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Tcbb-advies winningspian De Wijk Fase 2
,

Op 20 december 2016 heeft u het winningspian De Wijk Fase 2 van de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna NAM) voor advies aan de
Technische commissie bodembeweging (hierna Tcbb) voorgelegd.
Het opgestelde advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (kenmerk:
16192941, d.d. 16 december 2016) heeft u bijgevoegd. Tevens heeft u
het advies van TNO-Geologische dienst van Nederland (TNO) (kenmerk:
AGE 16-10.089, d.d. 24 oktober 2016) aan SodM bijgevoegd.
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Op 17 januari 2017 heeft u een aanvullend document betreffende de
injectiedruk inzake het winningspian De Wijk Fase II (NAM) voor advies
aan de Tcbb verstuurd met het verzoek deze aanvullende informatie te
betrekken in het advies. De aanvullende informatie betreft onder meer
een XLOT (Extended Leak Off Test) uitgevoerd op de reservoir-afsluitende
laag in de recent geboorde put WYK-202. Op basis van de gegevens
verkregen uit deze test en eerder uitgevoerde testen in andere WYK
putten wil de NAM de stikstofinjectiedruk ophogen tot 74 bar. De initiële
reservoir druk was 61 bar.
De Tcbb heeft het winningspian getoetst aan het criterium risico van
zaakschade ten gevolg van bodembeweging. De Tcbb heeft kennis
genomen van de adviezen van SodM en TNO.
Het voorkomen De Wijk bestaat uit de ondiep gelegen reservoir
gesteenten van de Tertiaire Basale Dongen Tuffiet, Landen Klei en de
Boven Krijt Ommelanden Kalk alsmede de dieper gelegen reservoir
gesteenten van het Onder Krijt en de Trias.
Het De Wijk voorkomen ligt in de gemeente De Woiden in de provincie
Drenthe.
Het voorliggende winningspian De Wijk Fase 2 is een nieuw winningspian
en bevat de ondiep gelegen reservoirs Basale Dongen Tuffiet, Landen Klei
en Ommelanden Kalk (hierna: De Wijk Fase 2). De overige reservoirs zijn
beschreven in het bestaande winningspian De Wijk-Wanneperveen.
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De drie ondiepe reservoirs liggen circa 500 meter diep onder het maaiveld
en zijn in de periode 1959-1990 beperkt in productie geweest. In deze
periode is ongeveer 16,5% van de totale hoeveelheid aardgas uit deze
reservoirs gewonnen.
De NAM wil door middel van het Fase 2 "Aardgas+" project de verdere
winning van aardgas uit deze ondiepe reservoirs mogelijk maken. Dit
houdt in dat stikstof wordt geïnjecteerd in dit deel van het voorkomen,
waarbij de stikstof als het ware het aardgas uit de reservoir gesteenten
veegt (sweept) en het aardgas vervangt. Met deze techniek verwacht de
NAM dat het winningspercentage van het aardgas zal stijgen naar 51%
en de bodemdaling beperkt zal blijven omdat door de injectie van stikstof
de oorspronkelijke druk in het reservoir gesteente minder af neemt.
De NAM geeft aan het "Aardgas+" project eerder succesvol te hebben
toegepast in de dieper gelegen reservoirs van het De Wijk voorkomen.
Deze De Wijk Fase 1 is beschreven in het bestaande winningsplan De
Wijk-Wanneperveen uit 2012. Door middel van het''Aardgas+" project De
Wijk Fase 1 en Fase 2 verwacht de NAM dat de einddatum van de
productie rond het jaar 2030 zal zijn.
De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die zich
voordoen bij bodembeweging, te weten bodemdaling en bodemtrilling.
De Tcbb merkt op dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de
acceptatie van bodemdaling en bodemtrilling. De Tcbb heeft ook in dat
licht gekeken naar dit onderhavige winningsplan. In een afzonderlijke
brief zullen wij u adviseren in de toekomst de adviesaanvragen anders in
te richten, waarbij de vraag of een berekend risico acceptabel is expliciet
aan de orde komt en de adviezen ook voor technisch niet ingewijden
(zoals regionale en lokale overheden) begrijpelijk zijn.
Bodemdaling
In onderdeel C2 van het winningsplan geeft de NAM de verwachte
bodemdaling, veroorzaakt door de gaswinning met stikstofinjectie uit het
voorkomen De Wijk voor Fase 2 aan.
De bodemdaling boven het voorkomen De Wijk, vanaf de nulmeting in
1974 tot 2014, is maximaal 13,2 cm. De NAM schrijft deze bodemdaling
toe voornamelijk aan de gaswinning uit de diepe reservoirs van het Onder
Krijt en de Trias.
De ondiepe reservoirs van het voorkomen De Wijk bestaan zoals eerder
gezegd uit de fijnzandige Basale Dongen Tuffiet, Landen Klei, en
Ommelanden Kalk.
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Het winnen van aardgas zorgt er voor dat de druk in het gesteente van
het reservoir daalt. Dit leidt ertoe dat de gesteente in elkaar wordt
gedrukt (compactie) met als gevolg bodemdaling aan het aardoppervlak.
De voorgenomen injectie van stikstof vermindert de mate van
bodemdaling.
De NAM geeft aan dat naast de normale compactie van de Ommelanden
Kalk ook pore-collapse ( als het ware het verkruimelen van de gesteente
matrix of raamwerk) en na-ijlende compactie (kruip) kan optreden.
De NAM heeft het Norwegian Geotechnical Institute (NGl) ingeschakeld
om de bodemdaling van de verwachte verschillende typen compactie als
gevolg van de drukdaling in het Ommelanden Kalk reservoir te berekenen
omdat dit instituut ervaring heeft met soortgelijke reservoirs in
Noorwegen.
De NAM stelt dat als gevolg van de stikstofinjectie de drukdaling in dit
reservoir beperkt blijft en dus ook de bodemdaling.
Als pore-collapse al zou optreden, dan is dat tot op ten hoogste enkele
meters vanaf de productieputten.
De NAM heeft het NGI-berekeningsmodel verwerkt in het NAMbodemdalingsmodel, waarin ook de injectie van stikstof is opgenomen. De
NAM heeft op basis van dit bodemdalingsmodel de verwachte maximale
bodemdaling in dit winningsplan De Wijk Fase 2 berekend. Deze wordt
geschat op minder dan 11 cm en zal worden bereikt in 2060, circa 30 jaar
na het einde van de productie.
De NAM heeft tevens de verwachte totale maximale bodemdaling van De
Wijk Fase 1 en Fase 2 berekend en komt tot een verwachte maximale
bodemdaling in 2060 van 24 cm. De NAM geeft aan dat zij een ± 40%
onzekerheidsmarge hebben aangenomen bij deze voorspellingen.
TNO heeft in opdracht van SodM de modellen van de NGI en NAM
beoordeeld. TNO komt tot de conclusie dat zij voor enkele parameters tot
vijfmaal hoger uitkomt. Daarmee komt ook de maximale bodemdaling
hoger uit. Tevens concludeert TNO dat er grote onzekerheden zijn in de
geomechanische eigenschappen van de reservoirs. Dit betreft zowel het
elastische als niet-elastische en tijdsafhankelijke gedrag. Verder wijst TNO
erop dat door het inhomogene karakter van de reservoirs en de
afdekkende lagen, niet gesteld kan worden dat de gebalanceerde
stikstofinjectie en winning van aardgas overal leidt tot gelijkmatig
drukverloop.
De Tcbb stelt vast dat de uiteindelijke bodemdaling zoals berekend door
de NAM al substantieel is voor een relatief klein voorkomen. Echter, door
onzekerheden en aannames in het bodemdalingsmodel is een diepere
bodemdalingskom niet uitgesloten.
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Bodemtrilling door aardgaswinning
De aanvrager stelt op basis van de risicoanalyse in onderdeel D van het
winningsplan dat de kans op een geïnduceerde beving met schade door
de gaswinning uit het voorkomen De Wijk Fase 2 als verwaarloosbaar kan
worden beoordeeld.
Uit de seismische risicoanalyse blijkt dat de gevolgen van een mogelijke
geïnduceerde aardbeving in de ondiepe De Wijk reservoirs zijn in te delen
in aardbevingscategorie I (laagste risicocategorie).
De NAM concludeert hieruit dat de kans op een beving met significante
schade verwaarloosbaar is.
De NAM geeft aan op p. 27 van het winningsplan dat het monitoren van
de seismische activiteit rondom De Wijk Fase 2 zal worden gerealiseerd
met behulp van het huidige KNMI netwerk.
De Tcbb stelt vast dat de kans op zaakschade aan openbare infrastructuur
en bouwwerken veroorzaakt door bodemtrilling zeer gering is.
Bodemtrilling door stikstofinjectie
In onderdeel D van het winningsplan stelt de NAM dat de kans op een
geïnduceerde beving met significante schade door de stikstofinjectie in de
voorkomens De Wijk Fase 2 als verwaarloosbaar kan worden ingeschat.
In de analyse op p. 31 beschrijft de NAM de mechanismen die mogelijk
kunnen leiden tot injectie-geïnduceerde bevingen. Deze mechanismen zijn
gebaseerd op recent TNO-onderzoek. De NAM beschrijft per mechanisme
of dit is voor het ondiepe De Wijk voorkomen van toepassing is.
De NAM geeft aan dat de reservoirs van De Wijk Fase 2 bestaan uit
ongeconsolideerde (niet verharde) gesteentes, die plastisch vervormen bij
verandering in spanning. Fiet kalksteenreservoir van de Ommelanden Kalk
bestaat deels uit meer stevig aangedrukte kalksteen, maar de NAM
verwacht dat deze ook grotendeels plastisch zal vervormen, zoals uit het
NGI rapport blijkt. De Tcbb kan zich hierin vinden.
De NAM geeft aan op p. 27 van het winningsplan dat het monitoren van
het De Wijk Fase 2 aardgasvoorkomen zal worden gerealiseerd met
behulp van het huidige KNMI netwerk.

De Tcbb stelt vast dat de kans op zaakschade aan openbare infrastructuur
en bouwwerken veroorzaakt door bodemtrilling zeer gering is.
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Slotsom
De Tcbb ziet op grond van het winningsplan en mede gezien de adviezen
van SodM en TNO geen bezwaar om in te stemmen met het winningsplan
De Wijk Fase 2, mits de maximale stikstof put injectiedruk van 61 bar,
plus 2-3 bar, zoals voorgesteld in dit winningsplan, niet wordt
overschreden.
De Tcbb adviseert dat op termijn, mits zich in die periode geen
bodembewegingsincidenten hebben voorgedaan, een gefaseerde
putinjectiedruk verhoging toegepast zou kunnen worden, met dien
verstande dat de druk in het reservoir als geheel niet boven de 61 bar
komt. Hieraan verbindt de Tcbb de.voorwaarde dat het voorkomen De
Wijks Fase 2 wordt gemonitord met een gevoeliger seismisch netwerk.
De Tcbb onderschrijft de adviezen zoals geformuleerd SodM en TNO met
betrekking tot bodemdaling en bodemtrilling en gaat uit van een minimale
bodemdaling van de gecombineerde winning van De Wijk Fase 1 en 2 in
de orde van 24-29 cm rekening houdend met het onzekere
geomechanische gedrag van met name de Ommelanden Kalk. De Tcbb
sluit zich aan bij de door SodM geadviseerde voorwaarden.
De Tcbb adviseert, gezien de elkaar overlappende reservoirs en
cumulatieve bodemdaling van De Wijk Fase 1 en Fase 2, om bij de
eerstvolgende wijziging van winningsplan De Wijk-Wanneperveen of
winningsplan De Wijk Fase 2 beide winningsplannen te integreren tot één
winningsplan.
Met vriendelijke groet.

Dr.
Voorzitter
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