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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie en Omgeving
t.a.v. 
per email: 

Datum 2 juli 2018
Betreft Advies wijziging instemmingsbesluit UMOG

Excellentie,

Op 2 mei 2018 heeft u mij verzocht advies uit te brengen over een verzoek tot 
wijziging van het instemmingsbesluit UMOG voor de voorkomens Opende-Oost, 
Surhuisterveen en Ureterp. Dit verzoek is op 12 april 2018 ingediend door de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM).

De NAM verzoekt om de verwachte einddatum van de gasproductie te verlengen 
tot en met 2028 voor de gasvelden Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp. 
Volgens het huidig geldende winningsplan zou de productie in 2018 worden 
beëindigd.

SodM concludeert op basis van drie adviesvragen dat de nieuwe productie- 
voorspellingen voor het gasveld Surhuisterveen hoger uitvalt dan de maximaal 
toegestane eindproductie. Daarom adviseer ik om de bovengrens van de totale 
eindproducties per veld in het besluit vast te leggen.

Hieronder vindt u de adviesvragen, een toelichting op het advies aan de hand van 
de vragen, en een conclusie.

Adviesopdracht aan SodM
U vraagt in het adviesverzoek specifiek aandacht voor de volgende drie 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)?

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

Staatstoezicht op de Mijnen
Bezoekadres
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag
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T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)
sodm@minez.nl
www.sodm.nl
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Als bijlage van dit advies vindt u het betreffende TNO advies.

Ik merk op dat de productie uit het gasveld Marum geen onderdeel is van dit 
wijzigingsverzoek terwijl het wel onderdeel was van het laatste winningsplan 
waarmee in 2013 is ingestemd. Het gasveld Marum had als enige een verwachte 
einddatum van de gasproductie in 2028. Daarentegen zou volgens het laatste 
winningsplan de gasproductie voor de drie gasvelden Opende-Oost, 
Surhulsterveen en Ureterp eind 2018 aflopen. Dit wijzigingsverzoek vraagt 
verlenging aan voor gasproductie van deze drie gasvelden tot eind 2028.

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?

De NAM geeft in deze aanvraag een nieuwe voorspelling van de totale 
eindproductie volumes. De NAM vergelijkt de nieuwe voorspelling met de 
verwachte eindproductie uit het huidige (vigerende) winningsplan.

SodM heeft de stelling gecontroleerd of de nieuwe verwachting (2018) van de 
totale eindproducties blijft binnen de bandbreedte zoals beschreven in het 
winningsplan van 2012. Op grond van het vigerende winningsplan geldt voor de 
maximaal toegestane eindproductie (bovengrens) met een 20% onzekerheid over 
de verwachte productievolumes vanaf 2012. Deze bandbreedte wordt niet 
gerekend over de geproduceerde volumes tot 2012 omdat gerealiseerde 
producties geen onzekerheid hebben.

Productie 
volumes 

(mln. Nm^)

Productie
t/m

2011

NAM winningsplan 2012 
verwachting (mid case)

Maximaal
toegestane

eindproductie

NAM 2018
aanvraag

Vanaf 2012
Totale

productie
Totale max. 
productie

Opende-Oost 2359 692 3051 3236 3146
Surhulsterveen 144 145 289 318 329
Ureterp 6609 248 6857 6907 6825
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SodM concludeert dat de nieuwe verwachtingen van totale producties voor de 
gasvelden Opende-Oost en Ureterp blijven binnen de onzekerheidsband van 20%. 
Echter, de totale eindproductie valt voor het gasveld Surhuisterveen 11 mln.
Nm^ hoger uit dan de maximaal toegestane eindproductie op basis van de 20% 
onzekerheid over de verwachte productievolumes vanaf 2012.

SodM stelt vast dat de voorgenomen winning uit Surhuisterveen uit het verzoek 
van de NAM de maximaal toegestane productie overschrijdt.

SodM adviseert om de bovengrens van de maximaal toegestane eindproductie 
per veld in het besluit vast te leggen.________________________________________

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 2013. De laatst gemeten bodemdaling in 2013 
bedraagt maximaal 7,5 cm in het diepste punt van de bodemdalingskom. Deze 
gemeten bodemdaling valt binnen de verwachte bodemdaling van het 
bodemdalingsmodel en binnen de daarop gebaseerde vergunde ruimte.

Volgens hetzelfde bodemdalingsmodel bedraagt de nog te verwachten 
bodemdaling vanaf 2018 volgens de NAM minder dan 2 cm.

TNO-AGE heeft de bodemdaling opnieuw berekend op basis van de in deze 
aanvraag opgegeven maximale productievolumes. TNO-AGE concludeert dat bij 
deze productie de bodemdaling boven de drie gasvelden blijven binnen de 
voorspelling uit het huidige (vigerende) winningsplan.

SodM neemt de conclusie van het advies van TNO-AGE over. SodM is daarom van 
mening dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen de onzekerheidsmarges 
van de voorspelling in het laatste winningsplan uit 2013.

SodM ziet op dit punt geen aanleiding om aanvullende voorwaarden te adviseren.

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

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.
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De NAM heeft de seismische risicoanaiyse (SRA) uitgevoerd conform de leidraad 
"Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen rond gaswinning"^ 
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. 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 gevoeiigheid 
van de bodem voor opslingering. De score van de bovengrondse invloedfactoren 
houdt onder andere rekening met de gevoeligheid van de bodem, met de 
bevolkingsdichtheid en industriëie inrichtingen binnen 5 km rond het veid.

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 voor wat betreft de scores voor de 
bevolkingsdichtheid een verschil met de NAM. Voor de twee gasvelden Opende- 
Oost en Surhuisterveen komt TNO-AGE lager uit met scores van 0 punten. Voor 
het gasveld Ureterp komt TNO-AGE 1 punt hoger uit dan NAM.

De kleine verschillen in scores hebben echter geen invloed op de risico 
classificatie. Ook TNO-AGE komt voor de drie gasvelden uit in de laagste 
risicocategorie 1.

Beoordeling SodM
SodM vindt het aannemelijk dat de drie gasvelden in de laagste risicocategorie 
vallen (categorie 1) op basis van de analyse van de NAM en advies van TNO-AGE. 
Voor gasvelden in deze risicocategorie is monitoring met het huidige KNMI- 
netwerk de passende beheersmaatregel.

Ter verduidelijking is het goed om op te merken dat ook het gasveld Ureterp in de 
laagste risico categorie valt ondanks de twee bevingen in 1999 en 2003. De drie 
velden komen uit in de laagste categorie omdat op basis van de analyse de 
verwachte impact van een mogelijk aardbeving klein zal zijn. Gedacht moet 
worden aan een reële kans op een beving met een magnitude kleiner dan 2.0, een 
beving die net gevoeld kan worden. Daarentegen is de kans zeer klein op een 
beving met een magnitude van de 'realistisch sterkste beving' (Mmax).

SodM is van mening dat de gasvelden Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp 
in de laagste seismische risicocategorie (cat. 1) uitkomen. SodM ziet op dit punt 
geen aanleiding om aanvullende voorwaarden te adviseren.

^ Te raadplegen op http://www.nlog.nl/geïnduceerde-seismiciteit
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Conclusie
Met de beantwoording van uw adviesvragen concludeer ik dat de nieuwe 
productie-voorspellingen voor het gasveld Surhuisterveen hoger uitvalt dan de 
maximaal toegestane eindproductie. Voor de gasvelden Opende-Oost en Ureterp 
kan ik mij vinden in de door de NAM verzochte verlenging. Ik adviseer u om de 
bovengrens van de totale eindproducties per veld in het besluit vast te leggen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke..groet,

Directéur Ondergrond en Boren
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Onderwerp
Adviesverzoek wijziging instemming winningsplan UMOG

Geachte ,

Datum 
12 juni 2018

Onze referentie
AGE 18-10.050

Contactpersoon

E-mail

Doorkiesnummer 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek van 25 mei 2018 (per email) omtrent de 
wijziging instemming winningsplan UMOG van 28 maart 2018 door de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (hierna: NAM), berichten wij u het 
volgende.

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

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

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

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO. 
zoals gedeponeerd bij de Griffie 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.

Beschrijving winning
De wijziging betreft het aanpassen van de verwachte einddatum van de 
gasproducties uit het Opende-Oost -, Surhuisterveen - en Ureterp gasveld van 
2018 naar 2028. Het gaat hierbij dus alleen om een verlenging van 
productieperiode van bovengenoemde gasvelden waarbij de productievolumes 
binnen de grenzen van het vigerende winningsplan uit 2012 blijven.

1. Bodemdaling
Het vigerende winningsplan uit 2012 ging uit van een nog te verwachten 
bodemdaling van minder dan 3 centimeter als gevolg van winning uit de “UMOG” 
gasvelden zelf. Het vigerende winningsplan bevat ook een overzicht van 
cumulatieve bodemdaling, inclusief de bodemdaling door de gaswinning uit 
naburige gasvelden (Fig. C3). De totale (maximale) bodemdaling aan het einde 
van de winning (jaar 2050) zou op minder dan 10 centimeter uitkomen. TNO-AGE 
heeft deze opgave indertijd juist bevonden (besluit instemming gewijzigd 
winningsplan UMOG, 9 augustus 2013).
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Alhoewel productievolumes binnen de grenzen blijven van het vigerende 
winningsplan rekent NAM in dit huidige winningsplan met (iets) lagere 
reservoirdrukken na einde productie. TNO-AGE heeft daarom de bodemdaling 
berekend met de invoerparameters van het huidige winningsplan (2018), 
uitgaande van het hoogste productievolume en concludeert dat de 
bodemdalingsvoorspelling binnen de opgave van het vigerende winningsplan uit 
2012 blijven,

2. Seismische risico
NAM heeft conform de leidraad^ een seismische risicoanalyse (SRA) uitgevoerd 
voor het Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp gasveld.

In het gebied van het Ureterp gasveld zijn twee aardbevingen waargenomen; een 
beving in 1999 met magnitude 1,0 en een beving in 2003 met magnitude 1,8. De 
kans op beven voor dit gasveld is daarmee automatisch 100%. Voor het Opende- 
Oost en Surhuisterveen gasveld is de bevingskans berekend op 19% en 42% 
respectievelijk. Conform de leidraad heeft NAM de magnitude van de realistisch 
sterkste beving op basis van de breukgeometrie en energiebalans berekend. 
TNO-AGE heeft de invoer parameters voor bovengenoemde stappen 
gecontroleerd en stemt in met de resultaten.

Omdat de maximale magnitude van een potentiële beving hoger is dan 2.5 
moet conform de leidraad een risicomatrix worden opgesteld aan de hand van 
onder- en bovengrondse invloedfactoren. TNO-AGE heeft de inputparameters 
voor de invloedfactoren van de risicomatrix gecontroleerd en constateert, wat 
betreft de bevolkingsdichtheid, een verschil met NAM. Deze bovengrondse 
invloedfactor van de risicomatrix moet volgens de leidraad binnen een buffer van 
5000 meter rond het voorkomen bepaald worden. Wanneer de 5000 meter buffer 
wordt beschouwd komt TNO-AGE uit op een score van 0 voor zowel het Opende- 
Oost en Surhuisterveen gasveld. Dit is respectievelijk 1 en 3 punten lager dan 
NAM. Voor het Ureterp komt TNO-AGE daarentegen uit op een score van 2 wat 1 
punt hoger is dan NAM.

Onafhankelijk van de gekozen scores voor bevolkingsdichtheid komt de 
uiteindelijke classificatie van het Opende-Oost, Surhuisterveen en Ureterp gasveld 
uit in (de laagste) seismische risicocategorie 1.

Bevindingen
TNO-AGE heeft het winningsplan beoordeeld op bodemdaling en seismisch risico, 
waarbij zij is uitgegaan van het hoogste productiescenario van NAM.

TNO-AGE heeft de bodemdaling berekend met de invoerparameters van het 
huidige winningsplan (2018), uitgaande van het hoogste productievolume en 
concludeert dat de bodemdalingsvoorspelling binnen de opgave van het vigerende 
winningsplan uit 2012 blijven.

Datum
12 juni 2018

Onze referentie 
AGE 18-10.050

Blad
2/3

^ SodM (2016), Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door 
gaswinning. Tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 24.1.p, versie 1.2
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TNO-AGE classificeert, net als de NAM, het Opende-Oost, Surhuisterveen en 
Ureterp gasveld in risicocategorie 1.

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Datum
12 juni 2018

Onze referentie
AGE 18-10.050

Blad
3/3

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat




