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Onderwerp 

Adviesverzoek wijziging instemming winningsplan Oldelamer 

 

 

 

Geachte meneer , 

 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek van 8 februari 2019 (per email) omtrent de 

wijziging instemming winningsplan Oldelamer van 9 januari 2018 door Vermilion 

Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), berichten wij u het volgende.  

 

SodM heeft TNO-AGE gevraagd om advies op en controle van de uitvoering van 

de berekeningen in de aanvraag wijziging instemmingsbesluit winningsplan 

Oldelamer voor de prognoses omtrent: 

1. Efficiency (toetsing van de efficiency van winning met betrekking tot 

huidige kennis en technieken). 

2. Bodemdaling (prognoses en onzekerheden, verificatie van gemeten 

bodemdaling). 

3. Bodemtrilling (analyse van de risico beoordeling seismiciteit, controle op 

historische bevingen). 

 

Beschrijving winning 

Het Oldelamer gasveld is in 1985 ontdekt en in 1993 in productie genomen door 

de put Oldelamer-01 (OLR-01). In 1999 is een tweede productie put (OLR-02) 

toegevoegd. Het gas bevindt zich voornamelijk in de kalkstenen van de Zechstein 

Formatie. Sinds 2014 ligt de productie uit het gasveld stil omdat de reservoirdruk 

te laag is ten opzichte van de pijpleidingdruk. Beide productieputten zijn sindsdien 

tijdelijk ingesloten. 

Vermilion is van plan om de productie te hervatten. Onderdeel van dit plan is om 

een aftakking te boren vanuit een van de bestaande putten om gas te produceren 

uit een westelijk deel van het gasveld dat slecht door de bestaande putten is 

aangesproken.  

 

1. Efficiency 

De initiële hoeveelheid gas (IGIP) zoals vermeld in het vigerende winningsplan 

(2003) bedraagt 3.100 tot 3.410 miljoen Nm3 gas. Tot de tijdelijke stopzetting in 
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2014 is er 2.068 miljoen Nm3 gas geproduceerd. Dit betekent dat er inmiddels 60 

tot 66%, het zogeheten winningspercentage, van de IGIP geproduceerd is.   

Op basis van nieuwe inzichten verwacht Vermilion een extra hoeveelheid gas van 

114 tot 703 miljoen Nm3 in allereerst een dunne zandsteenlaag van de Vlieland 

Formatie direct boven de kalkstenen van de  Zechstein Formatie. Daarnaast staat 

deze zandsteenlaag in verbinding met een extra hoeveelheid gas in de kalkstenen 

van de Zechstein Formatie ten westen van het oorspronkelijke Oldelamer gasveld. 

De toekomstige productie uit het Oldelamer gasveld wordt door Vermilion geschat 

op 79 tot 528 miljoen Nm3 gas met een winningspercentage van 66 tot 74%. 

Vermilion gaat uit van een productieduur tot 2040 bij het maximale productie-

scenario. 

 

TNO-AGE vindt het genoemde winningspercentage en productieduur in 

overeenstemming met de principes van doelmatige en efficiënte winning in 

genoemde geologische setting. 

 

2. Bodemdaling 

Vermilion heeft de gemeten bodemdaling gebruikt voor de kalibratie van het 

bodemdalingsmodel. Op basis hiervan schat Vermilion de historische 

bodemdaling door gaswinning in het verleden op het diepste punt van de kom 

boven het Oldelamer gasveld op 1 tot 2 cm. Vermilion verwacht dat de nog te 

verwachten bodemdaling door gaswinning uit het Oldelamer gasveld in het diepste 

punt van de kom minder dan 1 cm is. De uiteindelijke totale bodemdaling wordt 

daarmee door Vermilion geschat op maximaal (afgerond) 3 cm. TNO-AGE merkt 

op dat bovengenoemde beschrijving niet overeenkomt met Figuur 15-3 en 15-7 

van het winningsplan waarbij respectievelijk een maximale bodemdaling van 2 cm 

en iets meer dan 2 cm in het diepste punt wordt getoond. 

 

TNO-AGE heeft de inputparameters, de aanpak en de daaruit voortvloeiende 

bodemdalingsresultaten gecontroleerd en eigenstandig nagerekend. TNO-AGE 

komt uit op 3,1 cm voor de maximale bodemdaling na afloop van de gaswinning 

uit het Oldelamer gasveld, overeenkomstig de beschrijving van Vermilion van 

maximaal (afgerond) 3 cm. 

 

3.  Bodemtrilling 

TNO-AGE merkt op dat er geen historische bevingen gemeten zijn gerelateerd 

aan het Oldemar gasveld.  

 

Vermilion heeft conform de leidraad2 een seismische risicoanalyse (SRA) 

uitgevoerd voor het Oldelamer gasveld. Vermilion komt uit op een 

verwaarloosbare kans op beven omdat de verhouding tussen de stijfheid van de 

afsluitende laag ten opzichte van het reservoirgesteente onder de drempelwaarde 

blijft. Het Oldelamer gasveld classificeert daarmee in de laagste seismische 

risicocategorie (I). 

 

                                                      
2 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 heeft dit gecontroleerd en eigenstandig nagerekend. TNO-AGE 

classificeert, net als Vermilion, het Oldelamer gasveld in de laagste seismische 

risicocategorie I met een verwaarloosbare kans op beven.  

 

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat 

 

 

 




