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Uw kenmerk
Excellentie,

LI heeft Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) op 1 november 2017 om 
advies gevraagd betreffende een wijziging van het instemmingsbesluit voor de 
gasvelden Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen binnen het winningsplan 
Grijpskerk-Zuid.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna: NAM) heeft op 25 oktober 2017 
aan u gevraagd om het instemmingsbesluit van het laatste winningsplan 
Grijpskerk-Zuid uit 2005 te wijzigen. De NAM vraagt om meer tijd voor het 
produceren van het gasvolume dat in het laatste winningsplan^ uit 2005 is 
goedgekeurd. De NAM verzoekt om de einddatum van productie uit de gasvelden 
Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen aan te passen van 2017 naar 2023.

SodM concludeert op basis van drie adviesvragen dat het verzoek van de NAM kan 
worden opgevat als slechts een verlenging van de productieduur. SodM merkt wel 
op dat de hoge scenario's buiten de bandbreedte van het laatste winningsplan 
vallen. SodM ziet daarom geen bezwaar om met het verzoek in te stemmen onder 
de voorwaarde dat de bovengrens van de totale eindproductievolumes worden 
vastgelegd.

In dit advies leest u een omschrijving van de adviesvraag aan SodM, een 
toelichting op het advies en de conclusie.

Adviesvraag
U heeft SodM verzocht om te adviseren over het door de NAM ingediende verzoek 
tot wijziging van het instemmingsbesluit op basis van de volgende drie vragen:

1. Klopt het dat de totale productie uit de gasvelden binnen de 
onzekerheldsband van de productievoorspellingen van het vigerende 
winningsplan blijft?

2. Klopt het dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen de 
onzekerheidsmarges van de voorspellingen in het vigerend winningsplan?

Bijlage(n)
1

‘ Winningsplan Grijpskerk-Zuid, kenmerk E/EP/5024952, 2005.
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3. Klopt het dat de gasvelden behoren tot de laagste risicocategorie in de 
Seismische risicoanalyse (SRA cat. 1)?

Toelichting op advies
SodM onderbouwt haar advies met behulp van onafhankelijke expertise. SodM 
heeft TNO-AGE gevraagd om de prognoses van de productie en bodemdaling te 
controleren en de onderbouwing van de seismische risicoanalyse te beoordelen^.

Als bijlage van dit advies vindt u het betreffende TNO advies.

Ik merk op dat de productie uit het gasveld Pasop geen onderdeel is van dit 
wijzigingsverzoek terwijl dit veld wel onderdeel was van het laatste winningsplan^ 
uit 2005. Ik begrijp hieruit dat de productie uit het gasveld Pasop is beëindigd 
overeenkomstig de termijn van het laatste winningsplan.

Ik zal nu de drie vragen beantwoorden op de onderdelen productieprognose, 
bodemdalingsprognose en de seismische risicoanalyse.

1. Productieprognose
Adviesvraag: Klopt het dat de totale productie uit de gasvelden binnen de 
onzekerheidsband van de productievoorspellingen van het vigerende winningsplan 
blijft?

Dg nam geeft in deze aanvraag een nieuwe verwachting (2017) voor de totale 
eindproducties tot 2023 uit de drie gasvelden. De NAM stelt dat deze drie 
verwachte eindproducties blijven binnen 20% onzekerheidsband van het laatste 
winningsplan uit 2005. De NAM geeft bovendien een Laag en Hoog scenario op.

Ik heb de stelling gecontroleerd door na te gaan of de nieuwe verwachting (2017) 
van de totale eindproducties en hoog scenario per gasveld blijven binnen de 
bandbreedte zoals beschreven in het winningsplan van 2005.

Ons kenmerk
17179408

Productie 
volumes 
(mln. Nm^)

Productie NAM 2005 verwachting NAM 2017 
verwachting Maximaal

LUL

2005 Vanaf 2005
Totale
productie

Totale
productie

toegestane
eindproductie

Boerakker 2416 683 3099 3236 3236
Molenpolder 365 504 869 932 970
Sebaldeburen 2860 1203 4063 4120 4304

^ TNO-AGE, (23 januari 2018) [AGE 18-10.003], Advies betreffende het verzoek tot wijziging 
van het instemmingsbesiuit Grijpskerk-Zuid (NAM).
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SodM rekent voor de maximaal toegestane eindproductie (bovengrens) met een 
20% onzekerheid over de verwachte productievolumes vanaf 2005. SodM rekent 
de 20% bandbreedte niet over de geproduceerde volumes tot 2005. De tot 2005 
gerealiseerde producties waren een zekerheid in het winningsplan van 2005.

TNO-AGE heeft gecontroleerd dat verwachte totale productie blijft binnen de door 
de NAM opgegeven 20% onzekerheidsband uit het winningsplan van 2005.

SodM concludeert dat de verwachtingen van de NAM in 2017 van de totale 
producties per gasveld inderdaad blijven binnen de onzekerheidsband van 20%. 
Hieronder licht ik deze conclusie per gasveld toe.

Voor het gasveld Boerakker was tot 2005 in totaal 2416 mln. Nm^ gas 
geproduceerd. Volgens het laatste winningsplan verwachtte de NAM vanaf 2005 
nog 683 Nm^ te produceren. Met de productie tot 2005 betekent dit een 
verwachte totale eindproductie van 3099 mln. Nm^ De totale eindproductie 
volgens de nieuwe verwachting van de NAM (2017) is 3236 Nm^ in uiterlijk 2023. 
Op basis van de 20% onzekerheidsband geldt een maximale toegestane 
eindproductie van 3236 mln. Nm^. Voor het gasveld Boerakker is de verwachte 
totale eindproductie dus gelijk aan de maximaal toegestane eindproductie volgens 
de 20% onzekerheidsband van het laatste winningsplan uit 2005.

Voor het gasveld Molenpolder was tot 2005 in totaal 365 mln. Nm^ gas 
geproduceerd. Volgens het laatste winningsplan zou vanaf 2005 nog 504 mln.
Nm^ worden geproduceerd met als totaal verwachte eindproductie 869 mln. Nm^. 
Volgens de nieuwe verwachting van de NAM (2017) wordt de totale eindproductie 
932 mln. Nm^ Dit blijft binnen de maximaal toegestane eindproductie van 970 
mln. Nm^op basis van de 20% onzekerheidsband uit het laatste winningsplan.

Voor het gasveld Sebaldeburen was tot 2005 in totaal 365 Nm^ gas geproduceerd. 
Volgens het laatste winningsplan zou vanaf 2005 nog 1203 Nm^ worden 
geproduceerd met als totaal verwachte eindproductie 4063 Nm^. Volgens de 
nieuwe verwachting van de NAM (2017) wordt de totale eindproductie 4120 Nm^ 
Dit blijft binnen de maximaal toegestane eindproductie van 4304 mln. Nm^ op 
basis van de 20% onzekerheidsband uit het laatste winningsplan.

Naast de verwachte eindproducties geeft NAM hoog scenario's op voor Boerakker 
(3719 mln. Nm^), Molenpolder (1042 mln. Nm^) en voor Sebaldeburen (4876 mln. 
Nm^) die niet vallen binnen de bandbreedte van het laatste winningsplan.

Ons kenmerk
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Gelet op het voorgaande is de stelling correct dat de nieuwe verwachting van de 
totale eindproducties blijven binnen de bandbreedte van het winningsplan van 
2005. Echter, de opgegeven hoog scenario's blijven niet binnen deze 
bandbreedte.

SodM adviseert daarom een iimiet voor de totale volumes aan het eind van de 
productie in 2023 per veld vast te leggen op 3236 mln. Nm^ voor Boerakker, op 
970 mln. Nm^ voor Molenpolder en op 4304 mln. Nm^ voor Sebaldeburen.
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Bodemdalingsprognose
Adviesvraag: Klopt het dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen 
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het vigerend winningsplan?

De nam licht toe dat de verwachte bodemdaling gelijk blijft aan de prognose in 
het laatste winningsplan uit 2005. Het wijzigingsverzoek van de NAM bekent dat 
verwachte bodemdaling sinds 2004 van maximaal 4 centimeter niet in 2017, maar 
in 2023 gereaiiseerd zal worden.

Ter onderbouwing toont de NAM de laatst gemeten bodemdaling uit 2013 en de 
voorspeliingen in het laatste winningsplan. De NAM concludeert dat de nog te 
verwachten bodemdaling tot 2023 minder dan 2 cm zal zijn.

TNO-AGE is van mening dat de nog te winnen hoeveelheid gas geen wezenlijke 
invloed heeft op de te verwachten totale bodemdaling.

SodM heeft de laatst gemeten bodemdaling uit 2013 geverifieerd en vergeleken ■ 
met de modelvoorspelling in het vigerend winningsplan. De metingen vallen 
binnen de voorspelde bodemdaling en de daarin verrekende onzekerheidsmarge. 
De resterende bodemdaiing tot 2023 van minder dan 2 cm is een reële 
verwachting.

SodM is van mening dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen de 
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het laatste winningsplan uit 2005.

2. Seismische risicoanalyse
Adviesvraag: Klopt het dat de gasvelden behoren tot de laagste risicocategorie in 
de seismische risicoanalyse (SRA cat. 1)?

Hieronder toets ik of de risicoanalyse voor aardbevingen (seismiciteit) goed is 
uitgevoerd en of de gasvelden tot de laagste seismische risicocategorie behoren. 
Door gasproductie kan de druk in het reservoirgesteente dalen. Op basis van de 
risicoanalyse wordt de kans ingeschat dat spanning zich opbouwt op breuken in en 
langs het reservoir. Deze spanningen zouden kunnen leiden tot plotselinge 
verplaatsingen langs breuken in de vorm van bevingen en tot schade.

De NAM heeft de seismische risicoanalyse (SRA) uitgevoerd conform de 
"Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen rond gaswinning"^, 
hierna aangeduid als de SRA leidraad.

De NAM heeft de scores bepaald voor ondergrondse en bovengrondse 
invloedfactoren. In de risicomatrix worden de scores van de ondergrondse en 
bovengrondse invloedfactoren gecombineerd en gewogen.

Te raadplegen op http://www.nlog.nl/geïnduceerde-seismiciteit
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De score van de ondergrondse invloedfactoren houdt onder andere rekening met 
de kans op een beving, de magnitudes van de 'realistisch sterkste beving' (Mmax) 
en gevoeligheid van de bodem voor opslingering. De score van de bovengrondse 
invloedfactoren houdt onder andere rekening met de gevoeligheid van de bodem, 
met de aanwezigheid van primaire dijken en met meerdere industriële inrichtingen 
en publieke gebouwen binnen 5 km rond het veld.

De NAM komt voor alle drie de gasvelden op eindscores die vallen binnen de 
laagste risicocategorie, categorie 1 van de drie seismische risico categorieën.

Advies TNO-AGE
TNO-AGE heeft gecontroleerd dat de NAM de seismische risico analyse (SRA) 
conform de leidraad heeft uitgevoerd. TNO-AGE heeft de verschillende stappen 
van de risicoanalyse nagerekend en constateert één kleine afwijking in de score 
van de invloedfactor 'opslingering'. Voor Boerakker schat de NAM het percentage 
slappe grond met 30-60% iets lager dan TNO-AGE. De hogere score van TNO-AGE 
heeft geen invloed op de uiteindelijke classificatie van het Boerakker gasveld.

TNO-AGE stemt in met de conclusie dat alle drie de gasvelden uitkomen in de 
risicocategorie I van de SRA richtlijn.

Beoordeiinq SodM
SodM vindt het aannemelijk dat de drie gasvelden in de laagste risicocategorie 
vallen (categorie I) op basis van de analyse van de NAM en advies van TNO-AGE.

Volgens de leidraad voor seismische risicoanalyse geldt voor gasvelden in deze 
categorie dat monitoren via het huidige KNMI-netwerk gepast is.

Ik zal mijn beoordeling op vier punten verder toelichten.

Toelichting op de bevinoskans
De NAM heeft als eerste stap van de SRA leidraad de bevingskans bepaald volgens 
de DHAIS methode“*. De drie gasvelden worden daarbij vergeleken met andere 
producerende gasvelden op het land op basis van een aantal specifiek voor 
bevingen belangrijke eigenschappen. Voor de gasvelden die tijdens de productie 
nog niet hebben gebeefd worden drie groepen onderscheiden:
(1) Verwaarloosbare kans: geen van de velden in deze groep heeft ooit gebeefd.
(2) Kleine kans: 2 op de 10 velden in deze groep heeft ooit gebeefd.
(3) Reële kans: 4 op de 10 velden in deze groep heeft ooit gebeefd.

Volgens de DHAIS analyse van de NAM komen de drie gasvelden uit in een groep 
van vergelijkbare gasvelden met een kleine bevingskans. Dit betekent dat van 
deze groep, 2 op de 10 velden een enkele, vooral kleine beving (magnitude 
kleiner dan 2.0) heeft gekend gedurende de tijd dat er gas werd gewonnen.

“ Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland. Methodiek 
volgens TNO rapport 2012 R10198.
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Toelichting op de Mmax
De magnitudes (M) van de 'realistisch sterkste beving' (Mmax) vormt één van de 
ondergrondse invloedfactoren die in de scores van risicomatrix zijn meegenomen. 
De NAM heeft de Mmax per gasveid bepaald met behulp van twee verschillende 
rekenmethodes uit de SRA leidraad.

Het gasveid Sebaldeburen scoort het hoogst met Mmax waardes van 3.1 en 3.6 
voor belde methodes. Het gasveid Boerakker komt uit op Mmax waardes van 3.1 
en 3.5 en het gasveid Molenpolder op Mmax waardes van 3.0 en 3.1.

Hierbij is het goed om op te merken dat de kans op een beving met een 
magnitude van Mmax veel kleiner is dan de kans van 2 uit 10 (19%) op een 
beving met een meetbare magnitude over de levensduur van het veld. Een beving 
met een M=2.0 komt ongeveer 10 keer minder vaak voor dan een beving met een 
M = 1.0. Een beving met een M=3.0 komt ongeveer 100 keer minder vaak voor.

Toelichting oo historische beving
De NAM geeft aan dat in het gebied boven de drie gasvelden Boerakker, 
Molenpolder en Sebaldeburen geen beving heeft plaatsgevonden. De 
aardbevingscatalogus van het KNMI^ toont inderdaad geen aardbevingen van 
magnitude 1.0 of hoger boven de drie gasvelden. Wel vermeldt de catalogus een 
beving van een magnitude 0.9 in 1995 bij Tolbert, boven het Boerakker gasveid.

Het KNMI® kan met het huidige seismologische meetnetwerk van Noordoost 
Nederland bevingen meten met een drempelwaarde van M=1.0 in de omgeving 
van de gasvelden uit dit winningsplan. Een beving onder de drempelwaarde wordt 
soms ook gedetecteerd, maar de plaatsbepaling daarvan is dan zeer onzeker. Het 
meetnetwerk was veel minder nauwkeurig toen de beving in 1995 (Tolbert) 
plaatsvond waardoor de plaatsbepaling toen veel minder nauwkeurig was.
De NAM geeft aan dat deze beving heeft plaatsgevonden voordat de productie uit 
het gasveid Boerakker in 1998 begon. De NAM schat in dat deze beving door de 
onzekerheid in plaatsbepaling aan het Roden gasveid kan worden toegeschreven. 
Uit het Roden veld werd toen gas geproduceerd. Daar zou een verlaging van de 
gasdruk een beving hebben kunnen veroorzaken. Het is namelijk bekend dat het 
Roden gasveid in ieder geval in 1996 heeft gebeefd.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het gasveid Boerakker niet heeft 
gebeefd, net als de andere gasvelden in het Grijpskerk-Zuid winningsplan.

http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/dataset/aardbevingscatalogus
http://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations
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Toelichting op de gevoeligheid van de bodem
Het percentage slappe grond beïnvloedt de mate waarin de bodem gevoelig is 
voor opslingering. Volgens de NAM is de grond boven het gasveld Molenpolder 
met meer dan 60% slappe grond het meest gevoelig voor opslingeren. De bodem 
boven Sebaldeburen is het minst gevoelig door het geringe percentage van 10% 
slappe grond en de bodem boven het gasveld Boerakker ligt ertussen in met 30- 
60% slappe grond. De scores voor'opslingering' in de risicomatrix van de NAM 
variëren van 0 tot de maximaal haalbare score van 3 door deze grote verschillen 
in samenstelling van de bodem.

Ons kenmerk
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SodM is van mening dat de gasvelden Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen 
in de laagste seismische risicocategorie uitkomen. SodM ziet op dit punt geen 
aanleiding om aanvullende voorwaarden te adviseren.

Conclusie

Aan de hand van de drie bovengenoemde vragen is gecontroleerd of het verzoek 
van de NAM kan worden opgevat als slechts een verlenging van de productieduur.

Ik kom tot de volgende conclusie;
De verwachte eindproducties per gasveld blijven binnen de 
onzekerheidsband van de productievoorspelling van het laatste 
winningsplan uit 2005;
De hoog scenario's vallen niet binnen de 20% onzekerheid gerekend over 
de verwachte productievolumes van het laatste winningsplan uit 2005;
De laatst gemeten bodemdaling valt binnen de onzekerheidsmarges van 
de voorspelling in het laatste winningsplan uit 2005;
De velden behoren tot de laagste risicocategorie in de Seismische Risico 
Analyse (SRA Cat. 1).

Gelet op bovenstaande conclusie ziet SodM geen bezwaar om met het verzoek van 
de NAM in te stemmen onder de volgende voorwaarde:

De bovengrens van de productievolumes aan het eind van de productie in 
2023 wordt vastgeiegd op 3236 min. Nm^ voor Boerakker, op 970 mln. 
Nm^ voor Molenpolder en op 4304 mln. Nm^ voor Sebaldeburen.

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

Met vrienjtelijke groet.

Directeur Ondergrond en Boren
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Onderwerp
Adviesverzoek betreffende het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
Grijpskerk-Zuid (NAM)

Geachte ,

Naar aanieiding van uw adviesverzoek van 2 november 2017 (per email) omtrent 
het verzoek tot verlenging van het instemmingsbesluit (2004)'van het 
winningsplan Grijpskerk-Zuid (2003), ingediend op 24 oktober 2017 door 
Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), berichten wij u het 
volgende.

SodM heeft TNO-AGE gevraagd het verzoek tot verlenging te beoordelen op basis 
van de volgende vragen;

1. Klopt het dat de totale productie uit de voorkomens binnen de 
onzekerheidsband van de productievoorspellingen van het vigerende 
winningsplan blijft?

2. Klopt het dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen 
onzekerheidsmarges van de voorspelling in het vigerend winningsplan?

3. Klopt het dat de voorkomens horen tot de laagste risicocategorie in de 
Seismische risicoanalyse (SRA cat. 1)?

Het verzoek betreft alleen wijziging van de productieperiode voor drie voorkomens 
in het winningsplan Grijpskerk-Zuid. Het betreft de (Rotliegend) voorkomens 
Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen. De voorkomens produceren sinds 
1997. NAM vraagt geen aanpassing van maximale totale productievolumes ten 
opzichte van het vigerend winningsplan uit 2005.

Datum
23 januari 2018

Onze referentie 
AGE 18-10.003

Contactpersoon

E-mail
@tno.nl

Doorkiesnummer
+31 88 

Op opdrachlen aan TNO zijn de Algemene 
VoonAJaarden voor opdrachten aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Gnffie van de 
Rechtbank Den Haag en de Kamer van 
Koophandel Den Haag van toepassing. 
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens 
vinden op www.tno.nl.
Op verzoek zenden wij u deze toe.

Handelsregistemummer 27376655.
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1. Onzekerheidsband totale productie
Het oorspronkelijke winningsplan Grijpskerk-Zuid (2003) en navolgende 
winningsplan uit 2005 is goedgekeurd op basis van een verwachte totale 
productie, met de aantekening dat er uit werd gegaan van een onzekerheid van 
20%. NAM verwacht dat de jaarlijkse productie in de periode tot 2023 beperkt blijft 
tot minder dan 50 miljoen Nm^ per jaar. Deze nog te verwachten productie blijft 
binnen de 20% bandbreedte van de verwachte totale productie van het vigerende 
winningspian van Grijpskerk-Zuid voor de Boerakker, Molenpolder en 
Sebaldeburen voorkomens.

Datum
23 januari 2018

Onze referentie
AGE 18-10.003

Blad
2/3

TNO-AGE is het eens met de stelling van NAM dat de productie binnen de 
bandbreedte van de verwachte productie blijft.

2. Bodemdaling
De te verwachten totale bodemdaling door gaswinning voor Grijpskerk-Zuid van 
het vigerende winningsplan is minder dan 4 centimeter. Doordat de grootste 
hoeveelheid gas inmiddels al gewonnen is (meer dan 96%), heeft de meeste 
bodemdaling door gaswinning al plaatsgevonden.
TNO-AGE is van mening dat de geringe nog te winnen hoeveelheid gas geen 
wezenlijke invloed heeft op de te verwachten totale, bodemdaling.

De laatst gemeten bodemdalingsmetingen zijn bij SodM bekend en vallen buiten 
de scope van dit TNO-AGE advies.

3. Seismische risico analyse
NAM heeft conform de leidraad een seismische risico analyse (SRA) uitgevoerd. 
NAM heeft, volgens de DHAIS methodiek, bepaald dat de kans dat zich tijdens de 
winning een beving voordoet 19% is. Bij het vaststellen van de risicomatrix stelt 
NAM dat alle drie de voorkomens Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen in 
risicocategorie I vallen.

TNO-AGE heeft de input parameters voor de verschillende stappen van de 
risicoanalyse gecontroleerd. TNO-AGE hanteert voor het Boerakker voorkomen 
een 1 punt hogere score voor de ondergrondse invloedfactor “Opslingering" (3 
t.o.v. een score van 2 van NAM). Deze hogere score heeft geen invloed op de 
uiteindelijke classificatie van het Boerakker voorkomen. TNO-AGE heeft de 
overige input parameters gecontroleerd en stemt in met de verkregen resultaten, 
alle drie de voorkomens komen uit in de risicocategorie I van de SRA richtlijn.
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Bevindingen
TNO-AGE heeft het verzoek tot verlenging van het instemmingsbesluit 
winningsplan Grijpskerk-Zuid beoordeeld op de bandbreedte van de productie, 
bodemdaling en seismisch risico.

De totale productie, zoals vermeld in het onderhavige verzoek, blijft binnen 
onzekerheidsband van de productievoorspellingen van het vigerende 
winningsplan.

De voorspelde bodemdaling van minder dan 4 cm van het vigerende winningsplan 
zal niet wezenlijk veranderen. De laatst gemeten bodemdalingsmetingen zijn bij 
SodM bekend en vallen buiten de scope van dit TNO-AGE advies.

TNO-AGE classificeert, net als NAM, de Boerakker, Molenpolder en Sebaldeburen 
voorkomens in risicocategorie I.

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet.

Datum
23 januari 2018

Onze referentie
AGE 18-10.003

Blad
3/3

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken




