierdoor worden de risico’s tot een minimum 
beperkt en blijven de eventuele gevolgen beheersbaar. De NRB en de PGS worden voorgeschreven 
in het Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning. Toezicht vindt plaats door Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM). 
Indien toch door een incident bodem/grondwaterverontreiniging is ontstaan, dan dient de 
mijnbouwonderneming deze verontreiniging te saneren in het kader van de Wet bodembescherming. 
De provincie Groningen is hiervoor bevoegd gezag. 
De mijnbouwonderneming en toezichthouders hanteren een strikt controlebeleid waardoor de kans op 
bodemverontreiniging zeer gering is. Gevaar voor de volksgezondheid door het optreden van 
incidenten is niet te verwachten. 
 
8.3 Luchtverontreiniging 
De maximale uitstoot van stoffen die vrijkomen bij de activiteiten ten behoeve van gasopslag (zoals 
NOx, SO2, etc.) naar de lucht (emissies), de wijze van meten en rapporteren is vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning. SodM controleert of wordt voldaan aan de 
voorschriften. EnergyStock streeft altijd naar een zo laag als redelijkerwijs mogelijke emissie. Verder 
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hanteert EnergyStock een strikt controlebeleid op emissies. Gevaar voor de volksgezondheid door het 
optreden van incidenten is niet te verwachten.  
 
8.4 Oppervlaktewaterverontreiniging 
De mijnbouwonderneming dient zich in te spannen om installaties zo te bouwen, onderhouden en 
beheren dat het risico op oppervlaktewaterverontreiniging verwaarloosbaar klein is. De wijze waarop 
dit dient te gebeuren is vastgelegd in onder andere de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Hierdoor worden de risico’s tot een minimum 
beperkt en blijven de eventuele gevolgen beheersbaar. De NRB en de PGS worden voorgeschreven 
in het Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning. Toezicht vindt plaats door Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM). 
Indien toch door een incident het oppervlaktewater verontreinigd is, dan dient de 
mijnbouwonderneming deze verontreiniging te saneren in het kader van de Waterwet en eventueel de 
Wet bodembescherming. De desbetreffende waterbeheerder en provincie zijn hiervoor bevoegd 
gezag. 
De mijnbouwonderneming en toezichthouders hanteren een strikt controlebeleid waardoor de kans op 
verontreiniging van het oppervlaktewater zeer gering is. Gevaar voor de volksgezondheid door het 
optreden van incidenten is niet te verwachten.  
 
8.5 Externe veiligheid 
De beoordeling van het risico voor personen buiten de mijnbouwlocatie (kwantitatieve risicoanalyse) 
vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning (Wabo) en BRZO-2015 (Besluit Risico Zware 
Ongevallen). Omdat de installatie valt onder het BRZO regiem is de OSD (Offshore Safety Directive) 
niet van toepassing.  
 
Het BRZO integreert de eisen op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en 
rampenbestrijding met als doel de kans op een zwaar ongeval of een ramp zo klein mogelijk te maken 
en het effect zoveel mogelijk te beperken. Het besluit is de Nederlandse uitwerking van de Europese 
Seveso III richtlijn. BRZO-bedrijven moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. De hoeveelheid en 
aard van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting is een bepalende factor bij het vaststellen van de 
verplichtingen waaraan inrichtingen volgens het BRZO moeten voldoen. De activiteiten die in de 
inrichting plaatsvinden spelen dus geen rol in het al dan niet van toepassing zijn van het BRZO. 
 
Twee niveaus: PBZO & VR 
Bedrijven vallen onder de werking van het BRZO wanneer de omvang van de vergunde 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven een bepaald niveau komt (drempelwaarden, bijlage 1 van het 
BRZO). Het BRZO kent hoge en lage drempelwaarden. Bedrijven die alleen een lage drempelwaarde 
overschrijden, worden als PBZO-bedrijf aangemerkt. Deze bedrijven moeten alle maatregelen treffen 
die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te 
beperken, een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) opstellen en voor de uitvoering en bepaling 
daarvan een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) implementeren. Het veiligheidsmanagementsysteem 
bestaat uit een aantal vaste onderdelen of elementen. De wijze waarop een inrichting deze elementen 
invult is afhankelijk van de gevaren en risico's die bij een inrichting aan de orde zijn. De omvang van 
de uitwerking kan sterk verschillen. Zo zal de identificatie van gevaren en beoordeling van risico's bij 
een opslagbedrijf veel minder stappen kennen en eenvoudiger kunnen worden omschreven dan bij 
een groot chemisch complex. 
 
Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als VR-bedrijf en moeten, 
naast de hierboven genoemde verplichtingen, een volledig veiligheidsrapport (VR) indienen waarmee 
wordt aangetoond dat de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen in orde 
zijn. Van alle BRZO-bedrijven in Nederland is circa 30% aangemerkt als PBZO-bedrijf en 70% als VR-
bedrijf. De gasopslag Zuidwending valt onder de hoge drempelwaarde en is daarom PBZO & VR 
plichtig. 
 
Voor alle BRZO-bedrijven geldt dat ze de verplichting hebben om een intern noodplan op te stellen en 
een lijst van gevaarlijke stoffen bij te houden. BRZO-bedrijven komen op grond van het Besluit 
veiligheidsregio's in aanmerking voor een aanwijzing als bedrijfsbrandweerplichtig. De noodzaak tot 
het hebben van een bedrijfsbrandweer geldt vooral voor bedrijven die in geval van brand of 
ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen vormen. De aanwijzing wordt 
gedaan door de brandweer. Gasopslag Zuidwending heeft geen bedrijfsbrandweer aanwijzing.  



OI 17.1867 Versie Definitief 7/11/2017 

43 
 

Toezicht op BRZO-bedrijven 
Voor niet mijnbouwinrichtingen zijn bij het toezicht op het BRZO zijn specialistische inspecteurs 
betrokken van brandweer, Arbeidsinspectie en WABO-bevoegd gezag milieu (gemeente of provincie). 
Gezamenlijk vormen zij één inspectieteam. Het team werkt samen in de voorbereiding, uitvoering 
(bedrijfsbezoek) en afronding van de inspectie. De eventuele handhaving die uit de inspecties 
voortvloeit, is voor de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende inspectiepartners. De 
inspectiepartners maken -afhankelijk van de aard van de geconstateerde overtredingen en de 
handhavende bevoegdheden- onderling een afspraak welke handhavingsmiddelen door wie worden 
ingezet. 
 
Voor mijnbouwinrichtingen (waaronder gasopslag Zuidwending) wordt het BRZO toezicht uitgevoerd 
door SodM (WABO en ARBO) en de Veiligheidsregio).   
 
Bij de BRZO-inspecties volgt het team een landelijke inspectiemethode, de zogenoemde Nieuwe 
Inspectie Methodiek (NIM). Een gezamenlijke inspectiemethode is essentieel omdat elke inspecteur 
zijn of haar eigen rolopvattingen, achtergronden, bedrijfscultuur en bevoegdheden meeneemt, wat de 
uitvoering van gezamenlijke inspecties tot een nogal complexe aangelegenheid maakt. Een 
gezamenlijke inspectiemethode is hét instrument om die samenwerking goed te laten verlopen en de 
meeste effectiviteit en efficiëntie uit de inspectie te halen. Dit is ook voor bedrijven van belang: een 
gezamenlijke inspectiemethode draagt bij aan de één-loketgedachte en maakt de rol van de overheid 
voor bedrijven transparanter en betrouwbaarder. Tevens zorgt de inspectiemethodiek voor een 
landelijk uniforme werkwijze. Alle werkafspraken ten aanzien van de gezamenlijke inspectiemethode 
zijn vastgelegd in de Werkwijzer BRZO II. 
 
 
8.6 Natuur 
 
Voor natuur geldt een rechtstreekse zorgplicht van beschermde flora en fauna. Als 
mijnbouwactiviteiten negatieve effecten zouden kunnen hebben op de aanwezige flora en fauna dan 
dient er een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Indien effecten niet uitgesloten kunnen 
worden dan dient een ontheffing aangevraagd te worden. Voor Zuidwending is vastgesteld dat de 
mijnbouwactiviteiten in de vorm van gasopslag geen negatieve effecten veroorzaken voor flora en 
fauna. 
Indien mijnbouwactiviteiten of de gevolgen hiervan invloed kunnen hebben op de 
instandhoudingdoelstellingen van aangewezen Natura 2000-gebieden dan dienen de effecten en 
gevolgen onderzocht worden en eventueel een passende beoordeling opgesteld te worden. Indien 
hieruit blijkt dat er negatieve effecten kunnen optreden, dan is een vergunning nodig. Een en ander 
wordt geregeld in de Wet Natuurbescherming. Voor de omgeving van Zuidwending is geen Natura 
2000-gebied vastgesteld.  

 

8.7  Schade aan natuur en milieu door bodemdaling 
 
Dit opslagplan heeft geen betrekking op besluitvorming op grond van de Natuurbeschermingswet of 
de Flora en Faunawet, maar betreft een besluit tot instemming met een Opslagplan op basis van de 
Mijnbouwwet. Ook behoeft voor de voorbereiding van een dergelijke instemming geen milieu-
effectrapportage te worden opgesteld. 
 
Gelet echter op de inhoudsvereisten en historie van een Opslagplan zijn de effecten van bodemdaling 
op natuur en milieu op hoofdlijnen geadresseerd. 
 
De bodemdalingschotel die als gevolg van de opslag van aardgas optreedt boven de cavernes heeft 
een straal van maximaal 1,5 km. Bodemdaling kan natuurwaarden beïnvloeden via veranderingen in 
de waterhuishouding. Bij het beschouwen van mogelijke natuureffecten door bodemdaling worden de 
getroffen en te treffen waterhuishoudkundige maatregelen betrokken, omdat deze met de gasopslag  
verbonden zijn. 
 
In figuur 26 is de maximale beïnvloedingscontour (blauwe lijn) weergegeven voor bodemdaling.  
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Figuur 26 Maximale beïnvloedingsgebied bodemdaling door gasopslag 
 
 
Op basis van de bodemdalingschotel van het gasveld kan het beïnvloedingsgebied worden 
vastgesteld. Zoals in hoofdstuk 6.3 is aangegeven zal de maximale bodemdaling in 2050 als gevolg 
van gasopslag in de cavernes ca. 4 cm bedragen en inclusief zoutproductie ca. 20 cm. Het 
beïnvloedinggebied bestaat uit voornamelijk agrarisch gebied (akkers) en in het gehele 
beïnvloedingsgebied wordt geen Natura-2000 gebied doorkruist.   
 

 
8.7  Schade aan landbouw 
 

De bodemdaling uit zich door een gelijkmatige daling van het maaiveld, waardoor ook objecten en 

drainagebuizen gelijkmatig mee dalen. Zettingschade is doorgaans geen gevolg van die gelijkmatige 

daling, zo ook de werking van drainage daarvan in beginsel geen hinder ondervindt. Uit onderzoeken 

van onder meer de Commissie Bodemdaling wordt verder geconcludeerd, dat het waterpeil door de 

bodemdaling ten gevolge van de gaswinning/gasopslag in absolute zin niet wordt beïnvloed. Wel is er 

een verband gelegd tussen de invloed van deze bodemdaling op het waterpeil in relatieve zin (ten 

opzichte van het maaiveld). In algemene zin is vernatting tot een grondwaterstand van 120 cm 

beneden het maaiveld positief voor agrarische productie (vermindering van droogte-schade). 

Bij een vernatting waarbij de grondwaterstand stijgt tot minder dan 120 cm beneden het maaiveld kan 

sprake zijn van agrarisch productieverlies. De berijdbaarheid van het land vermindert, het 

groeiseizoen verkort, oogstbaarheid neemt af en kans op bepaalde ziekten neemt toe. Indien 

vernatting van de bodem dergelijke effecten sorteert kan het waterpeil worden aangepast. Het 

aanpassen van het waterpeil bij bodemdaling of om andere redenen is een verantwoordelijkheid van 

het Waterschap.  

Aangezien de verwachte bodemdaling door gasopslag in cavernes zeer gering is, is het niet te 

verwachten dat hierdoor vernatting of verdroging optreedt met mogelijk nadelige gevolgen voor de 

landbouw.   
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9 Verklarende woordenlijst 
 

Accelerometer Een meetapparaat waarmee versnellingen van objecten 
gemeten en geregistreerd kan worden  

Adolf van Nassau Concessiegebied voor zoutwinning/aardgasopslag en 
stikstofopslag  

Adolf van Nassau II Winningsvergunning m.b.t. concessiegebied voor 
stikstofopslag  

Adolf van Nassau III Winningsvergunning m.b.t. concessiegebied voor 
zoutwinning  

Akzo Nobel Salt b.v. Mede vergunninghouder en bedrijf die de cavernes 
maakt c.q. gemaakt heeft  

Anchor-pipe Eerst gecementeerde casing die het fundament biedt 
voor de wellhead en X-mass tree 

Annulus Ruimte tussen twee verbuizingen 

barg De gemeten druk beschouwd ten opzichte van de 
atmosferische druk 

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen 

Casing Stalen buis die de afdichting vormt met het omliggend 
steenzout  

Caverne Ruimte gemaakt in steenzout door oplossen van het zout 

Compactie Het samendrukken van de aardlagen 

dp/dt Drukverandering per tijdseenheid 

EnergyStock 100% Gasunie dochter en eigenaar van de gasopslag 
Zuidwending 

EZ  Ministerie van Economische Zaken  

Gasunie Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. 

Geofoon Sensor waarmee seismische trillingen kunnen worden 
gemeten  

G-gas Gas met een kwaliteit van het Groningen gasveld 

GPS Global Positioning System: systeem voor plaats- en 
hoogtebepaling met behulp van satellieten 

Hydraat Vaste stof in de vorm van kristallen gevormd bij 
waterhoudend aargas onder hoge druk 

IfG  Institut für Gebirgsmechanik GmbH (Onafhankelijk 
onderzoeksinstituut voor gesteente mechanische 
analyses) 

InSAR Interferometric synthetic aperture radar is een radar 
techniek met satellieten om o.a. bodembeweging te 
meten en te registreren  

Kern Gesteentemonster uit de ondergrond verkregen bij het 
boren van een put 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

Kruip Het bewegen van steenzout (kleiner worden van de 
caverne) doordat gasdruk in de caverne lager is dan het 
gewicht van bovenliggende gesteente en aardlagen     

LCCS Last Cemented Casing Shoe; afdichtende overgang van 
verbuizing naar steenzout 

m3(n) m3 bij 0 0C en 1.01325 bara 

Mb Mijnbouwbesluit 

MD Werkelijk gemeten diepte 



OI 17.1867 Versie Definitief 7/11/2017 

46 
 

MER Milieu-Effect-Rapportage 

MIT Mechanical Integrity Test; gasdichtheidstest 

Mw Mijnbouwwet 

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming  

Packer Is een afdichting welke geproduceerde gassen en 
drukken in de caverne isoleren van de LCC. 

PBZO Preventie Beleid Zware Ongevallen 

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen  

PSinSAR Verbeterd InSAR techniek   

SCSSV Surface Controlled Sub-Surface Safety Valve; 
ondergrondse automatisch sluitende veiligheidsklep 

SEVESO II-richtlijn Europese regelgeving m.b.t. het voorkomen van zware 
ongevallen 

SodM Staatstoezicht op de Mijnen 

Spud-in  Exacte plaats van de boring 

SRA Seismische Risico Analyse 

Stove-pipe Geheide 1
e
 metalen casing die dient voor stabiliteit van 

de bodem in de beginfase van de boring en om 
grondwater en bodem contaminatie te voorkomen 

TCBB Technische Commissie Bodembeweging 

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

Tubing Stalen buis waardoor het gas in de caverne geïnjecteerd 
wordt of waardoor geproduceerd wordt uit de caverne   

Uitbreiding Adolf van Nassau II Winningsvergunning m.b.t. concessiegebied voor 
aardgasopslag 

Uitbreiding Adolf van Nassau III Winningsvergunning m.b.t. concessiegebied voor 
zoutwinning 

VBS Veiligheidsbeheerssysteem m.b.t. BRZO 

Vertical seismic processing survey Seismische techniek om verticale correlaties te leggen 
met seismische metingen aan het oppervlak 

Viscoplastisch Zie kruip 

VR Veiligheidsrapport m.b.t. BRZO 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

Winschoten II Opslagvergunning Gasunie Transport  Services m.b.t. 
gebied voor opslag van stikstof  

Winschoten III Opslagvergunning Akzo Nobel Salt b.v. m.b.t. gebied 
voor opslag van stikstof  

Zuidwending Plaats waar de gasopslagcavernes zich bevinden 

Zuidwending (Aardgas) Opslagvergunning EnergyStock m.b.t. gebied voor 
opslag van aardgas  

 
 
 



OI 17.1867 Versie Definitief 7/11/2017 

47 
 

10 Referenties 
 

1 Case studies for cyclic operated storage caverns 'Aardgasbuffer Zuidwending' NL 

2 Mapping of the Zuidwending Saltdome 

3 Actualisering bestaande geologische kaarten 

4 Application of Virtual Source technology to the Zuidwending gas storage project 

5 Geological discription Zuidwending 

6 Rock mechanical report_Zuidwending 

7 Permeabilitat untersuchungen an Steinsalz 

8a Report Subsidence Documentation 

8b Report Subsidence Modelling 

8c Report Subsidence Prediction 

9 Report on Geological 3D Model Zuidwending 
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11 Bijlage 1: Grote foto’s van de opslaglocatie 
 

 
Figuur 27 Foto van opslaglocatie en putten 

 

 

Figuur 28 Foto van caverne pad + twee boorgaten 




