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Betreft Tcbb-advies inzake verzoek tot instemming met wijziging van het
winningsplan De Hoeve (Vermilion)

Geachte minister,

Per brief van 19 februari 2018 heeft u de Technische commissie bodembeweging
(Tcbb) advies gevraagd met betrekking tot een verzoek tot instemming met een
wijziging van het winningsplan De Hoeve van Vermilion Energy Netherlands B.V.
(Vermilion).

Bij uw adviesaanvraag heeft u gevoegd:
- brief Vermilion gedateerd 3 december 2017 met verzoek tot instemming,

inclusief geactualiseerde prognose van productie, bodemdaling en seismisch
risico met betrekking tot het De Hoeve voorkomen;

- advies SodM gedateerd 24 januari 2018 met bijlage advies van TNO-AGE
gedateerd 17 januari 2018.

Inleiding

Het verzoek betreft een actualisatie van het vigerende winningsplan De Hoeve uit
2011. Vermilion heeft op3 december 2017 het verzoek ingediend om in te
stemmen met een wijziging van dit winningsplan. De reden van de indiening van
dit verzoek is dat de gasproductie uit het voorkomen langer duurt dan voorspeld
in het vigerende winningsplan van 2011. Vermilion verzoekt in feite slechts om
verlenging van de productieduur tot 2027 omdat het productievolume nog binnen
het winningsplan van 2011 zou passen.

Vermilion heeft in het kader van het verzoek tot aanpassing een actualisatie van
de productie- en bodemdalingsvoorspellingen en een seismische risico analyse
gemaakt.

De gasproductie uit het De Hoeve voorkomen startte in 2012 uit zandstenen van
het Rotliegendes en dolomietkalken van de Zechstein. De productie uit de
Rotliegend zandstenen is inmiddels gestopt. Volgens Vermilion kan de productie
uit het Zechstein doorlopen tot 2027, daarbij opmerkend dat het oorspronkelijk
voorspelde productievolume niet bereikt zal worden door het eerder uitwateren
van het Rotliegend dan verwacht.
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Wettelijke taak Tcbb

De Mijnbouwwet’ geeft de Tcbb als taak de Minister van Economische Zaken &
Klimaat te adviseren over door hem af te geven beschikkingen in verband met de
gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor beweging van de aardbodem en schade
die daarvan het gevolg kan zijn.

Beoordeling Tcbb

De Tcbb heeft kennis genomen van de documentatie van Vermilion en van het
advies van SodM, inclusief het advies van TNO.

De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die zich voordoen bij
bodembeweging, te weten (1)bodemdaling en (2) bodemtrilling.

De Tcbb merkt op dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de acceptatie
van bodemdaling en bodemtrilling met betrekking tot de winning van delfstoffen.
De Tcbb heeft ook in dat licht gekeken naar dit onderhavige winningsplan.

1. Bodemdalinci en risico or schade

1.1 Beschikbare informatie in het winningsplan en advies SodM

Het monitoren van de bodemdaling in het winningsgebied gebeurt door het
uitvoeren van een vlakdekkende waterpassing volgens een meetpian. De laatste
waterpassing is uitgevoerd in 2015.

De bodemdaling, die veroorzaakt wordt door de gasproductie uit het De Hoeve
voorkomen, is moeilijk afzonderlijk te bepalen vanwege overlapping van de
dalingsschotel met die van het nabij gelegen Vinkega voorkomen. De bodemdaling
wordt gedomineerd door de gaswinning uit het Vinkega gasveld. De laatst
gemeten bodemdaling in 2015 overschrijdt niet de voorspelde bodemdaling van
minder dan 2 cm. Ook door voortzetting van de productie zal de toegestane
bodemdaling in het winningsplan van 2011 niet worden overschreden.

SodM concludeert dat de laatst gemeten bodemdaling binnen de
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het 2011 winningsplan valt.

Vanwege de geringe bodemdaling door de toekomstige winning worden door
Vermilion geen extra maatregelen voorzien met betrekking tot het De Hoeve
voorkomen om schade door de bodemdaling te voorkomen of te beperken anders
dan het monitoren van de bodemdaling volgens het meetplan.

1 Artikel 114, tweede lid
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1.2 Beoordeling en conclusie Tcbb.

De Tcbb kan zich vinden op basis van de haar ter beschikking staande gegevens in
de beoordeling van de te verwachten bodemdaling door Vermilion en SodM
vanwege de toekomstige winning uit het De Hoeve voorkomen.
Bij een te verwachten bodemdaling van minder dan 2 cm is ook naar het oordeel
van de Tcbb redelijkerwijs geen schade aan gebouwen in of nabij het
winningsgebied te verwachten. Gelet op de aard en omvang van de beoogde
winning is daarbij naar het oordeel van de Tcbb in het winningsplan voorzien in
een adequate monitoring van eventuele bodembewegingen. De Tcbb ziet dan ook
geen aanleiding om aanvullende maatregelen te adviseren.

2. Bodemtrillinci en risico op schade

2.1 Beschikbare informatie in het winningsplan en advies SodM

Vermilion heeft een geactualiseerde Seismische Risico Analyse (SRA) uigevoerd
op het De Hoeve voorkomen volgens het huidige protocol. Vermilion concludeert
dat het voorkomen in de laagste risicocategorie (categorie 1) valt zoals eerder in
het winningsplan van 2011 was berekend. TNO heeft de SRA uitgevoerd door
Vermilion gecontroleerd en stemt evenals SodM in met de resultaten.

Nabij het De Hoeve voorkomen heeft zich in 2009 een aardbeving voorgedaan,
echter ruim voordat het voorkomen was aangeboord. Er is dus geen relatie met
gasproductie uit het De Hoeve voorkomen. De meest waarschijnlijke verklaring
voor deze beving is volgens het KNMI waterinjectie in een nabij gelegen veld.

2.2 Beoordeling en conclusie Tcbb

De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in
de beoordeling van het seismisch risico door TNO en SodM.

Plaatsing in de laagste risico categorie (categorie 1) houdt in dat de kans op
geînduceerde bevingen en schade als gevolg daarvan beperkt is. Mocht er toch
een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de eventuele schade die daardoor
ontstaat voor het merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op lichte
constructieve schade.

De Tcbb acht het bestaande seismische netwerk van het KNMI voldoende voor de
monitoring van seismische activiteit in het De Hoeve voorkomen.

Advies Tcbb

De Tcbb heeft het voorliggende verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit
De Hoeve beoordeeld op de mogelijke gevolgen van bodembeweging en de
schade die daar het gevolg van kan zijn.
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De Tcbb ziet op basis van de beschikbare gegevens, inzichten en mede gezien de
adviezen van TNO en SodM geen reden om uit het oogpunt van de mogelijke
gevolgen van bodemdaling en bodemtrilling te adviseren om instemming te
onthouden aan het voorliggende verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit
De Hoeve door Vermilion.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter
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