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Betreft Advies gewijzigd winningsplan Blija 

Excellentie, 

U heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 12 februari 2018 om advies 

gevraagd voor de wijziging winningsplan Blija. Het plan is ingediend door de 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (verder: NAM) op 20 november 2017. 

De conclusie van het advies is dat de door SodM gecontroleerde 

risicobeoordelingen correct zijn onderbouwd voor de door gaswinning 

veroorzaakte bodemdaling en bodemtrilling. De voorgestelde beheersmaatregelen 

bij de winning zijn passend. De risico's en beheersmaatregelen voor de 

hydraulische stimulaties zijn in het winningsplan voldoende geadresseerd en 

zullen met het werkplan in detail worden beoordeeld. SodM vindt het op basis van 

het winningsplan aannemelijk dat de nadelige effecten voor het milieu beperkt 

zijn. Verder is de winning planmatig en efficiënt. 

In dit advies leest u de adviesvraag, de toelichting op het advies van SodM en de 

conclusie. SodM onderbouwt haar advies met behulp van onafhankelijke expertise 

van TNO-AGE. Dit advies van TNO-AGE vindt u in de bijlage. 

Adviesvraag 

Een onderneming moet een goedgekeurd winningsplan hebben om gas te kunnen 

winnen uit een gasveld. 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: 

1. Bodemdalingsvoorspellingen en maatre9elen om schade te beperken;

2. Planmatig gebruik en beheer van de ondergrond;

3. Risicoanalyse hydraulische stimulatie;

4. Risicoanalyse bodemtrilling en maatregelen om schade te beperken;

5. Nadelige gevolgen voor het milieu.

De beoordeling van de adviesvraag wordt behandeld in deze brief. 
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Conclusie 

De door SodM gecontroleerde risicobeoordeling12n zijn correct onderbouwd voor de 

door gaswinning veroorzaakte bodemdaling en lbodemtrilling. De voorgestelde 

beheersmaatregelen bij de winning zijn passend. De risico's en 

beheersmaatregelen voor de hydraulische stimulaties zijn in het winningsplan 

voldoende geadresseerd en zullen met het werkplan in detail worden beoordeeld. 

SodM vindt het op basis van het winningsplan aannemelijk dat de nadelige 

effecten voor het milieu beperkt zijn. Verder is ,de winning planmatig en efficiënt. 

Ik ga ervan uit dat uw adviesvraag hiermee is beantwoord. Vanzelfsprekend ben 

ik bereid dit advies nader toe te lichten. 
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Onderwerp 

Adviesverzoek tot instemming met actualisatie winningsplan Blija 

Geachte, 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek van 6 februiari 2018 (per email) omtrent de 

instemming met het geactualiseerd winningsplan Blija van 20 november 2017 door 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: ��AM), berichten wij u het 

volgende. 

SodM heeft TNO-AGE gevraagd het winningsplan Blija te beoordelen op de 

volgende onderdelen: 

1. De toetsing van de wijze van winning met !betrekking tot huidige kennis en

technieken (planmatig gebruik);

2. De controle van de bodemdalingsinput parameters, prognoses en

berekeningen (bodemdaling);

3. De controle van de inputparameters bij de seismische risicoanalyse.

Beschrijving winning 

Dit winningsplan omvat de combinatie van de drie gasvoorkomens Blija

Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost. Gasproductie vindt plaats sinds 

1985. Tot en met 2016 is er door de gecombineerde "Blija" velden inmiddels 3148 

miljoen Nm3 gas geproduceerd. NAM verwacht, afhankelijk van het 

productiescenario, nog 2800 tot 4700 miljoen Nm3 aardgas te winnen over de 

periode 2017-2050. 

De redenen voor de actualisatie van het winningsplan zijn: 
• de verlengde levensduur van de productie,
• het plan om (extra) putten in de gasvoorkomens te boren die naar

verwachting hydraulisch gestimuleerd zullen worden
• de verhoogde productieverwachting die, ini het hoogste productiescenario

van de aanvraag voor het Blija-Ferwerderadeel en Blija-Zuidoost

voorkomen, uitstijgt boven de toegestane IDandbreedte van het vigerende

winningsplan uit 2007.
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Bevindingen 

TNO-AGE acht de wijze waarop NAM de productie verwachtingen onderbouwd en 

het daaruit volgende ontwikkelingsplan voor deze 9asvoorkomens realistisch en 

doelmatig. De maximale resterende gaswinning bedraagt 4700 miljoen Nm3, met 

een looptijd tot 2050. 

TNO-AGE heeft de inputparameters voor de bodemdaling gecontroleerd en 

realistisch bevonden. Voor de reeds opgetreden bodemdaling en de uiteindelijke 

maximale bodemdaling bij het hoog productiescenario komt TNO-AGE uit op 

respectievelijk 5,2 cm en 8,3 cm (beide hoger dan NAM) met het diepste punt 

boven het Blija-Ferwerderadeel gasvoorkomen. nm-AGE heeft bij de 

berekeningen een voorzichtige benadering gekozen waarbij het bodemdalings

model gekalibreerd is op de gerealiseerde bodemdaling inclusief mogelijke 

autonome bodemdaling. 

TNO-AGE classificeert, de voorkomens in seismische risicocategorie 1. Hierbij 

wordt er van uitgegaan dat de score voor industriëlle inrichtingen voor het 

voorkomen Blija-Ferwerderadeel 3 in plaats van 4 is. 

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat 
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