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Uw kenmerk
Excellentie,

U heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 17 juli 2018 om advies gevraagd 
betreffende een wijziging van het instemmingsbesluit voor het winningsplan 
Blesdijke. Deze wijziging wordt verzocht door Vermilion Energy Netherlands B.V. 
(verder: Vermilion).

Vermilion stelt voor de winning uit het veld Blesdijke te hervatten. Er is sinds 
2013 niet meer geproduceerd, doordat de druk in het veld te laag was geworden 
om nog te produceren. Met compressie in de buurt is de druk in de leiding 
dusdanig verlaagd, dat er weer uit het veld geproduceerd kan worden.

Vermilion verzoekt slechts om verlenging van de productieduur, omdat de winning 
nog binnen het winningsplan uit 2008 zou passen. Na controle ben ik van mening 
dat dit inderdaad het geval is. SodM ziet daarom geen bezwaar om het verzoek 
van Vermilion te honoreren.

Ik licht dit hierna toe.

Verzoek van Vermilion

Vermilion verzoekt u om met een wijziging van het instemmingsbesluit 
de productieperiode voor het winningsplan Blesdijke te verlengen tot en met 
2024. Met deze verlenging wenst Vermilion meer tijd te krijgen om het volume 
gas te produceren waarmee eerder ingestemd is. Vermilion geeft daarbij aan dat 
er geen activiteiten plaatsvinden die een verdere inhoudelijke aanpassing van het 
winningsplan vergen.

Vermilion stelt in haar verzoek verder dat:
De totale productie binnen de onzekerheidsband van de 
productievoorspelling van het 2008 winningsplan valt;
De laatst gemeten bodemdaling binnen de onzekerheidsmarges van de 
voorspelling in het 2008 winningsplan valt;
Er met dit verzoek geen andere beoordeling is van het seismische risico 
zoals in het winningsplan uit 2008 is opgenomen?

Bijlage(n)
(1)
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U heeft SodM gevraagd om bovenstaande stellingen te controleren.
SodM onderbouwt haar advies met behulp van onafhankelijke expertise. SodM 
heeft TNO-AGE ingehuurd om technische berekeningen en voorspellingen te 
controleren.

Toetsing Productievolume
Het maximum verwachte totale volume is in het winningsplan uit 2008 geschat op 
84,8 miljoen Nm^ (dit is inclusief de onzekerheidsmarge van 20%). De totale 
productie zal hier dus onder moeten blijven.

Van 2009 tot en met 2013 is al ongeveer 37 miljoen Nm^ geproduceerd. In het 
verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit verwacht Vermilion in het hoge 
scenario nog 47 miljoen Nm^ te produceren van 2018 tot en met 2024.

Dit komt dus neer op een verwachte totale eindproductie van 84 miljoen Nm^. 
Hiermee blijft Vermilion dus precies binnen de bandbreedte van wat is toegestaan 
in het winningsplan van 2008 (84,8 miljoen Nm^).

Toetsing Bodemdaling
In het verzoek heeft Vermilion de bodemdalingsprognose van het gasveld 
Blesdijke geactualiseerd. Ik heb deze actualisatie getoetst en concludeer het 
volgende.

De bodemdaling wordt beïnvloed door de gaswinning uit het nabijgelegen 
gasvelden. Hierdoor is het moeilijk om de bodemdaling van het Blesdijke veld 
afzonderlijk te bepalen.

Het winningsplan uit 2008 bevat een voorspelling dat de bodemdaling minder dan 
1 cm zal bedragen (exclusief onzekerheidsmarge van 20%) door de gaswinning uit 
het Blesdijke veld.

De laatst gemeten bodemdaling (in 2015) ligt nog binnen de bandbreedte van de 
voorspelde daling in het winningsplan van 2008. Door het herstarten van de 
gasproductie binnen de volume grenzen wordt niet verwacht dat de bodemdaling 
als gevolg van het produceren van het Blesdijke veld de in het winningsplan van 
2008 toegestane bodemdaling zal overschrijden.

Toetsing seismiciteit
In het 2008 winningsplan is beschreven dat het niet te verwachten is dat het 
winnen van gas uit het Blesdijke voorkomen een seismisch risico zal vormen en 
dat er geen schade aan infra, bouwwerken en natuur en milieu wordt verwacht.
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In het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit heeft Vermilion de 
seismische risico analyse van het gasveld Blesdijke geactualiseerd. Ik heb deze 
actualisatie getoetst en concludeer het volgende.

De seismische risico analyse in het verzoek is correct uitgevoerd. Het gasveld 
Blesdijke valt in de laagste risicocategorie.

Conclusie
Het verzoek van Vermilion met betrekking tot de gaswinning uit het gasveld 
Blesdijke kan worden opgevat als slechts een verzoek om verlenging van de 
productieduur, aangezien:

De totale productie uit het voorkomen binnen de onzekerheidsband van de 
productievoorspelling van het 2008 winningsplan blijft;
De laatst gemeten bodemdaling binnen de onzekerheidsmarges van de 
voorspelling in het 2008 winningsplan valt;
Er met dit verzoek geen andere beoordeling is van het seismische risico 
zoals in het winningsplan uit 2008 is opgenomen.

Gelet op bovenstaande conclusie ziet SodM geen bezwaar om in te stemmen met 
het verzoek van Vermilion.

Ik ga ervan uit dat uw adviesvraag hiermee is beantwoord. Vanzelfsprekend ben 
ik bereid om dit advies nader toe te lichten.

Hoogachten

Directel/r Ondergrond en Boren
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Onderwerp
Advies over verzoek tot instemming winningsplan Biesdijke

Geachte ,

Naar aanleiding van uw adviesverzoek van 20 juli 2018 (per email) omtrent het 
verzoek tot instemming winningsplan Biesdijke van 9 juli 2018 door Vermilion 
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), berichten wij u het volgende.

SodM heeft TNO-AGE gevraagd het winningsplan Biesdijke te beoordelen op de 
volgende onderdelen:

1. Klopt de modellering van de bodemdaling? Graag controle van de 
bodemdalingsinput parameters, prognoses en onzekerheden;

2. Graag controle op de uitvoering van de seismische risico analyse: zijn de 
input parameters correct en is het veld ingedeeld in de juiste risico 
categorie?

Beschrijving winning
Sinds 2009 wordt er gas gewonnen uit het Biesdijke gasveld via de put BLD-01. 
Het gas wordt geproduceerd uit twee boven elkaar gelegen productieniveaus 
binnen de Zechstein Formatie, te weten het ZEZ2C - en ZEZ3C voorkomen. De 
productie heeft sinds 2013 stil gelegen omdat de tegendruk in de exportpijplijn 
hoger was dan destijds verwacht. Vermilion is voornemens om de productie uit 
Biesdijke te hervatten omdat de pijplijn-druk inmiddels verlaagd is. De wijziging 
van het instemmingsbesluit voor het winningsplan van het Biesdijke gasveld 
betreft het aanpassen van de verwachte einddatum van de gasproductie naar 
2024 waarbij de productievolumes binnen de grenzen van het vigerende 
winningsplan uit 2008 blijven. De verwachting is dat er nog maximaal 47 miljoen 
Nm^ gas geproduceerd kan worden.

Princetonlaan 6 
3584 CB Utrecht 
Postbus 80015 
3508 TA Utrecht
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1. Bodemdaling
Vermilion stelt dat de uiteindelijke bodemdaling, uitgaande van het hoogste 
productiescenario, doorgaswinning uit het Biesdijke gasveld minderden 2 cm zal 
zijn. Ook de gecombineerde uiteindelijke bodemdaling boven het Biesdijke 
gasveld uit dit en andere gasvelden (met name het de Blesse gasveld) zal naar
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verwachting minder dan 2 cm bedragen. Vermilion merkt op dat de bodemdaling 
binnen de meetnauwkeurigheid, in overeenstemming is met de metingen. 
TNO-AGE heeft de bodemdalingsinput parameters en prognose gecontroleerd en 
stemt in met de resultaten.

Datum
27-08-2018

Onze referentie 
AGE 18-10.069

Blad
2/2

2. Seismische risico
Vermilion heeft conform de leidraad'' een seismische risicoanalyse (SRA) 
uitgevoerd voor de beide voorkomens in het Biesdijke gasveld.

ZEZ3C voorkomen
In de eerste berekeningsstap van de SRA komt Vermilion uit op een 
verwaarloosbare kans op beven voor het ZEZ3C voorkomen. Omdat de kans op 
beven verwaarloosbaar is valt het ZEZ3C voorkomen in de laagste seismische 
risico categorie I.
TNO-AGE heeft de analyse van de seismische risico beoordeling voor het ZEZ3C 
voorkomen gecontroleerd en stemt in met de resultaten.

ZEZ2C voorkomen
In de eerste berekeningsstap van de SRA komt Vermilion uit op een kans op 
beven voor het ZEZ2C voorkomen van 19%. Deze kans op beven wordt bepaald 
door de waarde (E) gerelateerd aan de relatieve stijfheid van reservoir gesteente 
t.o.v. de afsluitende laag en de waarde (B) gerelateerd aan de breukdichtheid. 
Omdat de kans op beven niet verwaarloosbaar is heeft Vermilion conform de 
leidraad de theoretisch maximale beving (Mmax) bepaald. De Mmax waarden 
bleven daarbij onder de drempelwaarde van 2.5 waardoor het ZEZ2C voorkomen 
automatisch in de laagste seismisch risico categorie 1 valt.
TNO-AGE heeft de analyse van de seismische risico beoordeling voor het ZEZ2C 
voorkomen gecontroleerd. TNO-AGE constateert één verschil, namelijk; een 
hogere E waarde (1.70 in plaats van 1.01). Het verschil kan worden verklaard 
doordat Vermilion de (lokale) E waarde van de BLD-01 put gebruikt. Echter de 
statistiek voor de kans op beven^ is gebaseerd op gemiddelde E waarden over 
heel Nederland. De hogere E waarde resulteert in een 42% kans op beven. TNO- 
AGE heeft de vervolgstappen gecontroleerd en stemt in met de resultaten; de 
Mmax waarden bleven onder de drempelwaarde van 2,5 waardoor het ZEZ2C 
voorkomen in de laagste seismisch risicocategorie 1 valt.

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriéndelijke groet,

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat

' SodM (2016), Methodiek voor risicoanalyse omtrent ge'induceerde bevingen door 
gaswinning. Tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 24.1.p, versie 1.2.
2 TNO, Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit in 
Nederland, update 2012 (R10198).




