
 

 

 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Directoraat-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging 

Directie Energie en Omgeving 

T.a.v.  

Postbus 20401 

2500 EK  DEN HAAG 

 

 

Amsterdam, 9 juli 2018 

 

 

Onze referentie: 124/RH/2018 

 

Subject: Winningsplan Blesdijke, verzoek wijziging instemmingsbesluit 

 

 

Geachte , 

 

Vermilion heeft een winningsplan ingediend voor het voorkomen Blesdijke op 22-Jul-2008. Dit is 

goedgekeurd op 8-Jan-2009. Het is moeilijk om de productie te voorspellen in het eindstadium van 

het leven van een gasvoorkomen, zowel qua duur als qua volume. In het geval van Blesdijke heeft de 

productie een aantal jaren stil gelegen omdat de tegendruk in de exportpijplijn hoger was dan 

destijds verwacht. Vermilion is voornemens om de productie uit Blesdijke te hervatten omdat de 

pijplijn-druk inmiddels verlaagd is. De huidige verwachting is dat er nog tot 47 miljoen nm3 

geproduceerd kan worden, maar nu t/m 2024. De langer doorlopende productie wordt niet 

bewerkstelligd door een andere wijze van winning. Er wordt geen verandering in de effecten van de 

wijze van winning of de daarmee verband houdende activiteiten verwacht. Evenmin wordt een 

verandering in de effecten van bodembeweging verwacht, noch is er sprake van andere risico’s voor 

omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken. In de bijlagen wordt dit onderbouwd. 

 

De verwachte uiteindelijke bodemdaling blijft binnen de meetonnauwkeurigheid gelijk, en het 

verwachte seismische risico blijft in Categorie I. Dit is niet verassend omdat het hier gaat om 

productie in de eindfase van het veldleven en de verwachte productie niet in hoeveelheid toeneemt. 

 

Wij verzoeken de minister daarom het instemmingsbesluit met het winningsplan voor productie uit 

het voorkomen Blesdijke te verlengen tot en met 2024. Exacte getallen kunnen in de tabel hieronder 

gevonden worden. Een meer gedetailleerde onderbouwing is gegeven in de bijlagen. 

 

Dit wijzigingsverzoek vervangt het verzoek d.d. 18 April 2018 (onze ref. 079/RH/2018). 

 

Plannen voor additionele winning vallen niet onder dit wijzigingsverzoek. Voor zulke additionele 

winning wordt een nieuw winningsplan ingediend. Zodra zo’n nieuw winningsplan zou worden 

goedgekeurd, vervangt het dit verlengingsverzoek. 



 

 

 

  Blesdijke   

Productie tot en met: 31-12-2024   

Hoeveelheid gas te produceren: 84 (*) E6 nm3 

Waarvan na 1-1-2018 47 E6 nm3 

Seismische Risico Categorie Categorie Ir   

 Maximaal verwachte bodemdaling:  < 2  cm 

Waarvan na 1-1-2018 < 1  cm  

Maximaal verwachte samengestelde 

bodemdaling: 
< 2 (**) cm 

Waarvan na 1-1-2018 < 1 cm 

    
 (*) Het vigerende winningsplan geeft alleen de meest waarschijnlijke (~M) case van 70.7 MMnm3. 

Met een redelijke 20% onzekerheidsmarge, geeft dat een maximum van 84 MMnm3 

(**) Er is overlap met de dalingskommen van SOW en (met name) BLS 

 

Een electronische versie van dit verzoek zal gestuurd worden naar de volgende email adressen: 

@minez.nl, @minez.nl, en @minez.nl. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen in geval van vragen. 

 

Hoogachtend, 

Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Commercieel Manager 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Bijgewerkte productievoorspelling 

2. Seismische Risico Assessment 

3. Bodemdalings-schatting en –voorspelling 
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Bijlage 1. Bijgewerkte productievoorspelling 
 

Het Blesdijke voorkomen wordt geproduceerd via de put BLD-01. De put is gecompleteerd in 

meerdere zones. Met name in de Zechstein-2 laag wordt nog additionele productie verwacht, al zal 

ook nog getracht worden gas te produceren uit de Zechstein-3 laag, al zijn de daaruit naar 

verwachting te produceren volumes zeer klein. De figuur hieronder geeft een schets van de verdeling 

van het gas in de lagen van het voorkomen. 

 

De productie-vooruitzicht voor het voorkomen is te vinden in de tabel hieronder. De 

productiemethode en –filosofie zijn ongewijzigd t.o.v. het vigerende winningsplan. De bestaande put 

blijft in gebruik, en er zijn geen wijzigingen in de wijze van winning gepland. 

 

De productie zal stoppen als de kosten van de gaswinning de opbrengsten te boven gaan. 

 

Het is moeilijk het putgedrag in de eindfase van het veldleven precies te voorspellen. Daarom is er 

nog steeds enige onzekerheid over de productiesnelheid van dit voorkomen over deze periode. Er 

zullen periodes zijn dat de snelheid tijdelijk wat hoger ligt dan de jaargemiddeldes in de tabel 

hieronder, maar ook periodes zijn dat de productie lager is, of zelfs tijdelijk stilligt. Dit hangt onder 

meer af  van het gedrag van andere velden die in hetzelfde pijpleidingssysteem produceren. 

Hieronder wordt een laag, midden en hoog productiescenario gepresenteerd, uitgedrukt in miljoen 

nm3 gas per jaar.  

 

 BLD 

  L M H 

2018 5 8 14 

2019 5 7 10 

2020 4 6 8 

2021 4 5 6 

2022 0 4 4 

2023 0 3 3 

2024 0 0 2 

2025 0 0 0 

2026 0 0 0 

2027 0 0 0 

2028 0 0 0 

2029 0 0 0 

2030 0 0 0 

Totaal 19 33 47 

      (miljoen nm3) 

 

De M case geeft een totale productie, dus inclusief historische productie,  van 70 MMnm3, conform 

de ‘Most Likely’ case uit het vigerende winningsplan. 
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Het productieprofiel is hieronder grafisch weergegeven. 

 

 

Ter vergelijking in de grafiek hieronder de historische productie uit het Blesdijke voorkomen. Te zien 

is dat wordt verwacht dat de productiesnelheid even stijgt, om daarna weer snel af te nemen. De 

lage snelheden over de laatste drie jaar waren het gevolg van hoge drukken in de pijplijn naar Garijp. 

Door installatie van een compressor in Mildam kan de productiesnelheid nu weer hoger uitvallen. 
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Blesdijke – Schematische doorsnede die het gas in de Zechstein-2 aangeeft,  en (een kleine hoeveelheid 

mogelijk) in Zechstein-3 (ref. 4) 
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Bijlage 2. Seismische Risico Assessment 
 

De Seismische Risico Assessment (SRA) wordt uitgevoerd volgens een specifiek 

protocol (ref. 2) dat dateert uit 2016. Het winningsplan voor Blesdijke (ref. 1) is uit 

2008, en volgt dat protocol dus niet. De analyse hieronder vormt dus geen 

wijziging in de risico’s van winning; die zijn ongewijzigd, ook al werden ze in 2008 

niet expliciet benoemd. 

Het gas in het Blesdijke voorkomen bevindt zich in de Zechstein-2 Carbonaat, en een zeer klein deel 

(mogelijk) nog in het Zechstein-3 Carbonaat. De seal van het voorkomen is de Zechstein Anhydriet, 

met daarbovenop de Vlieland Kleisteen (ref. 1). Het is mogelijk dat er in Blesdijke een Vlieland 

zandlaagje zit net onder de Vlieland Kleisteen, en dat een deel van het gas indirect uit dit zandlaagje 

produceert. 

 

Die DHAIS analyse geeft een schatting voor de kans op een beving met een magnitude groter dan 1.5, 

op basis van 2 kentallen. De eerste is de verhouding van de Young’s modulus (E) van reservoir t.o.v. 

seal, de tweede (B) gerelateerd aan de breukdichtheid. 
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 E = Young’s modulus van seal / Young’s modulus van het reservoir 

 

De hieruit volgende kans-classificatie, en de bijbehorende drempels, zijn in de tabel hieronder 

weergegeven (ref. 2, 3). Het rode vierkant heeft de categorie waarin Blesdijke valt. 

Reeds bevende voorkomens 

ΔP/Pini ≥ 28%  

 

B > 0,86 en E ≥ 1,34: Ph = 0.42 ± 0.08  

B > 0,86 en 1,01 ≤ E ≤ 1,33: Ph = 0.19 ± 0.05  

B < 0,86 en/of E < 1,01: verwaarloosbare kans  

ΔP/Pini < 28%  Verwaarloosbare kans  

 

In de tabel hieronder zijn de belangrijkste parameters gegeven, en de uitkomst. De analyse is gedaan 

voor beide ZE lagen. De ZEZ3C laag zal naar verwachting zeer weinig gas produceren, en uitwateren 

op hoge druk; de gesteente-eigenschappen overigens zijn gelijkaardig, al is de ZEZ3C dunner dan de 

ZEZ2C. 

 

De unconformity ligt onmiddellijk boven het gasvoorkomen. Voor de ZEZ3C vormt de Vlieland 

Claystone (KNNC) de seal van het voorkomen. Beargumenteerd zou kunnen worden dat dat ook geldt 

voor de ZEZ2C. Een groot deel van het reservoir is ge-juxtaposed met die formatie over de 

zuidwestelijke hoofdbreuk. Dat  zou ook voor de ZEZ2C tot een veel lagere E factor zou leiden omdat 

die laag een erg lage stijfheid heeft (ref.3). 
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De waarden voor de Youngs modulus zijn gecorrigeerd van dynamisch naar statisch. 

 

  ZEZ3C ZEZ2C 

Depth (GWC) [mTVDss] 1787 1819 

Initial pressure [bar] 199 208 

Dp/Pini  [-] 92% 86% 

Total Fault Length [m] 5600 6100 

Longest Fault [m] 2100 2000 

Area @ GWC [km2] 1.50 2.00 

h of gas column [m] 5.0 15.0 

B factor [-] 0.62 0.92 

Data sources E  
  BLD-01 ZEZ2C BLD-01 ZEZ2C 

  HPS-01 KNNC BLD-01 ZEZ2A 

Overburden, Vp [m/s] 2805.15 5193 

Overburden, Vs [m/s] 1676.22 2994 

Overburden, rho [kg/m3] 2515.48 2910 

Reservoir, Vp [m/s] 5324.02 5324 

Reservoir, Vs [m/s] 3094.42 3094 

Reservoir, rho [kg/m3] 2710.00 2710 

Static E Overburden [GPa] 10.74 41.45 

Static E Reservoir [GPa] 41.03 41.03 

E factor [-] 0.262 1.01 

       

Historic Seismicity?   N  

Mmax_hist   0  

Num events > 1.5   0  

 

Voor de ZEZ3C liggen zowel B als E onder de drempel. Voor de ZEZ2C ligt de B er net boven. Om die 

reden is ook de Mmax uitgerekend: 

  Blesdijke ZEZ2C 

Height of largest fault [m] 15 

Compaction for Mmax 

from 
  Gross elastic log average 

Cm (for Mmax) [1/bar] 2.05E-06 

Compacting height [m] 15 

Poisson Ratio Reservoir [-] 0.245 

Mmax 
(frac) 2.2 

(comp) 2.2 

 

Voor de ZEZ2C ligt de Mmax dus onder de drempelwaarde van de 2.5. Het Blesdijke voorkomen zit in 

de SRA categorie I, en aanvullende maatregelen zijn dus niet nodig (ref. 2). 
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SRA stroomdiagram voor BLD-ZEZ2C 

 

 

Blesdijke structuurkaart, op ZEZ2C niveau. Deze kaart is afkomstig uit het vigerende winningsplan. De 

put BLD-1 is aangegeven, het voorkomen Blesdijke bestrijkt het breukblok waarin BLD-01 zich bevindt. 
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Doordat de trillingskans ten gevolge van de voortgaande winning uit Blesdijke verwaarloosbaar is c.q. 

de magnitude zeer klein, heeft de voortgaande productie ook geen waarneembare bovengrondse 

effecten. 

 

Schade openbare infrastructuur door bodemtrillingen ten gevolge van gaswinning 

Omdat de kans op bevingen klein is c.q. de magnitude klein zal zijn, wordt er geen of zeer beperkte 

schade aan infrastructuur verwacht. 

 

Schade aan bouwwerken door bodemtrillingen ten gevolge van gaswinning 

Omdat de kans op bevingen klein is c.q. de magnitude klein zal zijn, wordt er geen of zeer beperkte 

schade aan gebouwen verwacht. 

 

Gevolgen voor natuur en milieu door bodemtrillingen ten gevolge van gaswinning 

Er is geen oorzaak-effect relatie bekend waarmee bodemtrillingen kunnen leiden tot  schade aan 

natuur of milieu (anders dan schade aan infrastructuur en bouwwerken, waarop hierboven is 

ingegaan). Daarom worden schadelijke effecten op natuur en milieu ten gevolge bodemtrillingen niet 

verwacht.  

 

Maatregelen om (gevolgen van) bodemtrillingen te voorkomen of te beperken 

Gezien de indeling in categorie I (omdat de maximale sterkte te klein is om significante oppervlakte-

impact te hebben) voorziet het productieproces niet in maatregelen om trillingen te voorkomen of te 

beperken. 

 

 

Referenties 

1. Winningsplan Blesdijke, Vermilion, 2008 

2. SodM, Methodiek voor Risico-Analyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning 

(Tijdelijke Leidraad), Februari 2016 

3. TNO, Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit in Nederland, update 

2012 (R10198). 

4. TNO, Seismiciteit onshore gasvelden Nederland, 2016 (R10164) 
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Bijlage 3. Bodemdalings-schatting en -voorspelling 
 

De modellering van de bodemdaling is in het in 2009 ingediende winningsplan 

(ref. 4) niet in detail gerapporteerd, maar gebeurde op basis van de Geertsma/van 

Opstal methode. De parameters staan vermeld in onderstaande tabel.  

Inmiddels zijn de berekeningen, nu probabilistisch uitgevoerd, gecalibreerd aan de 

metingen. Nog steeds is de totale te verwachten bodemdaling door winning uit 

het voorkomen Blesdijke minder dan 1 cm tot end-of-field-life in de high case (i.e. 

met 10% overschrijdingskans). 

 

Productie uit het voorkomen Blesdijke vindt plaats sinds November 2009. 

 

De bodemdaling in het gebied wordt gemonitord d.m.v. het meetplan ‘Blesdijke’. Het meest recente 

waterpas-meetregister dateert uit 2015 (ref. 1).  

 

Naast de gegevens uit het meetregister, heeft Vermilion bij de analyse ook gebruikt gemaakt van de 

NAP database van Rijkswaterstaat (ref. 2). Hoewel deze data niet 100% vergelijkbaar is, is het zo toch 

mogelijk om op meer punten in tijd en ruimte een idee te krijgen van de daling. Bij het vergelijken 

van NAP data met het meetregister moet rekening gehouden worden met autonome bodemdaling 

(i.e. de daling van diepe peilmerken t.g.v. andere oorzaken dan mijnbouw). Door die autonome 

daling zal de NAP data een grotere daling te zien geven dan de meetregister data, die bepaald wordt 

t.o.v. een aansluitpunt. De autonome daling wordt in dit gebied op ongeveer 0.2 mm per jaar 

geschat. Dat is ongeveer 0.2 cm over de periode 2009-2017. 

 

De bodemdaling t.g.v. van gaswinning in Blesdijke was in 2017 niet eenduidig waarneembaar, zoals al 

voorspeld in het winningsplan, maar is zeker minder dan 2 cm. Er zijn samenstellingseffecten, waarbij 

met name de samenstelling met De Blesse significant is. 

 

De basisvoorspellingen uit het winningsplan zijn, binnen de meetnauwkeurigheid, in 

overeenstemming met de metingen. Omdat daarnaast de gemodelleerde daling door Blesdijke nog 

steeds onder de 2 cm ligt, is geen kaart voor BLD zelf gegeven. Een kaart voor de samengestelde 

daling is hieronder te vinden. 

 

Doordat de bodemdaling van Blesdijke klein is heeft de voortgaande productie ook geen 

waarneembare bovengrondse effecten. 
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Blesdijke Zechstein     

Cm 10E-06 1/bar Oedometric compressibility 

h 15.3 M Reservoir dikte 

dP 182 Bar Druk depletie (o.b.v. Pini=205 en Paban=40 bar) 

ν 0.25 - Poisson's ratio 

z 1810 M Diepte van de formatie 

RB 1.05   Rigid Basement Multiplier 

Bodemdalingsparameters conform berekening in vigerend winningsplan. 

 

 

 

Waterpassingen uit meetplan Blesdijke, in het centrum van de BLD dalingskom. Bodemdaling door 

BLD is niet eenduidig waarneembaar. De inzet geeft de locatie van de geselecteerde peilmerken in de 

meetplannen BLS en BLD (die overlappen). 
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Verwachte bodemdaling in het centrum van de BLD dalingskom. Het effect van BLS is in de berekende 

daling zichtbaar omdat de curves beginnen vóór de start in November 2009 van de BLD winning. 

Merk op dat een daling van 1 cm niet met zekerheid te meten is. Meer naar het zuidoosten, in de 

richting van BLS, is de daling door BLD geringer, maar die door BLS groter (zie ook ref. 5). 

 

 

Huidige (gemodelleerde) samengestelde bodemdaling (mm) in het gebied rond Blesdijke, volgens de 

meest recente inzichten. Het Sonnega-Weststellingwerf voorkomen is in zwart aangegeven. Het 

voorkomen de Blesse ligt ten zuid-oosten van deze kaart, de bodemdalingskom t.g.v. die winning is 

rechtsonder zichtbaar. 
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Uiteindelijke (gemodelleerde) samengestelde bodemdaling (mm) in het gebied rond Blesdijke, volgens 

de meest recente inzichten. Het Sonnega-Weststellingwerf voorkomen is in zwart aangegeven. Het 

voorkomen de Blesse ligt ten zuid-oosten van deze kaart, de bodemdalingskom t.g.v. die winning is 

rechtsonder zichtbaar.  

 

Gevolgen voor gebouwen en infrastructuur 

Of een gebouw, of infrastructuur, schade oploopt door bodemdaling wordt vooral bepaald door de 

afstands-schaal waarop die daling plaatsvindt. Bodemdaling heeft nauwelijks invloed als ze gelijk is 

over het hele funderingsoppervlak. Ook een beperkte scheefstand heeft meestal geen gevolgen. 

Schade aan gebouwen door bodemdaling ontstaat wanneer er verschilzakking optreed, i.e. als de 

zakking ongelijkmatig is, en daardoor leidt tot kromming van een gebouw. 

 

Volgens de huidige kennis is de bodemdalingskom door aardgaswinning regelmatig. De dalingen 

verlopen geleidelijk, over meerdere kilometers. Er treden dus aan het terreinoppervlak uiterst 

geringe hellingen op (< 1 cm per km), en nog veel geringere ongelijkmatigheden.  

 

De daling komt bovendien zeer langzaam tot stand, over een periode van jaren. 

 

Daarom zal een gebouw geen schade oplopen door bodemdaling, of het nu midden in de dalingskom 

staat of meer naar de rand. Uit tot op heden uitgevoerd onderzoek is dan ook steeds geconstateerd 

dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling als gevolg van gaswinning. 

 

Gevolgen voor natuur en milieu 

De bodemdaling verloopt zeer geleidelijk, met een uiterst geringe hellingshoek, en de opbouw duurt 

jaren zodat er geen plotselinge veranderingen plaatsvinden. Zo’n helling is niet merkbaar, en heeft 

geen effecten op natuur of milieu.  
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Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied bevindt zich ongeveer 4 km ten westen van het voorkomen, 

buiten de bodemdalingskom. Verder bevindt het voorkomen zich ruim 4 km van het ten noorden 

gelegen grondwater-beschermingsgebied. 

 

Het relatieve waterpeil wordt beïnvloed door de bodemdaling, en het is mogelijk dat er op zeker 

moment aanpassingen nodig zijn om vernatting te voorkomen. De huidige bodemdaling is daarom 

ook besproken met het Wetterskip Fryslân en Waterschap Drents Overijsselse Delta, en dat geldt ook 

voor (de gevolgen van) de toekomstige bodemdaling op het waterpeil. 

 

Maatregelen om (gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken 

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. 
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