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Betreft Tcbb-advies inzake verzoek tot instemming met wijziging van het
winningsplan Vierhuizen-Oost (NAM)

Geachte minister,

Per brief van 22 maart 2018 heeft u de Technische commissie bodembeweging
(Tcbb) verzocht om advies uit te brengen met betrekking tot een verzoek van de
NAM om in te stemmen met een wijziging van het winningsplan Moddergat
Lauwersoog-Vierhuizen (voorkomen Vierhuizen-Oost).

Bij uw adviesaanvraag heeft u gevoegd:
- verzoek tot instemming met de wijziging van het winningsplan Vierhouten-Oost

gedateerd op 8 december 2017;
- advies SodM gedateerd op 6 februari 2018 met als bijlage een advies van TNO-

AGE gedateerd 31 januari 2018

Inleiding

De NAM heeft op 8 december 2017 het verzoek ingediend om in te stemmen met
een wijziging van het laatste winningsplan Moddergat-Lauwersoog-Vierhuizen. Dit
betreft daarmee een actualisatie van dit winningsplan dat ziet op de winning van
gas uit de gasvelden Nes, Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen en Vierhuizen-Oost.
De eerste gasproductie startte in Nes in 1997. De productie uit het voorkomen
Vierhuizen-Oost startte in 2001.

Het voorliggende verzoek tot wijziging van het winningsplan betreft uitsluitend het
voorkomen Vierhouten-Oost. De reden voor het verzoek is dat er meer tijd nodig
is (tot 2024) om het eerder toegestane totale productievolume te kunnen winnen.

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.

‘Artikel 114, tweede lid
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Beoordeling Tcbb

De Tcbb heeft kennis genomen van het verzoek van de NAM en 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 o 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 meetplan. Uit de
metingen blijkt dat de bodemdaling als gevolg van de gaswinning uit het
voorkomen Vierhuizen-Oost zeer beperkt is. In 2013 bedroeg de gemeten
bodemdaling ten gevolge van de gaswinning 2-3 cm.
De NAM stelt dat deze mate van bodemdaling in lijn is met de verwachtingen en
deze bodemdaling zich bij voortzetting van de productie in dezelfde mate zal
voortzetten. Zij blijft daarmee binnen de marges van het vigerende winningsplan.
SodM stemt in met deze prognose.

1.2 Beoordeling en conclusie Tcbb

De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in
de beoordeling van de te verwachten bodemdaling door de NAM en SodM vanwege
de toekomstige winning uit het eerder genoemde voorkomen.

Bij een te verwachten bijkomende bodemdaling van minder dan 2-3 cm is ook
naar het oordeel van de Tcbb redelijkerwijs geén 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 de bodemdaling. De Tcbb ziet dan ook geen
aanleiding om aanvullende maatregelen te adviseren.

2. Bodemtrilling en risico or schade

2.1 Beschikbare informatie in het winningsplan en advies SodM

De NAM heeft een hernieuwde Seismische Risico Analyse (SRA) uitgevoerd op het
Vierhuizen-Oost voorkomen volgens het huidige protocol. De NAM concludeert dat
het Vierhuizen-Oost voorkomen valt in de laagste risicocategorie (categorie 1).
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TNO heeft de nieuwe SRA gecontroleerd en stemt evenals SodM in met de
resultaten.

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 risicocategorie (categorie 1) houdt in dat de kans op
geïnduceerde bevingen en schade als gevolg daarvan beperkt is. Mocht er toch
een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade die daardoor eventueel
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 gebied van het Vierhuizen-Oost
voorkomen.

Advies Tcbb

De Tcbb heeft het voorliggende verzoek tot wijziging van het winningsplan
Vierhuizen-Oost beoordeeld op de mogelijke gevolgen van bodembeweging en de
schade die daar het gevolg van kan zijn.
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 winningsplan
Vierhuizen-Oost van de NAM.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter
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