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INTRODUCTIE 
Op 30 januari 2019 is door het Staatstoezicht op de Mijnen per mail in drie categorieën A, B 
en C, deels afzonderlijk genummerd, een aantal vragen gesteld. In een gesprek op 6 
februari is gesproken over onderdeel A en C. In een vervolggesprek op 19 februari 2019 is 
gesproken over de vragen in onderdeel B.  
In dit document zijn alle antwoorden opgesomd en waar opportuun, verder onderbouwd. De 
volgorde is conform de nummering en opgave van de e-mail van 30 januari 2019. Voor de 
leesbaarheid heeft TAQA de exacte SodM vragen in cursief herhaald, alvorens deze te 
beantwoorden.   
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VRAAG A 
Allereerst heb ik geactualiseerde duiding nodig van de in het opslagplan (2009) beschreven 
verwachte schade door bodemtrilling. Ik zie dat graag in termen van een doorrekening van de 
maximale grondbeweging waarmee in het slechtste geval rekening gehouden moet worden, en wat 
dat betekent voor de gevolgschade? Met wat voor schade moet rekening worden gehouden, wat 
speelt in het slechtste geval? 

 
Deze duiding zal specifieker moeten zijn dan wat in het opslagplan (2009) staat beschreven. Het zal 
rekenschap moeten geven van de meest recente inzichten van verwachte schade. De inschatting van 
kans op DS2 is wel toegenomen met recente ervaring van magnitude-3-en-hoger. Natuurlijk mag 
daarbij ook context worden gegeven in wat eerder (na opslagplan en besluit daarover) naderhand 
over gevolgrisico is gesteld in andere studies en uitspraken/besluiten die jullie relevant vinden voor 
het Bergermeerveld. 
 
Mijn verzoek is: 

1. Een doorrekening van de grondbeweging, in ieder geval ook op basis van een Mmax = 3,9 
die in eerdere besluiten van de minister en uitspraken van de Raad van State is aangehaald 
als de door experts ingeschatte realistische maximale magnitude.  

2. Jullie kunnen vanzelfsprekend in jullie duiding naar eigen inzicht toelichten wat jullie menen 
dat de geomechanische studie betekent voor de voorziene operatie van de gasopslag voor 
een lagere inschatting van de kans x magnitude en daarmee het risico dat een 
grondbeweging X zich voordoet en tot DS2 schade zal leiden. 

3. Weliswaar concluderen jullie in het technisch addendum dat “Hence, the maximum magnitude 
of 2.2 that is predicted for this worst case is the same as the maximum magnitude for 133 bar 
maximum pressure”, maar in de afweging naar de Mmax spelen voor ons ook andere 
methodes en afwegingen mee. Vandaar de Mmax wel voor 3,9 doorrekenen.  

4. Ik ga niet op mijn advies vooruitlopen, maar kan wel aangegeven dat wij kunnen volgen hoe 
jullie op basis van kritisch belast breukoppervlak voor de cycli in vergelijking tot het kritische 
oppervlak bij depletie concluderen dat het risico kleiner is. Echter d’r zijn meer overwegingen 
die voor de schatting van de Mmax (van 3,9) een rol hebben gespeeld. De inzichten uit de 
geomechanische modelstudie helpen zeker, maar evengoed vindt SodM dat de 3,9 waarde 
op basis van wat nu is aangeleverd als referentie genomen dient te worden voor de 
doorrekening van de grondbeweging. In de toelichting van de verwachte DS2 schade is het 
jullie vrij om jullie context naar jullie inzicht te geven. 

ANTWOORD A 
Vooropgesteld en zoals bekend volgt uit de meest recente Fenix studie een Mmax=2.2. 
TAQA is van mening dat dit de meest reële inschatting is van de Mmax voor toekomstige 
opslag-cycli en niet de eerder ingeschatte Mmax van 3.9.  
 
Desondanks kan TAQA relatief makkelijk aan het verzoek voor PGV scenario’s voor een 
Mmax 3.9 tegemoet komen. In het rapport “Maximale schade door geïnduceerde 
aardbevingen: inventaris van studies met toepassing op Bergermeer” (TNO, 2011) wordt de 
gevraagde grondbewegingen namelijk voor zowel een Mmax van 3.5 als 3.9 berekend, en 
de verwachte schade beargumenteerd. In dit rapport worden de PGV scenario’s 
doorgerekend met een GMPE ontworpen door het KNMI (Dost et al., 2004). Sinds het 
verschijnen van dit rapport heeft er geen seismiciteit plaatsgevonden in het Bergermeer 
veld die schade heeft veroorzaakt. Het rapport is dus nog steeds gebaseerd op de meest 
actuele relevante veldspecifieke data.  
 
Overigens zijn er recent nieuwe GMPEs ontwikkeld die gekalibreerd zijn op data afkomstig 
van andere onshore gasvelden in Nederland (Bommer et al., 2016). Vergeleken met de 
KNMI GMPEs laten deze GMPEs consistent lagere PGVs zien voor magnitudes groter dan 
2.9. Het TNO rapport uit 2011 is dus conservatief.  
 
Een doorrekening van de PGV bij een Mmax van 2.2 laat maximaal een PGV zien van 
5mm/s. Bij deze magnitude is alleen DS1 schade te verwachten.  
 
  



 
 

  4 
 

VRAAG B-1) EERSTE ALINEA 
Over figuur 4 in het technisch addendum, hoe komt het dat voor punten 4 en 6 de open 
cirkels, de spanning state ten tijde van de laagste depletiedruk aan eind van winning zo 
verschillend zijn voor het figuur links (77-133) en rechts (77-150) bar. De open cirkel 
zouden toch op dezelfde plek moeten liggen? 

ANTWOORD  
• De punten zijn destijds voor beide simulaties op iets andere plekken gekozen 
• Door de punten op dezelfde plek te kiezen verdwijnen de grote verschillen 

 

 
Figuur 1 laat het verschi l  tussen de spanningspaden die in het rapport zi jn gepresenteerd (boven) en de 
geüpdatete spanningspaden (onder) zien. In het rapport zi jn dest i jds de punten voor beide simulat ies op 
iets andere plekken gekozen. Door de plekken in de update op dezelfde plek te kiezen verdwijnen de 
grote verschi l len en l iggen de open cirkels voor elke locat ie op dezelfde plek. 

VRAAG B-1/ TWEEDE ALINEA 
Voor de andere open cirkels zijn wij ook kleine verschillen—komt dat door wat in figure 
caption wordt aangegeven ‘note that the points are chosen at slightly different position’? 

ANTWOORD B-1 
• Ja, dit klopt, er is een klein verschil tussen die cycli van punt 1.  
• De tijdsstappen voor de twee simulaties zijn niet hetzelfde. Dit geeft kleine 

verschillen.  
• Verder is de spanningstoestand ook gecorrigeerd naar de failure envelop. Dit 

gebeurt in net iets andere stappen en zorgt ook voor kleine verschillen. 
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VRAAG B-1/ DERDE ALINEA 
Echter vooral voor stress path 6 kan dit niet de reden zijn. De open cirkel (max depletie), de 
refill spanning path en ook de cycli liggen heel ergens anders. 

• Antwoord  B-1: Punt 6 is gekozen vlakbij de grootste spanningsconcentratie nabij 
het punt waar de twee reservoir-compartimenten net geen contact maken. Een klein 
verschil in positie zorgt hier voor grote verschillen in spanning (zie figuur 2 hieronder 
voor locatie). 

 
Figuur 2 Let op de schaal van de twee f iguren is niet gel i jk.  Het bovenste f iguur dient als i l lustrat ie voor 
de locat ies van de spanningspaden. De kleurschaal laat het cri t ical stress rat io(τ /σn-Pav g) zien ten t i jde 
van het M= 0.9 event.  Het onderste f iguur laat het cri t ical stress rat io zien aan het einde van de deplet ie 
fase. Dit  f iguur i l lustreert  de hoge spanningsconcentrat ie op de locat ie van punt 6 (zwarte st ip) aan het 
einde van de deplet ie fase. Een klein verschi l  in posit ie zal hier voor een groot verschi l  in spanning 
zorgen. 

VRAAG B-2 
Verduidelijkingsvraag: Figuur 4, rechts (77-150 bar), punt 1, d’r zijn twee cycli te zien, 
eentje met een tao net onder de -10 MPa en eentje (meerder cycli) net boven de -10 MPa. 
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Die eerste cyclus komt overeen met de 77-133 bar cyclus in de linker figuur 4; klopt dat? Dit 
is ook overeenkomstig het cyclus verloop zoals in tijd weergegeven in Figuur 5? 

ANTWOORD B-2 
• De eerste cyclus komt overeen met de historische reservoirdrukken tot 2017 

o De historische drukken zijn ook meegenomen in de 77-133 bar plot, dit deel 
komt overeen met de 77-150 bar plot. 

o Voor de 77-133 bar plot overlappen de historisch drukken voor een groot 
deel de forecast (het lijkt dus één cyclus). 

o De tweede cyclus komt overeen met de 77-150 bar forecast.  
 

 
Figuur 3 De bovenste twee f iguren laten het verloop van het 133 bar model zien en de onderste twee 
f iguren laten het verloop van het 150 bar model zien. De l inker f iguren laten de spanningspaden van de 
zes punten in mohrspace zien. De rechter f iguren laten het stressverloop over t i jd voor punt 1 
gecombineerd met de reservoirdruk zien. De reservoirdruk gebruikt  als input is tot  januari 2017 voor 
beide modellen gel i jk.  Dit  zi jn historische reservoirdrukken. In de bal lonvormige spanningspaden (punten 
4,5 en 6) komen de historische drukken overeen met de binnenste ovaal vormige spanningspaden. Punt 1 
in het 150 en 133 bar model laat t i jdens de historische cycl i  een gel i jk spanningspad zien. Nadat de 
historische cycl i  zi jn doorlopen, wordt de druk in de forecast in het 150 bar model verhoogd naar 150 bar.  
Voor punt 1 heeft  di t  het gevolg dat de effect ieve normaal spanning verder daalt .  Doordat het model 
t i jdens ref i l l  en storage gecorrigeerd wordt voor sl ip,  zal het spanningspad van punt 1 niet door de fai lure 
envelop gaan maar de fai lure envelop volgen. Nadat de reservoirdruk 150 bar heeft  bereikt  zal de 
reservoirdruk in de winter weer afnemen. Dit  heeft  als effect dat de effect ieve normaal spanning weer 
toeneemt en het spanningspad van de fai lure envelop af loopt(cri t ical stress rat io neemt af).  
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VRAAG B-3/EERSTE ALINEA 
Fundamentele vraag, qua mechanisme, hoezo beweegt het stress path zich voor punten 1 
en 2 langs de failure envelop? (NB: Als voorbeeld in de vraag worden drie citaten op pag 3 
en 61 genoemd die hier niet integraal zijn weergegeven) 

ANTWOORD 
1) Slipcorrectie na depletie 

• Als er een afschuiving optreedt, dan vindt er niet alleen slip plaats in het gebied 
waar de Mohr-Coulomb (MC) conditie overschreden wordt, maar ook aan de randen 
(zie ook Figuur 6, verderop in het document) 

• De overschreden schuifspanning wordt herverdeeld over de randen van het gebied 
waar de MC conditie overschreden is. Hierdoor wordt een groter gebied kritisch (de 
stap tussen van zonder slip correctie naar slip correctie (na depletie) in het figuur 
hieronder ) 

• Punten 1 & 2 zijn gekozen aan de randen waar de slip correctie na depletie voor 
additionele schuifspanning zorgt 

2) Slip correctie tijdens refill en storage 
• Beide spanning paden overschrijden de MC conditie. Pad 2 overschrijdt de MC 

conditie heel beperkt 
• De spanning paden worden voor slip gecorrigeerd, zodra zij de MC conditie 

overschrijden 

 
Figuur  4  Het bovenste f iguur laat de spanningspaden zien zonder enige sl ip correct ie.  Spanningspad 1 
heeft  zonder correct ie met een oplopende reservoirdruk een oplopende cri t ical stress rat io (het 
spanningspad gaat r icht ing de fai lure envelop).Het verschi l  tussen f iguur 1 en 2 is dat er in f iguur 2 
gecorrigeerd is voor sl ip na deplet ie en in f iguur 1 niet.  Door de sl ip correct ie toe te passen, worden de 
spanningspaden die na deplet ie onder de fai lure envelop zi jn uitgekomen (pad 4 en 6) naar de fai lure 
envelop terug gecorrigeerd. Dit  wordt bewerkstel l igd door een afname in schuifspanning. De 
overschreden schuifspanning wordt herverdeeld naar de randen van het gebied waar de schuifspanning 
de fai lure envelop heeft  overschreden. Punten 1,2 en 3 zi jn gekozen in het gebied waar de 
schuifspanning naar herverdeeld is.  Voor deze spanningspaden neemt de schuifspanning als gevolg van 
de sl ip correct ie toe. In f iguur 2 duiken de spanningspaden 1,2 en 3 onder de fai lure envelop t i jdens ref i l l  
en storage. In f iguur 3 wordt er ook gecorrigeerd voor sl ip t i jdens ref i l l  en storage en worden de 
spanningspaden 1 2 en 3 naar de fai lure envelop gecorrigeerd. Dit  heeft  als effect dat deze 
spanningspaden de fai lure envelop volgen zolang ze de neiging hebben de fai lure envelop te 
doorkruisen.  
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VRAAG B-3 TWEEDE ALINEA 
Blijven deze punten op de failure-envelop omdat de breuk blijft bewegen (zo ja: in welke 
richting schuift de breuk?), of is het toevallig dat het spanning path zodanig is dat de punten 
zich parallel aan de failure envelop bewegen? Als dit laatste het geval is: hoe zou de 
spanning path zich ontwikkeling zijn bij een lagere sliding friction coëfficiënt? 

ANTWOORD  
• Het is geen toeval dat de spanning paden zich langs de failure envelop bewegen. 

Dit komt omdat in dit scenario de MC conditie opgelegd is. Er wordt voor slip 
gecorrigeerd bij overschrijden van de MC conditie. Punt 2 overschrijdt beperkt de 
MC conditie en wordt beperkt gecorrigeerd. 

• De breuk beweegt in dezelfde richting als bij depletie. Mocht dit niet het geval zijn 
dan zou de spanning ook omkeren. 

• De spanningspaden laten hetzelfde effect zien. Spanningspaden 4, 5 en 6 gaan 
meteen van de failure envelop af. Spanningspaden 1, 2 en 3 blijven de failure 
envelop volgen zolang de spanningspaden de neiging hebben om over de failure 
envelop te gaan.  

• Door een lagere frictie coëfficiënt (0.6) te kiezen, zal de schuifspanning na het 
corrigeren voor slip na de depletie fase lager zijn in vergelijking met een hogere 
frictie coëfficiënt (0.65). Dit komt omdat de failure envelop wordt bepaald door de 
frictie coëfficiënt.   
 

 
Figuur 5 Links zi jn de spanningspaden voor het 0.65 model geplot en rechts de spanningspaden voor het 
0.6 model.   
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VRAAG 1. TIJDENS PRESENTATIE OP 19 FEBRUARI  
In het 3D model wordt er voor slip gecorrigeerd door alleen de schuifspanning te corrigeren. 
Je neemt dus aan dat de effectieve normaal spanning niet verandert door slip. Zie je dit 
effect ook in de 2D slip modellen terug? 

ANTWOORD 
• De resultaten van de 2D slip modellen laten zien dat de effectieve normaal spanning 

nauwelijks verandert door slip toe te voegen in de modellen. Dit komt overeen met 
de theorie (zie Kassir et al.) voor een vlakke breuk, wat geldt voor het 2D model. 

 
Figuur 6 laat het verschi l  tussen het 2D sl ip model en het 2D No-sl ip model zien voor de 
normaalspanning, schuifspanning en de cri t ical stress rat io aan het einde van de deplet ie fase. Uit  de 
modellering volgt dat door sl ip toe te voegen de normaal spanning nauweli jks verandert.  De 
overschreden schuifspanning in het centrum van het prof iel wordt door sl ip herverdeeld over de randen 
van het gebied waar de fai lure envelop overschreden is.  Hierdoor wordt een groter gebied kri t isch. Dit  
resultaat is overgenomen in het 3D model dat na deplet ie gecorrigeerd is voor sl ip.  In het 3D model is de 
sl ip correct ie uitgevoerd door de schuifspanning te herverdelen.  
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VRAAG 2. TIJDENS PRESENTATIE 19 FEBRUARI 2019 
In het 3D model zien we dat delen van de breuk kritisch worden met het verhogen van de 
reservoirdruk. Dit effect zien we niet terug in de 2D modellen. Kunnen jullie aan de hand 
van resultaten van de 2D slip modellen dit gedrag verklaren?  

ANTWOORD  
• Door een punt te kiezen op 2400m diepte kunnen we laten zien dat ook in het 2D 

model een deel van de breuk kritisch wordt met oplopende reservoirdruk. In het 2D 
slip model was het niet mogelijk om slip tijdens refill en storage te modelleren, 
vanwege het hysterese-effect. Daarom zal het spanningspad de failure envelop 
overschrijden en niet zoals in het 3D model over de failure envelop lopen. Het 
spanningspad afkomstig uit het 2D model tijdens refill en strorage (X3F065F) is 
vergelijkbaar met spanningspad 1 gepresenteerd in figuur 4.2.   

• Het 2D slip model laat zien dat alleen een deel van de breuk onderin het profiel 
kritisch gespannen wordt. In het 3D model wordt een deel van de breuk zowel 
bovenin als onderin het reservoir kritisch gespannen. Hierin verschilt het 3D model 
van het 2D model. 

 
Figuur 7 (f iguur 125 in het 133 rapport) laat de gemodelleerde cri t ical stress rat io op 1 november 2018 
zien van verschi l lende 2D modellen. Ook is de locat ie aangegeven van de spanningspaden die op de 
volgende pagina beschreven worden. Op 1 november heerst er een gemiddelde reservoir druk van 133 
bar.  In het X1NS  2D model wordt er geen sl ip gemodelleerd t i jdens deplet ie.  De overtol l ige 
schuifspanning opgebouwd t i jdens de deplet ie fase wordt niet herverdeeld. Hierdoor bl i j f t  het centrum 
van het prof iel  t i jdens ref i l l  en storage kri t isch gespannen. In het X1NSF  2D model wordt er ook geen sl ip 
gemodelleerd maar wel hysterese t i jdens ref i l l  en storage. De overtol l ige schuifspanning opgebouwd 
t i jdens de deplet ie fase wordt hier ook niet herverdeeld. Hierdoor bl i j f t  het centrum van het prof iel  t i jdens 
ref i l l  en storage kri t isch gespannen. In het X3F065  2D model wordt er t i jdens deplet ie sl ip gemodelleerd. 
De overtol l ige schuifspanning wordt t i jdens deplet ie herverdeeld over het prof iel .  Het gehele prof iel  is bi j  
een reservoirdruk van 133 bar niet kri t isch gespannen. In het X3F065F  2D model wordt er t i jdens 
deplet ie sl ip gemodelleerd en t i jdens ref i l l  en storage hysterese. De overtol l ige schuifspanning wordt 
t i jdens deplet ie herverdeeld over het prof iel ,  Aan de onderkant van het reservoir overschri jdt  het prof iel  
de fai lure envelop op 1 november 2018. Hieruit  kan geconcludeerd worden dat dit  deel van de breuk 
kri t isch gespannen wordt t i jdens het opvul len van het reservoir.  Dit  ef fect zien we ook in het 3D model 
voor de punten 1,2 en 3 terug.  Door ook sl ip te modelleren t i jdens ref i l l  en storage zal de overtol l ige 
schuifspanning bi j  overschri jden van de fai lure envelop worden herverdeeld. In het 2D sl ip model was het 
niet mogeli jk om sl ip t i jdens ref i l l  en storage te modelleren. 
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Figuur 8 laat de spanningspaden zien van een punt gekozen op 2400m diepte afkomstig uit  de 
verschi l lende 2D simulat ies (zie f iguur 7 voor locat ie).  In het X1NS  model zonder sl ip en hysterese laat 
het spanningspad een elast isch gedrag zien. Met oplopende reservoir druk wordt de cri t ical stress rat io 
lager.  Door hysterese toe te voegen in het X1NSF  model loopt het spanningspad na deplet ie r icht ing de 
fai lure envelop; de cri t ical stress rat io loopt op. In het X3F065  model wordt er t i jdens deplet ie 
gecorrigeerd voor sl ip.  Op dit  deel van de breuk zorgt s l ip voor addit ionele schuifspanning. Opval lend is 
dat s l ip geen effect heeft  op de effect ieve normaal spanning. Sl ip zorgt er dus voor,  dat ook dit  deel van 
de breuk t i jdens deplet ie kri t isch gespannen wordt.  Ti jdens ref i l l  en storage en zonder hysterese zal dit  
deel van de breuk van de fai lure envelop af lopen en minder kri t isch gespannen worden met oplopende 
reservoir druk. In het model X3F065F  wordt er zowel s l ip t i jdens deplet ie als hysterese t i jdens ref i l l  en 
storage gemodelleerd. Door hysterese toe te voegen wordt dit  deel van de breuk met oplopende reservoir 
druk kri t isch gespannen. We zien het effect dat delen van de breuk, waar schuifspanning naar is 
herverdeeld, kri t isch gespannen wordt met oplopende reservoirdruk. Dit  zien we terug in zowel het 2D 
model als in het voor sl ip gecorrigeerde 3D model.   
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VRAAG C-4 
Zijn er wezenlijke aanpassingen in het geologisch model van de afsluitende lagen struktuur 
die relevant zijn voor deze beoordeling? Bijv. is de seismiek zodanig geherinterpreteerd 
vwb de ROSL, ZEZ3A (& Plattendolomiet) horizonten die invloed hebben op de dikte van 
de afsluiting? Vooral de dikte aangrenzend aan de westrand (de westelijke rand) van het 
opslagreservoir. 

ANTWOORD 
• Het geologisch model is geüpdatet met de nieuwste seismische interpretatie. Het 

geüpdatet geologisch model bevestigt de dikte van het afsluitende Zechstein pakket. 
Ten opzichte van het vorige model laat het geüpdatet geologisch model geen 
relevant verschil in de dikte van het afsluitende Zechstein pakket zien.   

• Het Zechstein gesteentepakket is minimaal enkele tientallen meters dik (ook op en 
nabij de westelijke randbreuk). Dit pakket is voldoende dik om als “caprock” te 
fungeren.  

• Het Zechstein gesteentepakket heeft daarnaast miljoenen jaren het gas ervan 
weerhouden om uit het reservoir te ontsnappen.  

• De caprock bestaat onder meer uit dikke zoutlagen. Deze lagen bevinden zich op 
een diepte van meer dan 1900m. 

o In het zout is de minimale horizontale spanning gelijk aan de verticale 
spanning.  

o Op een diepte van 1900 m is de verticale spanning en dus ook de minimale 
horizontale spanning ruim 40 MPa (=400 bar).  

o Voordat de caprock bezwijkt, zal de druk in het reservoir tot meer dan 400 
bar verhoogd moeten worden. Deze druk ligt 172 bar hoger dan de initiële 
druk (228 bar) en tijdens de gasopslag operaties zal de maximale druk ten 
alle tijden onder de initiële druk blijven.  

 
Figuur 9 laat de Zechstein dikte [m] zien boven het Bergermeer Reservoir.  De contour van het 
Bergermeer is aangegeven met een gest ipte blauwe contour.  Geconcludeerd kan worden dat 
de Zechstein laag ruim voldoende dik is om als “caprock” te fungeren.  
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VRAAG C-5 
Geldt naar jullie huidige beoordeling, ook voor de opnieuw aangevraagde 150 bar de 
opgegeven argumentatie voor de integriteit van het afsluitende gesteentepakket, namelijk 
dat de drukopbouw “nimmer de oorspronkelijke reservoirdruk zoals gemeten bij het begin 
van de produktie zal overstijgen”? 

ANTWOORD 
• Het gasvolume in het reservoir bij een reservoirdruk van 150 bar bedraagt ongeveer 

65% van het oorspronkelijk volume. TAQA stelt vast dat  de oorspronkelijke 
reservoirdruk zoals gemeten bij het begin van productie niet overschreden zal 
worden. 

o Bij de oorspronkelijke reservoirdruk van 228 bar was het gasvolume in het 
reservoir 16.8 BCM; 

o Bij een reservoirdruk van 133 bar is het gasvolume in het reservoir 9.5 BCM 
(5.4 BCM kussengas en 4.1 BCM werkvolume); 

o Bij een reservoirdruk van 150 bar is het gasvolume in het reservoir 10.9 BCM 
(5.4 BCM kussengas en 5.5 BCM werkvolume). 

VRAAG C-6 
Zijn er nog andere documenten met inventarisatie van risico’s en barrières waarvan TAQA 
wenst dat die in het SodM advies aan EZK worden meegenomen? 

ANTWOORD 
De verhoging van de reservoirdruk naar 150 bar, in combinatie met de huidige inzichten 
betreffende het Bergermeerveld, brengt geen verandering in de integriteitsuitgangspunten 
met zich mee (zie ook de antwoorden bij vraag C-4 en C-5). Wat TAQA betreft is de huidige 
beschikbare informatie die het verzoek tot drukverhoging naar 150 bar ondersteunt, 
alsmede de verplichtingen vanuit de vigerende vergunning(en) en de Mijnbouwwetgeving, 
voldoende om de risico’s van de drukverhoging te kunnen duiden. Daarom is er geen wens 
om additionele documentatie mee te nemen in het SodM advies aan EZK. 


	Vraag A
	Antwoord A
	Vraag B-1) eerste alinea
	Antwoord
	Vraag B-1/ tweede alinea
	Antwoord B-1
	Vraag B-1/ derde alinea
	Vraag B-2
	Antwoord B-2
	Vraag B-3/eerste alinea
	Antwoord
	Vraag B-3 tweede alinea
	Antwoord
	Vraag 1. tijdens presentatie op 19 februari
	Antwoord
	Vraag 2. tijdens presentatie 19 februari 2019
	Antwoord
	Vraag C-4
	Antwoord
	Vraag C-5
	Antwoord
	Vraag C-6
	Antwoord



