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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Aan de Minister van Economische Zaken & Klimaat 
Directie Warmte en Ondergrond 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG
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bodembeweging
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2500 EK Den Haag

T 088 042 5718 
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4 JUN 2019
Datum
Betreft Tcbb-advies inzake adviesverzoek wijziging instemmingsbesluit Vinkega 

(Vermilion)

Ons kenmerk
TCBB/ 19138580
Uw kenmerk
DGKE-WO/ 19111664

Bijlage(n)

og

og

w“

Om

roï

Geachte minister.

Per brief van 9 mei 2019, kenmerk DGKE-WO/19111664, heeft u de Technische 
commissie bodembeweging (Tcbb) advies gevraagd met betrekking tot een 
adviesverzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit Vinkega, ingediend door 
Vermilion.

Bij uw adviesaanvraag heeft u gevoegd:

Vermilion - Begeleidende brief Winningsplan Vinkega, Addendum, gedateerd 13 juli 
2018.
Vermilion - Aanvraag instemming Winningsplan Vinkega-Addendum, gedateerd 30 
november 2018.
Royal Haskoning DHV - Effectbeoordeling bodemdaling als gevolg van gaswinning 
Vinkega op de waterhuishouding en natuur, gedateerd 31 oktober 2018.
Advies SodM - Winningsplan Vinkega-Addendum, gedateerd 16 mei 2019.
Advies TNO-AGE - Adviesverzoekaddendum aanvraag wijziging instemmingsbesluit 
winningsplan Vinkega, gedateerd 24 april 2019.
Waterschap Drents Overijsselse Delta - Advies op het gewijzigde winningsplan 
Diever, gedateerd 4 maart 2019.
Ministerie EZK - Instemmingsbesluit winningsplan Vinkega, gedateerd 11 juli 2018.

Inleiding

Het gasvoorkomen Vinkega (winningsvergunning Gorredijk, Provincie Friesland) is in 
2011 in productie genomen. De producerende formaties zijn de Onder Krijt - Vlieland 
zandstenen en de Perm - Rotliegend zandstenen.
Vermilion verwacht het Vinkega voorkomen door te kunnen produceren tot 2032.

Naar aanleiding van een eerdere actualisatie van de bodemdaling en een Seismische 
Risico Analyse (SRA) volgens de SRA leidraad van 2016, heeft de Tcbb op 25 april 2017 
advies uitgebracht met betrekking tot het winningsplan Vinkega.
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Vermilion heeft nu een actualisatie ingediend van de bodemdalingsberekening en 
effectbeoordeling bodemdaling naar aanleiding van de bodemdalingsmeetcampagne 
2017.

Het voorliggende verzoek tot instemming met wijziging van het instemmingsbesluit 
Vinkega van 11 juli 2018 betreft uitsluitend een herziening van de mate van omvang 
(area of influence) van de bodemdalingskom. De bodemdalingskom wordt volgens 
Vermilion echter niet dieper.

Alie andere aspecten van het vigerende winningsplan Vinkega blijven gelijk.

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 de documentatie van Vermilion en de adviezen van 
SodM, TNO-AGE en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

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 iicht gekeken naar dit onderhavige verzoek tot instemming.

1. Bodemdaling en risico op schade

1.1 Beschikbare informatie en advies SodM

Monitoring van de bodemdaling geschiedt door waterpassing volgens het meetplan 
Noordwolde, Weststellingwerf, Vinkega en De Hoeve. De meest recente berekening van 
de bodemdaling in het gebied van het winningsplan Vinkega is gebaseerd op metingen 
gedaan in 2017.

Uit de in 2017 uitgevoerde bodemdalingsmetingen is volgens Vermilion gebleken dat de 
bodemdalingskom ten gevolge van de gaswinning uit het Vinkega voorkomen andere

Artikel 114 lid 2 Mijnbouwwet
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afmetingen heeft dan eerder verwacht. Dit leidt tot een wijziging van de 
bodemdalingsvoorspelling in het vigerende winningsplan voor Vinkega. Uit de metingen 
blijkt dat de bodemdalingskom ten gevolge van de winning uit het Vinkega voorkomen 
zich verder in zuidoostelijke richting uitstrekt dan eerder verwacht. Dit wordt volgens 
Vermilion veroorzaakt doordat het watervoerende gedeelte van de Rotliegend 
zandstenen, waarin drukverlaging optreedt, groter blijkt te zijn.
De diepte van de verwachte uiteindelijke bodemdaling ten gevolge van winning uit het 
Vinkega voorkomen blijft volgens Vermilion onveranderd vergeleken met de vorige 
bodemdalingsanalyse, en bedraagt 4 cm in het diepste punt van de bodemdalingskom. 
Hiervan is tot januari 2018 naar schatting 1.5 cm opgetreden. De door Vermilion 
verwachte toekomstige bodemdaling ten gevolge van de winning uit het Vinkega 
voorkomen is 2.5 cm, met een uiteindelijke bodemdaling door de gaswinning uit het 
Vinkega voorkomen van 4 cm.

Er is boven het Vinkega voorkomen een beperkt effect ten gevolge van de samenstelling 
van bodemdalingskommen van nabijgelegen voorkomens, van ongeveer een halve 
centimeter. Dit wordt met name veroorzaakt door het Nijensleek voorkomen, waaruit 
gas is gewonnen van 2000 tot 2006.
Als deze daling ook wordt meegenomen, dan is de volgens Vermilion verwachte 
uiteindelijke samengestelde bodemdaling boven de zuidrand van het Vinkega 
voorkomen 4.5 cm.

Door Vermilion worden op dit moment geen extra beheersmaatregelen voorzien, gezien 
de geringe nog te verwachten additionele bodemdaling door de toekomstige productie.

Bij de beoordeling van de bodemdalingsgevolgen op het relatieve waterpeil hanteert 
Wetterskip Frysiân over het algemeen een kritische grens van 5 cm.
De huidige bodemdaling is besproken met het Wetterskip Frysiân en Waterschap Drents 
Overijsselse Delta die onafhankelijk advies uit kunnen brengen.

TNO-AGE heeft de berekeningen van Vermilion geverifieerd en correct bevonden. SodM 
sluit zich hierbij aan.

1.2 Beoordeling en conclusie Tcbb

De Tcbb kan op basis van de haar ter beschikking staande gegevens van Vermilion, 
SodM en TNO-AGE de grootte van de nog te verwachten bodemdaling niet verifiëren. De 
grootte is echter zodanig beperkt dat bij een nog te verwachten bodemdaling van 2,5 
cm door de resterende gasproductie naar het oordeel van de Tcbb redelijkerwijs geen 
schade in of nabij het winningsgebied is te verwachten. Gelet op de aard en omvang van 
de beoogde winning is daarbij naar het oordeel van de Tcbb in het meetplan voorzien in 
een adequate monitoring van bodemdaling. De Tcbb ziet dan ook geen aanleiding om 
aanvullende maatregelen te adviseren anders dan die al zijn voorzien.
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2. Bodemtrilling en risico op schade

2.1 Beschikbare informatie

Vermilion heeft geen nieuwe seismische risico analyse (SRA) op het Vinkega voorkomen 
uitgevoerd. De laatste actualisatie van het seismische risico met betrekking tot het 
Vinkega voorkomen dateert uit 2016 en is gedaan volgens de SRA leidraad van 2016.
De conclusie van Vermilion was dat het seismische risico voor het Vinkega voorkomen 
verwaarloosbaar is.
TNO-AGE en SodM stemden in met deze conclusie van Vermilion.

2.2 Beoordeiing en conciusie Tcbb

De Tcbb kon zich op basis van de haar toen ter beschikking staande gegevens vinden in 
die beoordeling van het seismisch risico door Vermilion, SodM en TNO-AGE.

De Tcbb ziet geen aanleiding om nu een nieuwe SRA actualisatie te adviseren.

Advies Tcbb

De Tcbb heeft het voorliggende verzoek tot instemming met wijziging van het 
instemmingsbesluit Vinkega beoordeeld op de mogelijke gevolgen van bodembeweging 
en de schade die daar het gevolg van kan zijn.
De Tcbb ziet op basis van de beschikbare gegevens, inzichten en mede gezien het 
advies van SodM geen reden om uit het oogpunt van de mogelijke gevolgen van 
bodembeweging te adviseren om instemming te onthouden aan het voorliggende 
verzoek van Vermilion tot instemming met het winningsplan Vinkega.

Met vriendelijke groet.

Voorzitter
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