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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Aan de Minister van Economische Zaken & Klimaat 

Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

Datum 

Betreft 

0 1 MEI 2018 

Tcbb-advies inzake verzoek tot instemming met het winningsplan 

Leeuwarden-101 (Vermilion) 

Geachte minister, 

Per brief van 15 februari 2018 heeft u de Tcbb advies gevraagd inzake het 

verzoek van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermillon) om in te stemmen met 

het winningsplan Leeuwarden-101. 

Bij uw adviesaanvraag heeft u gevoegd: 
winnlngsplan Leeuwarden-101 versie 1.2 gedateerd op 8 december 2017 
met begeleidende brief van Vermilion 
advies SodM gedateerd 13 februari met als bijlage een advies van TNO 
Adviesgroep Economische Zaken gedateerd 12 december 2017 

Inleiding 

Vermilion is houder van de winningsvergunning Leeuwarden. Binnen het bereik 

van deze vergunning ligt het gasvoorkomen Leeuwarden-101. De reden van de 

indiening van het verzoek voor het Leeuwarden-101 voorkomen is het voornemen 

van Vermillon om de productie uit dit voorkomen opnieuw op te starten. Dit zal 

gebeuren uit een bestaande boring door deze opnieuw te completeren In de 

Rotliegendes Ten Boer Formatie. 

Er is geen eerdere versie van een winningsplan voor dit voorkomen omdat de 

gaswinning hieruit gestopt was voor het jaar 2003. Met het winningsplan wordt 

voorzien in een actualisatie van de productie- en bodemdalingsvoorspelllngen en 

een seismische risico analyse. 

De gasproductie uit het Leeuwarden-101 voorkomen startte in 1978 uit 

zandstenen van het Rotliegendes. De productie ligt stil sinds 1991. Het is de 

intentie van Vermilion de productie uit het Leeuwarden-101 voorkomen op te 

starten in 2018 met gebruikmaking van de bestaande put LEW-102-52. 
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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.

Beoordeling Tcbb

De Tcbb heeft kennis genomen van het winningsplan en van 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. Bodemdaling en risico oi schade

1.1 Algemeen

Naast autonome bodemdaling (zie www.nlog.nl voor de kaart van Nederland)
vindt er vanwege gaswinning ook bodemdaling plaats. Over het algemeen is deze
bodemdaling gekenmerkt door een platte dalingsschotel met een zeer kleine
hellingshoek. De bodemdaling verloopt zeer geleidelijk. Schade veroorzaakt door
bodemdaling vanwege gaswinning is slechts bij hoge uitzondering te verwachten.

De bodemdaling wordt gemeten volgens een door SodM goedgekeurd meetplan in
ruimte, tijd en meetmethode. De op het land nog steeds meest gebruikelijke
methode is de klassieke waterpassing al dan niet aangevuld met satelliet
metingen en/of tiltmeters.

Een meetverplichting is ingesteld om de, in de winningsplannen omschreven
bodemdalingsprognose, te checken en indien relevant het winningsplan aan te
passen. De mijnbouwer heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat de metingen op
een zorgvuldige en betrouwbare wijze plaatsvinden. De meetresultaten worden
binnen de daarvoor geldende tijdstippen overhandigd aan de Inspecteur Generaal
der Mijnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (50dM) is belast met het toezicht op
de uitvoering van de meetverplichting.

Voor het opstellen en beoordelen van dergelijke meetplannen zijn richtlijnen
beschikbaar in de leidraad “Geodetische basis voor Mijnbouw”. Deze leidraad geeft

1 Artikel 114, tweede lid
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uniforme richtlijnen voor de inrichting van meetnetten, het verwerven van
gegevens, de wijze van verwerking en het rapporteren van de bodembeweging
(bodemdaling) door delfstoffenwinning of opslag en stelt eisen aan de
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het meetnet en de metingen.
De leidraad is door de delfstoffenindustrie in samenwerking met de overheid
opgesteld. De leidraad wordt door de overheid gebruikt als toetsingskader bij de
beoordeling van de meetpiannen. In voorkomende gevallen kan gemotiveerd
worden afgeweken van de gestelde richtlijnen in deze leidraad.

1.2 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 het meetplan Leeuwarden-
Oost. De laatste waterpassing is uitgevoerd in 2013.
De bodemdaling veroorzaakt door de historische gasproductie uit het Leeuwarden
101 voorkomen bedraagt 1 cm. Vermilion heeft berekend dat de te verwachten
bodemdaling door de toekomstige gasproductie uit de Ten Boer Formatie 0,7 cm
zal bedragen. De bodemdalingsberekening is geverifieerd door TNO en zowel door
TNO als SodM aannemelijk gevonden.

Vanwege de geringe bodemdaling door de toekomstige winning uit het
Leeuwarden-lOl voorkomen voorziet Vermilion geen extra maatregelen om
schade door de bodemdaling te voorkomen of te beperken anders dan het
monitoren van de bodemdaling volgens het meetplan. Ook volgens SodM zijn bij
deze prognose geen extra maatregelen ter voorkoming van schade noodzakelijk.

Hierbij is opgemerkt dat vanwege de overlappende invloedsferen van bodemdaling
van omringende voorkomens van zowel Vermilion als de NAM in dit gebied de
huidige bodemdaling bij het Leeuwarden-lOl voorkomen momenteel 6 cm
bedraagt. Door de toekomstige bodemdaling uit het Leeuwarden-lOl voorkomen
inclusief die uit de omringende voorkomens zal bij einde productie in 2031 de
bodemdaling uitkomen op ongeveer 14 cm. Gevolgen en maatregelen zullen
worden beoordeeld door het Waterschap.

1.3 Beoordeling en conclusie Tcbb

De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in
de beoordeling van de standalone te verwachten bodemdaling van 0,7 cm door de
toekomstige winning uit het Leeuwarden-lOl voorkomen.
Echter, vanwege de invloed van de omringende voorkomens op de bodemdaling
als geheel, adviseert de Tcbb dat de gezamenlijke operators in het gebied
beheersmaatregelen afspreken met het Waterschap.
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2. Bodemtrilling en risico op schade

2.1 Algemeen

Winning c.q. opslag van delfstoffen uit/in de ondergrond kan gepaard gaan met de
door die winning of opslag geïnduceerde aardbevingen.
Met de introductie van de nieuwe mijnbouw wetgeving in de begin jaren 2000 is in
de winnings- en opslagplannen het uitvoeren van een seismische risicoanalyse
(SRA) verplicht gesteld.

Een seismische risicoanalyse wordt gebruikelijk uitgevoerd volgens een vaststaand
protocol, opgesteld door de mijnbouwmaatschappijen in samenwerking met de
kennisinstituten TNO, KNMI en SodM. Dit protocol is in de loop van de tijd enige
malen gewijzigd naar de nieuwste kennis en inzichten.

In het begin was de focus van het onderzoek voor een seismische risicoanalyse
met name gericht op de geologische-, geomechanische-, en reservoirtechnische
aspecten van de voorkomens en de opbouw van de ondiepe ondergrond.
Tegenwoordig worden ook andere aspecten meegenomen in de seismische
risicoanalyse voor een winnings- of opslagplan, zoals bijvoorbeeld
bevolkingsdichtheid, type en dichtheid van bebouwing, aanwezige infrastructuur
en eventuele andere mijnbouwactiviteiten zoals bijvoorbeeld geothermie.

Het protocol gaat uit van een kwalificatie van het risico op bevingen in drie risico-
categorieën. Plaatsing in de laagste risicocategorie (categorie 1) houdt in dat de
kans op geïnduceerde bevingen, en de schade als gevolg daarvan, beperkt is.
Mocht er 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.

2.2 Beschikbare informatie in het winningsplan en advies SodM

Vermilion heeft een Seismische Risico Analyse (SRA) uitgevoerd met betrekking
tot het Leeuwarden-lOl voorkomen op basis van een laag en een hoog
productiescenario en volgens het huidige protocol.
Vermilion concludeert dat het voorkomen voor beide productiescenario’s in de
laagste risicocategorie valt.
TNO heeft de door Vermilion uitgevoerde SRA gecontroleerd en stemt in met de
resultaten.

2.3 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. De Tcbb acht het
bestaande seismische netwerk van het KNMI voldoende voor de monitoring van
seismische activiteit in het Leeuwarden-lOl voorkomen.
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Plaatsing in de laagste risicocategorie ( categorie I) houdt in dat de kans op 

geïnduceerde bevingen, en de schade als gevolg daarvan, beperkt is. 

Mocht er 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. 

Advies Tcbb 

De Tcbb heeft het winningsplan integraal beoordeeld op de mogelijke gevolgen 

van bodemd�ling en bodemtrilling en de schade die daar het gevolg van kan zijn. 

De Tcbb ziet op basis van thans beschikbare gegevens, inzichten en mede gezien 

de adviezen van TNO en SodM geen reden om uit het oogpunt van de mogelijke 

gevolgen voor bodemdaling en bodemtrilling instemming te onthouden aan het 

voorliggende winningsplan Leeuwarden-101. 

Daarbij adviseert de Tcbb om vanwege de invloed van de omringende voorkomens 

op de bodemdaling als geheel, dat Vermilion met de gezamenlijke operators in het 

gebied beheersmaatregelen afspreekt, voor zover nodig, met het Waterschap. 

Met vriendelijke groet, 

 Voorzitter 
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