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1. Aanvraag
Op 3 oktober 2016 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna:
de minister) een aanvraag ontvangen, gedateerd 30 september 2016, van de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) tot instemming met een
wijziging van het winningsplan De Wijk-Wanneperveen, in verband met het
project De Wijk Fase 2. Op 8 december 2016, 14 januari 2017 en 26 juli 2017
heeft de NAM de aanvraag aangevuld met door de minister en adviseurs
gevraagde bijlagen.
Wanneer in dit instemmingsbesluit het winningsplan voor De Wijk Fase 2 wordt
geschreven, wordt de wijziging van winningsplan De Wijk-Wanneperveen voor De
Wijk Fase 2, inclusief de bijlagen van 8 december 2016, 14 januari 2017 en 26 juli
2017, bedoeld.
Het winningsplan voor De Wijk Fase 2 betreft de ondiepe reservoirs van het De
Wijk gasveld gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Schoonebeek
zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Geografisch bezien
ligt het deel van het gasveld De Wijk waar het winningsplan Fase 2 betrekking op
heeft in de provincie Drenthe, in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen en in
het verzorgingsgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta.
Het gewijzigde winningsplan beschrijft op welke wijze de NAM verwacht het gas te
winnen uit het betreffende gasveld en hoe de eventuele risico’s daarvan zoveel
mogelijk worden beperkt. Daarnaast bevat het winningsplan informatie over de
verwachte gasproductie van het betreffende gasveld, een overzicht van het
productiesysteem, de verwachte bodemdaling en de kans op aardbevingen, en de
maatregelen die volgens de NAM daaruit voortvloeien voor de boven- en
ondergrond.
Het winningsplan voor De Wijk Fase 2 maakt deel uit van het “Aardgas+” project,
dat de verdere winning van aardgas uit de ondiepe reservoirs (Tertiair en Boven
Krijt) van het De Wijk gasveld mogelijk maken. Deze ondiepe reservoirs zijn van
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1959 tot in 1990 ook in productie geweest. De diepere reservoirs (Onder Krijt en
Trias), Fase 1, vallen reeds onder het winningsplan De Wijk-Wanneperveen. Het
“Aardgas +“ project houdt in dat stikstof wordt geïnjecteerd in het gasveld,
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 en de bodemdaling beperkt zal
blijven omdat door de injectie van stikstof de oorspronkelijke druk in het
reservoirgesteente minder afneemt.
Het winningsplan voor De Wijk Fase 2 bestaat uit 11 nieuwe putten, twee nieuwe
locaties en 3,5 km nieuwe pijpleiding voor stikstofinjectie. Hiervoor zijn de
omgevingsvergunningen reeds op aangevraagd en op verleend volgens de
daarvoor geldende procedures. De putten worden geboord vanaf twee nieuwe
locaties en vier bestaande productielocaties. Het project maakt verder gebruik van
bestaande pijpleidingen voor productiegas- en stikstoftransport. De NAM verwacht
dat de gaswinning tot 2030 zal duren.

2.

Beleid gaswinning in Nederland

In het Energierapport 2015 en de Energieagenda van december 2016 is de ‘lange
termijn’-visie ten aanzien van de Nederlandse brandstofmix, inclusief de transitie
naar een duurzame energievoorziening, uiteengezet. Het in productie brengen van
hernieuwbare energiebronnen maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Hoewel
in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk uitfaseren van
het gebruik van aardgas, speelt aardgas (als efficiënte energiedrager) komende
decennia nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening. Op dit
moment is de Nederlandse energievoorziening nog voor meer dan 90%
afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool), waarbij aardgas
voorziet in ruwweg 40% van onze primaire energiebehoefte. Van de fossiele
brandstoffen is aardgas de brandstof met de minste C0
-uitstoot en dus het minst
2
belastend voor het klimaat. In de transitie naar duurzaam is aardgas voor de
industrie, voor het verwarmen van een groöt deel van de huizen en voor het in
stand houden van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening de komende
decennia nog steeds nodig. Wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen is het
wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is dan minder
afhankelijk van gasimport en de schonere winning in Nederland beperkt ook de
met de winning samenhangende mondiale uitstoot van C0
.
2
—

-

3.

Voorgeschiedenis

3.1.

Wijziging Mijnbouwwet

Met het per 1 januari 2017 in werking treden van de gewijzigde Mbw is onder
meer het toetsingskader van en de procedure om te komen tot een winningsplan
gewijzigd.
De wijziging van de Mbw is allereerst het resultaat van de implementatie van de
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OVV) in zijn
rapport over de aardbevingsrisco’s in Groningen (Kamerstukken II 20 14/15,
33 529, nr. 123) van 18 februari 2015. In de kabinetsreactie van 2 april 2015
(Kamerstukken II 20 14/2015, 33 529, nr. 143) is aangegeven dat het kabinet alle
aanbevelingen uit dit OVV-rapport zal overnemen.
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Veiligheid
Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het OVV-rapport richt zich op de
veiligheid van burgers en infrastructurele werken. Deze aanbeveling heeft geleid
tot een wijziging van de Mbw. Door deze wijziging is het belang van veiligheid en
risico’s voor omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen of
infrastructurele werken een grond om instemming geheel of gedeeltelijk te
weigeren. Met het oog hierop dient in een winningsplan expliciet aandacht besteed
te worden aan het belang van veiligheid en risicos voor omwonenden, gebouwen
en infrastructuur. Dit gebeurt volgens een samen met Staatstoezicht op de Mijnen
: de seismische risicoanalyse (SRA). Dit
1
(hierna: 50dM) opgestelde methodiek
betekent dat de beoordeling van de gevolgen van aardbevingen niet langer wordt
beperkt tot de ‘seismic hazard” (seismische dreiging), maar is uitgebreid naar het
daadwerkelijke seismische risico (effecten voor omwonenden).
Burgerperspectief
Een ander belangrijk punt uit het OVV-rapport betreft het betrekken van de
andere overheden bij de besluitvorming over mijnbouwactiviteiten en het hebben
van meer aandacht voor het burgerperspectief. Ook deze aanbeveling heeft geleid
tot een wijziging van de Mbw op verschillende onderdelen.
Concreet gaat het voor de instemmingsprocedure met het winningsplan om het
adviesrecht van gemeenten, provincies en waterschappen. Naast de reeds
bestaande wettelijke adviseurs SodM en de Technische commissie
bodembescherming (hierna: Tcbb), worden op grond van de gewijzigde Mbw ook
de provincie, gemeenten, waterschappen en de Mijnraad in de gelegenheid
gesteld om advies te geven. Ook is bij een wijziging van het winningsplan in
principe afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing
verklaard, waardoor de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen is
ontstaan. Op deze wijze is getracht het burgerperspectief nadrukkelijk mee te
nemen in de besluitvorming.
Natuur en milieu
Tijdens de parlementaire behandeling van de implementatie van het OVV-rapport
in de Mbw zijn naast het belang van veiligheid en risico’s voor omwonenden en
het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken, ook de
gevolgen voor milieu en natuur door de wijziging van de Mbw toegevoegd aan het
toetsingskader voor winningsplannen.

3.2.
Procedure wijziging winningsplan voor De Wijk Fase 2
De NAM heeft op 3 oktober 2016 een verzoek tot instemming met de wijziging
van het winningsplan voor De Wijk Fase 2 ingediend.
Het winningsplan is op 8 december 2016 uitgebreid met een bijlage
“berekeningsmethodiek bodemdaling”. Op 14 januari 2017 heeft de NAM als
reactie op vragen van SodM aanvullende informatie verstrekt betreffende de

1

“Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning”, SodM, 1
februari 2016. Te vinden op www.riiksoverheid.nI.
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injectiedrukken bij stikstof injectie (‘Maximum stikstof-injectiedruk voor de wijk
fase 2’, EP201701215156, 13-01-2016).
In navolging van de kabinetsreactie op het OVV-rapport is verder, vooruitlopend
op de inwerkingtreding van de betreffende wijziging van de Mbw, vanaf april
2015 de beleidslijn gevolgd om winningsplannen zoveel mogelijk in de geest van
de wijziging van de Mbw te behandelen. Dit betekent dat het winningsplan voor
De Wijk Fase 2 is uitgebreid met een SRA waardoor er expliciet aandacht uitgaat
in het winningsplan naar de risico’s voor omwonenden, gebouwen en
infrastructuur. Ook is conform de wijziging van de Mbw advies gevraagd op het
winningsplan inclusief de aanvullingen van 8 december 2016 en 14 januari 2017
aan de provincie, gemeenten, waterschappen en de Mijnraad. Tevens is er een
informatiebijeenkomst specifiek over het winningsplan voor De Wijk Fase 2
georganiseerd voor decentrale overheden d.d. 30 januari 2917.
Op verzoek van de minister heeft de NAM nadere uitleg gegeven over natuur en
milieu aspecten, gedateerd 26 juli 2017.
Met het per 1 januari 2017 in werking treden van de gewijzigde Mbw is er nu
ook een wettelijke grondslag voor het in acht nemen van de aanbevelingen uit
het OVV-rapport en is het toetsingskader en procedure om te komen tot een
winningsplan gewijzigd. In dit besluit is het winningsplan dan ook getoetst aan
het nieuwe toetsingskader.

4.

Juridisch kader

4.1.

Mijnbouwregelgeving

De wijziging van het winningsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de
daarop gebaseerde regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw en de
artikelen 24, 30 en 31 van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) vormen het
juridisch kader waaraan de wijziging van het winningsplan wordt getoetst.
Alvorens op basis van de Mbw over te mogen gaan tot winning is, op grond van
artikel 34, derde lid, van de Mbw, de instemming vereist van de minister met een
wijziging van een winningsplan. Het gewijzigde winningsplan geeft concreet inzicht
in de wijze waarop de winning wordt uitgevoerd en de effecten daarvan en dient
te voldoen aan de eisen genoemd in artikel 35 van de Mbw. Artikel 24 Mbb bevat
een aantal nadere eisen die aan een (wijziging) winningsplan worden gesteld. Het
winningsplan dient onder meer een beschrijving te bevatten van de verwachte
hoeveelheid aanwezige delfstoffen, de hoeveelheden jaarlijks te winnen
delfstoffen, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter
voorkoming van schade door bodembeweging.
Ter beoordeling of met een wijziging van het winningsplan kan worden ingestemd,
wordt het winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De
minister kan slechts geheel of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan
voorschriften of beperkingen verbinden:
indien het in het winningsplan aangeduide gebied door de minister niet
a.
geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om
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reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het
voorkomen
van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit
daarvan,
in het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen,
indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of
indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt.

b.
c.
d.

Artikel 36, tweede lid, van de Mbw bepaalt voorts dat de minister de instemming
kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan verbinden, indien
deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd in artikel 36, eerste lid
of, voor zover het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen
van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan
daardoor niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, door het belang van
leveringszekerheid.

4.2.

Voorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw is dit besluit tot instemming met de
wijziging van het winningsplan voorbereid met toepassing van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb. Tevens
is advies gevraagd aan SodM (artikel 127 van de Mbw), de Tcbb (artikel 34, vijfde
lid, van de Mbw), aan alle betrokken decentrale overheden (artikel 34, vijfde lid,
van de Mbw) en de Mijnraad (artikel 105, derde lid, van de Mbw).

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

5.

Over het winningsplan voor De Wijk Fase 2 hebben de volgende adviseurs, op
verzoek van de minister, advies uitgebracht:
SodM heeft bij brief van 16 december 2016 advies uitgebracht (kenmerk:
16192941). Voor de beoordeling van het winningsplan voor De Wijk Fase
2 heeft SodM advies gevraagd aan TNO Advies Groep Economische Zaken
(hierna: TNO) voor de verificatie van de berekeningen op de onderdelen
doelmatige winning, bodemdaling en de SRA;
SodM heeft bij brief van 28 februari 2017 aanvullend advies uitgebracht
(kenmerk: 17031165). Voor de beoordeling van de maximaal toelaatbare
injectiedruk voor stikstofinjectie;
de Tcbb heeft bij brief van 30 januari 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
TCBB/17013116);
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (hierna: de provincie
Overijssel) heeft bij brief van 7 maart 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
2017/0063009);
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe (hierna: de provincie
Drenthe) heeft bij brief van 9 maart 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
10/3.2/20 17000740);
het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna:
Waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft bij brief van 8 maart 2017
advies uitgebracht (kenmerk: Z/16/007680-13685);
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De
Wolden (hierna: de gemeente De Wolden) heeft bij brief van 7maart
2017 advies uitgebracht (kenmerk: D. 17-88545);
-

-

-

-

-

-

-
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het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Hoogeveen (hierna: de gemeente Hoogeveen) heeft bij brief van 10 maart
2017 advies uitgebracht (kenmerk: 17.0008444);
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst
(hierna: de gemeente Staphorst) heeft bij brief van 16 maart 2017 advies
uitgebracht (kenmerk: UIT/17-070882);
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel
(hierna: de gemeente Meppel) heeft bij brief van 28 maart 2017 advies
uitgebracht (kenmerk: 1204437/1215471);
de Mijnraad heeft bij brief van 25 april 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
MIJR/ 17063542).

In aanvulling op het winningsplan hebben de overige adviseurs de adviezen van
SodM, TNO en de Tcbb ook ontvangen.

6. Winningsplan op. hoofdlijnen, adviezen en
beoordeling
Per onderwerp wordt op hoofdlijnen beschreven wat de NAM hierover in het
winningsplan heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies
van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een integrale afweging
beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen.
De beide provincies, het waterschap en de gemeenten De Wolden, Staphorst en
Meppel hebben een gezamenlijk advies uitgebracht (hierna: advies decentrale
overheden). De gemeente Hoogeveen geeft aan dat zij constateert dat zij als
gemeente niet in staat is de consequenties van de aanvullende
gaswinningsactiviteiten te overzien, maar begrijpt dat gaswinningsactiviteiten voor
Hoogeveen geen effecten zullen hebben. De gemeente Hoogeveen stelt dat indien
in de toekomst blijkt dat de gaswinning toch gevolgen heeft voor Hoogeveen dat
dan de NAM hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden. De overige adviseurs
adviseren om onder de door hen voorgestelde voorwaarden in te stemmen met
het winningsplan.

6.1.

Planmatig beheer

Winningsplan
De NAM wil met de ontwikkeling van De Wijk Fase 2 circa 673 miljoen Nm
3 extra
gas gaan produceren uit de bovenste drie reservoirs, en verwacht dat de
reservoirdruk minder zal dalen door stikstofinjectie. In het geval de NAM het hoge
scenario kan realiseren zal de productie uitkomen op 904 miljoen Nm
. Het
3
huidige winningspercentage van het gasveld De Wijk Basal Dongen Tuffite/Landen
Clay/Chalk is als gevolg van eerdere depletie 16,5%. Dit is gebaseerd op het tot
dusver geproduceerde gasvolume in de periode 1959 tot 1990, afgezet tegen de
initiële gasvolumes die in de reservoirs aanwezig waren. Met het Fase 2
“Aardgas+” project wordt met behulp van stikstofinjectie het gas in het gasveld
verplaatst en vervangen door stikstof. Dit proces verhoogt het totale
winningspercentage van dit gasveld van l6,5% naar 50,9%.
De einddatum van zowel De Wijk Fase 1 als Fase 2 wordt verwacht in 2030,
wanneer het Ten Arlo Systeem, waar het gas naartoe wordt geproduceerd, niet
meer rendabel geëxploiteerd kan worden.
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Advies SodM
De NAM heeft in het verleden tussen 1959 en 1990 al 16% van het gas gewonnen
uit de bovenste drie reservoirs en verwacht dat de reservoirdruk minder zal dalen
door de stikstofinjectie. De NAM wil met het totale “Aardgas+” project tot 2030
produceren.
SodM en TNO zijn van mening dat de winning doelmatig is, het winningsplan voor
De Wijk Fase 2 voldoet aan de wettelijke eisen en stemt overeen met de principes
van planmatig beheer.
Beoordeling planmatig beheer
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning
van de delfstof, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid
te winnen delfstof van belang is. De beoordeling draait vooral om de vraag of de
door de mijnbouwonderneming in het winningsplan aangegeven
winbaarheidsfactor reëel is, gezien de technische parameters en geologische
omstandigheden van het gasveld. Daarnaast dient een andere gebruiksvorm van
de ondergrond door de gaswinning niet ongewenst onmogelijk gemaakt te
worden.
SodM en TNO hebben het winningsplan voor De Wijk Fase 2 volgens de
gebruikelijke methode getoetst op planmatig beheer en concluderen dat het
gewijzigde winningsplan voldoet aan de wettelijke eisen. Het gasveld De Wijk Fase
2 is onderdeel van het De Wijk gasveld en betreft een reeds bestaande
gaswinning. Tevens zijn geen andere gebruiksvormen van de ondergrond
voorzien. De minister oordeelt mede op basis van de adviezen van SodM en TNO
dat de winning in overeenstemming met de principes van planmatig gebruik en
beheer van de ondergrond plaatsvindt.

6.2.

Bodemdaling

Winningsplan de NAM
Als gevolg van de stikstofinjectie zal volgens de NAM slechts een geringe
drukdaling in het reservoir rond de productieputten plaatsvinden.
De NAM geeft aan dat de productie uit het De Wijk gasveld onder meer afkomstig
is uit een kalksteen laag. De compactie van deze kalksteen laag als gevolg van
drukdaling kan zich anders gedragen dan de zandsteenlagen waaruit de NAM
gebruikelijk produceert. Naast elastische compactie kan er in de kalksteenlaag ook
pore collapse (een niet elastisch mechanisme dat zorgt voor een extra reductie
van het bulkvolume van het gesteente doordat poriën worden dichtgedrukt) en
kruip optreden. De analyse door het Norwegian Geotechnical Institute (NGI) toont
echter aan dat door de stikstofinjectie het reservoir op dusdanige druk zal blijven
dat pore collapse slechts op zeer beperkte schaal zou kunnen optreden in de
directe omgeving van de productieputten.
De nog te verwachten bodemdaling door gaswinning uit de in dit winningsplan
beschreven gasveld tijdens Fase 2 is volgens de NAM minder dan 11 cm (Figuur
C3 in het winningsplan) en zal worden bereikt in het jaar 2060. NAM geeft een
onzekerheidsband van 40°h ten opzichte van deze 11 cm.
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De NAM geeft aan dat de huidige cumulatieve daling door gaswinning in dit
gebied, in 2014 gemeten, overal minder dan 14 cm is (Figuur Cl in het
winningsplan) sinds de geodetische nulmeting in 1974. Na het beëindigen van de
winning in 2030 plus een periode van 30 jaar waarvoor kruip is berekend (2060)
verwacht de NAM dat de totale cumulatieve bodemdaling door olie- en gaswinning
circa 24 cm zal bedragen (Figuur C4 in het winningsplan). Met de
onzekerheidsband van 40% op toekomstige bodemdaling betekent dit dat de
maximale totale bodemdaling na productie ongeveer 29 cm zal zijn.
Tijdens de Fase 2 productieperiode zal de NAM de compactie (het samendrukken
van het reservoir) en bodemdaling monitoren. Voor het registreren van compactie
in het reservoir wordt gebruikt gemaakt van een glasfiber techniek die
ondergronds geïnstalleerd zal worden in twee nieuwe putten. Bodemdaling zal
gemonitord worden via waterpassing, GPS en satelliet (INSAR).
Advies SodM
SodM concludeert op basis van het advies van TNO dat er grote onzekerheden zijn
omtrent de geomechanische eigenschappen van de formaties en dat het
inhomogene karakter van de reservoirs kan leiden tot ongelijkmatig drukverloop.
SodM stelt dat het daarom nodig is om de bewegingen van het aardoppervlak
nauwkeurig en tijdig te volgen. TNO acht het noodzakelijk om de waargenomen
bodemdaling te vergelijken met de voorspelde bodemdaling met een hogere
frequentie van meetintervallen dan de 5 jaar die de NAM in het winningsplan
voorstelt. SodM is het daar mee eens en stelt daarom voor de volgende
voorwaarden te verbinden aan de goedkeuring van het winningsplan, waarbij
SodM expliciet aangeeft dat zij onder winning, de combinatie van productie en
injectie verstaat.
De NAM zorgt voor een continue monitoring van de bodemdaling op een
aantal plekken boven en rond de winning, om (veranderingen in)
bodemdaling door inhomogene compactie en niet-gelijkmatige
drukverdeling snel waar te nemen. Inrichting van deze monitoring wordt
v66r de aanvang van de winning ingediend bij SodM.
De NAM levert periodiek een analyse van winnings- en injectiegegevens,
drukontwikkeling bij putten en continue bodemdalingsmetingen in relatie
tot de prognose. De frequentie van deze rapportage wordt opgenomen in
het jaarlijks vast te stellen plan (in overleg met SodM) en is in de eerste
twee jaar ten minste eens per kwartaal.
Het monitoringsprogramma dient volledig operationeel te zijn véôr
aanvang van de winning. Een eerste periodieke rapportage wordt
opgeleverd v66r de aanvang van de winning, en bestrijkt een periode van
minimaal een maand.
Wanneer de bodemdaling op enig moment dusdanig is, dat de geschatte
hoogte op een monitoringslocatie meer dan een centimeter is gedaald ten
opzichte van een jaar eerder, wordt in overleg met SodM bepaald wat de
te nemen vervolgstappen zijn. Op dat moment is een vervroegde optische
waterpassing een logische stap, evenals grondige analyse van de
effectiviteit van de stikstofinjectie.
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Advies Tcbb
De Tcbb stelt, mede op basis van het advies van TNO en SodM, vast dat de
uiteindelijke bodemdaling zoals berekend door de NAM substantieel is voor een
relatief klein gasveld. Door onzekerheden en aannames in het bodemdalingsmodel
is een diepere bodemdalingskom niet uitgesloten.
De Tcbb onderschrijft de adviezen zoals geformuleerd door SodM en TNO met
betrekking tot bodemdaling 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.
Advies decentrale overheden
De decentrale overheden adviseren met betrekking tot de bodemdaling die als
gevolg van de gaswinning optreedt om:
De bovenstaande voorwaarden van het advies van SodM volledig over te
nemen.
Een maximale bodemdaling te verbinden aan uw instemmingsbesluit met
een numerieke waarde en bijbehorende bandbreedte voor de maximaal
jaarlijkse bodemdaling en voor de totale bodemdaling in 2060 en de
naleving hiervan ter controle voor te leggen aan SodM.
De voorwaarde op te nemen dat de gaswinning tijdelijk of gedeeltelijk
wordt stilgelegd als op enig moment uit de monitoring en tussentijdse
evaluatie blijkt dat overschrijding dreigt van de vooraf verwachte
maximale jaarlijkse en/of totale bodemdaling en de gaswinning alleen te
hervatten na positief advies van SodM.
-

-

-

Advies Mijnraad
De Mijnraad adviseert om met extra meetpunten de autonome (natuurlijke)
bodemdaling door de oxidatie van veen te monitoren.
De Mijnraad stelt voor dat de NAM de pore collapse uitgebreider beschrijft en
gezien de laterale variatie van de reservoir samenstelling de risicoanalyse
toepast voor het hele veld.

-

—

Beoordeling bodemdaling
Bodemdaling
De minister stelt op basis van het advies van SodM en TNO vast dat het
aannemelijk is dat de nog te verwachten bodemdaling als gevolg van gaswinning
uit de ondiepe reservoirs van het De Wijk gasveld in het diepste punt van de
bodemdalingskom minder dan 11 cm bedraagt en zal worden bereikt in 2060. De
maximaal te verwachten bodemdaling ten gevolge van de gaswinning De Wijk
Fase 2 is 16 cm in 2060. De cumulatieve bodemdaling door gaswinning is
berekend door de reeds opgetreden bodemdaling en de te verwachten
bodemdaling uit de gaswinning De Wijk Fase 1 en 2 op te tellen. De minister
constateert dat de maximale cumulatieve bodemdaling door gaswinning circa 29
cm zal bedragen in 2060.
De NAM ziet voor de gaswinning De Wijk Fase 2 aanleiding om bodemdaling
uitgebreid te monitoren. De NAM geeft in het winningsplan aan zowel de
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ondergrondse compactie in een aantal putten als de bodemdaling uitgebreid te
monitoren. De minister wijst er op dat de Mijnbouwwet (artikel 41) en het
Mijnbouwbesluit (artikel 30) voorzien in de verplichting metingen te verrichten
overeenkomstig een meetpian. SodM ziet er op toe dat de metingen zodanig zijn
ingericht dat effecten van inhomogeniteiten kunnen worden geregistreerd.
De minister constateert dat SodM adviseert om de monitoring op vier punten aan
te vullen, hetgeen wordt onderschreven door de Tcbb en de decentrale overheden.
Vanwege de ondiepe ligging van de reservoirs, de onzekere geomechanische
effecten van de reservoirs en de ligging van het gasveld onder bewoond gebied, is
de minister van mening dat de gaswinning De Wijk Fase 2 nauwkeurig gemonitord
dient te worden. Om die reden zal de minister de vier door SodM geadviseerde
punten betreffende monitoring van de bodemdaling overnemen als onderdelen
van een bij dit besluit als voorschrift opgenomen meet- en regelprotocol.
De decentrale overheden vullen het advies van SodM betreffende overschrijding
van de bodemdaling op twee punten aan. De minister onderschrijft deze punten
inhoudelijk, maar constateert dat beide punten reeds ondervangen zijn en daarom
niet als voorschriften hoeven worden toegevoegd. Aan het eerste punt betreffende
een maximale bodemdaling wordt reeds tegemoetgekomen doordat met dit
instemmingsbesluit wordt ingestemd met de door de NAM vastgestelde maximaal
te verwachten bodemdaling ten gevolge van de gaswinning De Wijk Fase 2 in
2060 van 16 cm. Wanneer deze waarde verwacht wordt te worden overschreden
voldoet het winningsplan niet meer en zal een gewijzigd winningsplan in moeten
worden gediend. Voor dit gewijzigd winningsplan wordt dan wederom de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Het tweede punt, voor zover het
advies betreft om een maximaal jaarlijkse bodemdaling te verbinden aan het
instemmingsbesluit, is ondervangen in punt 4 van het overgenomen advies van
SodM. Ten aanzien van de voorwaarde dat de gaswinning in bepaalde
omstandigheden tijdelijk of gedeeltelijk wordt stilgelegd constateert de minister
dat een dergelijk ingrijpen het houden van toezicht betreft. Het is de
verantwoordelijkheid van SodM om op te treden wanneer uit de bandbreedtes van
het winningsplan wordt getreden of wanneer effecten groter blijken te zijn. Tevens
zal bij overschrijding van de verwachte bodemdaling een gewijzigd winningsplan
moeten worden ingediend.
De Mijnraad adviseert om met extra meetpunten de autonome bodemdaling door
de oxidatie van veen te monitoren. Autonome bodemdaling wordt echter niet
veroorzaakt door gaswinning en valt daarom buiten de verantwoordelijkheid van
de NAM. De minister zal om die reden het advies niet mee nemen in dit besluit.
Pore collapse
De minister constateert dat pore collapse een effect is dat volgens de NAM direct
rond de putten op zou kunnen treden en verwijst daarmee naar twee
wetenschappelijke artikelen van het Noorse onderzoeksinstituut NGI. De geringe
drukdaling zou het risico op pore collapse in de kalksteenlaag minimaliseren. TNO
stelt in zijn advies dat er grote onzekerheden zitten in de geomechanische
eigenschappen van de formaties. De Mijnraad adviseert om de NAM te verzoeken
een uitgebreidere beschrijving te geven over pore collapse en, gezien de laterale
variatie van de reservoir samenstelling, een risicoanalyse op pore collapse voor
het hele veld vast te stellen. De minister constateert dat de NAM dit reeds
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bestudeerd heeft en nieuwe studies zullen de onzekerheden niet verminderen. In
plaats daarvan neemt de minister de risicoanalyse op pore collapse wel mee in het
bij dit besluit als voorschrift opgenomen meet- en regelprotocol.
Meet- en regel pro Loco!
De minister constateert dat er enkele onzekerheden aan te wijzen zijn in de
berekening van de bodemdaling waaronder het berekenen van het effect van pore
collapse. Gezien de adviezen van SodM om bodemdaling nauwkeurig te
monitoren, gelet op de geringe diepte van het reservoir en gelet op de
onzekerheden in de geomechanische eigenschappen van de formaties, concludeert
de minister dat er aanleiding is om het project te monitoren volgens een “vinger
aan de pols” principe. De minister schrijft voor dat de NAM een meet- en
regelprotocol opstelt, waarin bovengenoemde overgenomen adviezen in verwerkt
worden. Het meet- en regelprotocol voorziet in een monitoringsprogramma van de
bodemdaling en injectiedrukken, analyse van de metingen met de prognoses en
een risicomanagementsysteem voor het geval er pore collapse optreedt of hogere
bodemdalingssnelheden dan gemodelleerd. In het meet- en regelprotocol worden
grenswaarden aangegeven door de NAM en er wordt in beschreven hoe de NAM
en SodM handelen wanneer deze grenswaarden bereikt worden.

6.3.

Bodemtrilling

WinningsDlan de NAM
De NAM heeft een seismische risico analyse (SRA) gemaakt voor de gaswinning
uit het De Wijk Fase 2 gasveld. Hiervoor heeft zij gebruik gemaakt van de
“Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning”
(bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33 529, nr. 275). De NAM heeft
vastgesteld, dat de kans op geïnduceerde bevingen als gevolg van het winnen van
gas uit het De Wijk gasveld verwaarloosbaar klein is, waarmee een verdere
analyse (Stap 2 van de SRA) voor dit gasveld niet nodig is.
De NAM komt tot de conclusie dat het De Wijk Fase 2 gasveld uitkomt in de
categorie 1, de categorie met het laagste seismische risico. In lijn met de leidraad
stelt de NAM monitoring met het KNMI netwerk voor.
De NAM beschrijft in het winningsplan hoe gasinjectie in het algemeen kan leiden
tot aardbevingen. Vervolgens bekijkt de NAM of de omstandigheden bij het De
Wijk gasveld zo zijn dat er aardbevingen kunnen optreden. De NAM geeft aan dat
de reservoirs van De Wijk Fase 2 bestaan uit losse (zgn. ongeconsolideerde)
gesteentes, waarbij zich geen aardbevingen kunnen voordoen. De NAM acht de
kans op bevingen daarom verwaarloosbaar.
Advies SodM
TNO heeft op verzoek van SodM de seismisch risico analyse voor bodemtrillingen
door gasproductie geverifieerd en reëel bevonden. SodM onderschrijft dit.
TNO heeft de seismisch risico analyse voor bodemtrilling door stikstofinjectie van
de NAM geverifieerd en reëel bevonden. SodM onderschrijft dit.
Advies Tcbb
De Tcbb onderschrijft de adviezen zoals geformuleerd door SodM en TNO met
betrekking tot bodemtrilling.
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De Tcbb kan zich vinden in de bewering van de NAM dat het reservoirgesteente uit
ongeconsolideerd materiaal bestaat en daardoor grotendeels plastisch zal
vervormen, zoals uit het NGI rapport blijkt.
Advies Mijnraad
De Mijnraad adviseert in te stemmen met het winningsplan voor De Wijk Fase 2
en maakt geen voorbehoud met betrekking tot het risico op bodemtrillingen door
gaswinning.
Beoordeling bodemtrilling
Gasvelden kunnen in het kader van de seismische risicoanalyse (SRA)
geclassificeerd worden in drie risicocategorieën: categorie 1, categorie II en
categorie III. Hierbij is het risico op schade door een beving in risicocategorie 1
kleiner dan in risicocategorie II en in risicocategorie II weer kleiner dan in
risicocategorie III. De risicocategorie wordt bepaald door de combinatie van
scores op zowel ondergrondse (kans op optreden) en bovengrondse factoren
(mogelijk effect van een beving) die de hoogte van het risico (kans x effect)
kunnen beïnvloeden. Om die reden is er geen algemene duiding per
risicocategorie te geven. Een veld kan hierdoor bijvoorbeeld in categorie II
uitkomen doordat of de kans op sterkere grondbeweging groter is, of omdat er
veel kwetsbare gebouwen of industrie in de omgeving is, of door een combinatie
van gemiddelde ondergrondse en bovengrondse factoren.
Uit de SRA van de NAM blijkt dat de kans dat zich een beving voordoet als gevolg
van de gaswinning zoals beschreven in het winningsplan voor De Wijk Fase 2,
verwaarloosbaar is. SodM en TNO onderschrijven deze conclusie. De minister stelt
op grond van het advies van SodM en TNO vast dat de NAM voor het winningsplan
voor De Wijk Fase 2 de SRA heeft uitgevoerd volgens de SRA-leidraad en dat de
kans verwaarloosbaar is dat zich een beving voordoet als gevolg van gaswinning
uit het gasveld De Wijk Fase 2. Doordat uit de SRA blijkt dat het risico op
bodemtrillingen van het gasveld zich in de laagste categorie (risicocategorie 1)
bevindt, acht de minister de voorgestelde monitoring via het KNMI netwerk
voldoende.
De minister neemt de conclusies van SodM, TNO en de Tcbb over dat de kans op
bevingen door stikstofinjectie verwaarloosbaar worden geacht omdat de reservoirs
van De Wijk Fase 2 bestaan uit losse (ongeconsolideerde) gesteentes, waarbij
geen bodemtrillingen worden verwacht.

6.4.

Schade door bodembeweging

Winningsglan de NAM
Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling. Omdat bodemdaling
door gaswinning een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft en de resulterende
vervorming (zoals scheefstand, kromming en horizontale rek) van de bovengrond
zeer klein is, verwacht de NAM geen directe schade aan bebouwing en
infrastructuur.
De NAM schat de kans op schade door bevingen aan bouwwerken en
infrastructuur als verwaarloosbaar op basis van de SRA methodiek en op basis van
een inschatting voor injectie-geïnduceerde bevingen.
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Voor mogelijke schade veroorzaakt door aardbevingen die worden veroorzaakt
door gaswinning rust op de NAM de verplichting deze te vergoeden
overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht.
Advies SodM
SodM stelt dat het KNMI met behulp van het huidige monitoringsnetwerk
aardbevingen met een magnitude van 1,5 en groter kan detecteren. De leidraad
geeft aan dat voor de gasvelden in SRA risicocategorie 1 geen additionele
monitoringsmaatregelen hoeven worden getroffen.
Advies Tcbb
De Tcbb stelt vast dat de kans op zaakschade aan openbare infrastructuur en
bouwwerken veroorzaakt door bodemtrillingen zeer gering is.
Advies decentrale overheden
De decentrale overheden adviseren, met betrekking tot kosten als gevolg van het
mogelijk optreden van schade aan gebouwen en infrastructuur als gevolg van de
gaswinning, de volgende voorwaarden in het besluit op te nemen:
Dat in geval van schademelding door inwoners of andere partijen opdracht
wordt gegeven tot het doen van onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak
van die schade.
Dat de kosten voor onderzoek en de vergoeding van schade genoemd
onder voorafgaand punt volledig worden gedragen door de NAM.
-

-

Advies Mijnraad
Met betrekking tot schade veroorzaakt door pore collapse adviseert de Mijnraad
dat de NAM met de lokale overheden in overleg treedt over de zogenaamde ‘wat
als’-scenario’s. De geïdentificeerde risico’s zouden een rol kunnen spelen in het
denken over toekomstige ontwikkelingen in het gebied.
Beoordeling schade door bodembeweging
De minister stelt vast dat zowel de NAM als de adviseurs verwachten dat er geen
directe schade aan bebouwing en infrastructuur door bodemdaling en door
bodemtrilling zal optreden. Voor de productie uit het gasveld De Wijk Fase 2 geldt
dat deze valt onder de seismische risicocategorie 1 (dat is de laagste
risicocategorie), hetgeen inhoudt dat de kans op schade door bodemtrilling
verwaarloosbaar is. Ook de verwachte bodemdaling is zeer gering en leidt naar
verwachting niet tot schade aan bebouwing.
De minister constateert dat de decentrale overheden adviseren dat in geval van
schademeldingen door inwoners, de schade onafhankelijk dient te worden
onderzocht en dat de kosten voor het onderzoek en de vergoeding van de schade
volledig door de NAM worden gedragen.
De NAM heeft op basis van de Mbw een zorgplicht ten aanzien van de uitvoering
van zijn mijnbouwactiviteiten en moet maatregelen nemen om mijnbouwschade
en onveilige situaties te voorkomen. Omwonenden die door bodembeweging als
gevolg van de gaswinning van de NAM toch denken schade te hebben, kunnen
hun schadeclaim indienen bij de NAM. Mocht een burger of bedrijf vermoeden dat
schade aan een bouwwerk of anderszins door mijnbouwactiviteiten aan de orde is
en niet precies weten hoe of bij welke mijnbouwonderneming dit aanhangig
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gemaakt kan worden, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 worden gemeld bij het
Landelijk Loket Mij nbouwschade. Dit loket begeleidt de melder en kanervoor
zorgdragen dat een instantie (zoals bijvoorbeeld de Tcbb) een uitspraak doet over
de oorzaak van de schade.
Als een oorzakelijk verband tussen de schade en de gaswinning van de NAM
wordt vastgesteld, dan moet de NAM deze schade vergoeden (Burgerlijk
Wetboek Boek 6 artikel 177). Zou de NAM hier niet (meer) toe in staat zijn, dan
vindt vergoeding plaats uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Aangezien deze
verplichtingen direct voortvloeien uit de wet, hoeft hierover geen voorschrift te
worden opgenomen in dit instemmingsbesluit.
Het opnemen van een voorschrift dat de kosten door de NAM gedragen worden,
zoals de decentrale overheden voorstellen, wordt niet overgenomen. De minister
acht dit niet noodzakelijk gelet op het feit dat de aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van mijnbouw geregeld is in artikel 177, boek 6 van het Burgerlijk
wetboek.
Alleen voor de inwoners in de omgeving van het gasveld Groningen is een
uitzondering gemaakt en staat de NAM meer op afstand bij de schadeafhandeling.
De NAM is overigens ook daar nog steeds verantwoordelijk voor de kosten.
De minister wijst er op dat medewerkers van het Landelijk Loket Mijnbouwschade
kunnen ondersteunen door samen met de indiener van schade de juiste route te
vinden om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de schade en zo mogelijk
een schadevergoeding. Medewerkers van het Landelijk Loket Mijnbouwschade
volgen de voortgang van uw schadeclaim. Hierdoor kan het Loket als
onafhankelijke partij betrokken worden in het proces. De minister stelt vast dat er
dus reeds voorzien is in onafhankelijk advies over schade waarmee invulling wordt
gegeven aan het advies van de decentrale overheden. Om die reden wordt er aan
dit instemmingsbesluit hierover geen specifiek voorschrift verbonden.
Verder adviseert de Mijnraad dat de NAM met de decentrale overheden in overleg
treedt over de zogenaamde ‘wat-als’-scenario’s omtrent de gevolgen van pore
collapse. De minister verzoekt in artikel 3 van dit besluit reeds om een meet- en
regelprotocol waarin deze scenario’s gespecificeerd dienen te worden en komt
daarmee tegemoet aan het advies van de Mijnraad.
De Tcbb geeft aan dat, gezien de verwachte geringe effecten door
bodemtrillingen, de kans op schade aan bouwwerken en openbare infrastructuur
verwaarloosbaar is. Inhoudelijk gezien is er dan ook geen aanleiding tot het
voorschrijven van een representatieve nulmeting. De minister stelt echter dat het
voor het objectief kunnen vaststellen of er sprake is van mijnbouwschade nodig
kan zijn om een nulmeting van de bouwkundige staat voorhanden te hebben. Om
die reden schrijft de minister een nulmeting voor, van de bouwkundige staat van
een, na overleg met de gemeente, vast te stellen representatieve selectie van
voor bodembeweging gevoelige bouwwerken binnen het gebied waar
bodembeweging als gevolg van gaswinning zich kan voordoen. Bij de selectie
spelen onder andere de leeftijd, de bouwkundige constructie van een bouwwerk
evenals de status van gemeentelijk of Rijksmonument een rol. Het overleg met de
gemeente dient er toe dat de NAM en de gemeente inzicht verkrijgen in de
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aanwezigheid van bouwwerken die gevoelig zijn voor bodembeweging in relatie
tot de conclusies en bevindingen van de seismische risicoanalyse.
De minister stelt vast dat uit de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans op
schade door bodembeweging verwaarloosbaar is en dat daarom geen maatregelen
nodig zijn om schade te voorkomen. Omdat de te verwachten schade door
bodembeweging verwaarloösbaar is en het gasveld De Wijk Fase 2 is ingedeeld in
risicocategorie 1 volgens de seismische risicoanalyse, is de minister van mening
dat het belang van de veiligheid voor omwonenden niet in het geding is.

6.4.1.Maximale injectiedruk
WinningsDlan de NAM
De NAM geeft in haar aanvullende notitie ‘Maximum stikstof-injectiedruk voor De
Wijk Fase 2’ (EP201701215156, 13-01-2016) een onderbouwing voor het
vaststellen van de maximale stikstof-injectiedruk. Conform het milieueffectrapport
“Aardgas+ De Wijk” (deel 3, sept 2003) heeft de NAM na het boren van de nieuwe
putten “extended leak off tests” uitgevoerd om de maximum toelaatbare
injectiedruk te bepalen. De maximum toelaatbare reservoirdruk is door de NAM
vastgesteld op 74 bar.
Advies SodM
In het kader van de veiligheid is het belangrijk dat de druk bij het injecteren van
stikstof niet te hoog is. Het gasveld bevindt zich op een diepte van minder dan
500m en wanneer de druk te hoog oploopt is het niet uitgesloten dat gassen een
uitweg naar het aardoppervlak kunnen vinden. SodM heeft zijn oorspronkelijke
advies op dit punt aangepast naar aanleiding van de aanvullende informatie van
de NAM. SodM adviseert op basis van de aanvullende notitie voor de maximale
injectiedruk:
De injectiedruk bij de injectieputten is niet hoger dan 70 bar (Bottom hole
pressure, BHP).
De NAM dient de injectiedruk bij elke injectieput te monitoren, en de
resultaten van die monitoring maandelijks te overleggen aan SodM.
Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven kan de
rapportagefrequentie in overleg met SodM worden teruggebracht.
De NAM stelt voor aanvang van de injectie een monitoringsplan op waarin
ze aangeeft hoe de monitoring plaatsvindt en hoe ze ervoor zorgt dat de
maximale injectiedruk niet wordt overschreden.
-

-

-

Advies Tcbb
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 voor De Wijk
Fase 2 mits de maximale stikstof put injectiedruk van 74 bar, zoals voorgesteld in
de aanvulling op het winningsplan, niet wordt overschreden. Hieraan verbindt de
Tcbb de voorwaarde dat het gasveld De Wijk Fase 2 wordt gemonitord met een
gevoeliger seismisch netwerk.
Advies decentrale overheden
De decentrale overheden hebben hun advies met betrekking tot de te hanteren
injectiedrukken bij de injectie van stikstof gebaseerd op het oorspronkelijke advies
van SodM. SodM heeft in latere instantie op basis van aanvullende informatie van
de NAM haar advies op dit punt gewijzigd. Het was voor de decentrale overheden
niet mogelijk op hun beurt ook hun advies tijdig te actualiseren. In een mail van
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de provincie Drenthe (20 maart 2017) laten de decentrale overheden weten dat
de strekking van hun advies onveranderd is; eventuele hogere injectiedrukken
mogen niet leiden tot lekkage uit het reservoir: de injectie moet veilig zijn en
gevalideerd zijn door SodM.
Tevens ondersteunen de decentrale overheden het advies van de Tcbb om de
putinjectiedruk verhoging te monitoren met gevoeliger seismische apparatuur.
Beoordeling maximale iniectiedruk
De minister constateert dat de NAM in haar aanvullende notitie ‘Maximum stikstof
injectiedruk voor De Wijk Fase 2’ (EP201701215156, 13-01-2016) een
onderbouwing geeft voor het vaststellen van de maximale stikstof-injectiedruk.
Conform het milieueffectrapport Aardgas+ De Wijk (deel 3, sept 2003) heeft de
NAM na het boren van de nieuwe putten extended leak off tests uitgevoerd om de
maximum toelaatbare injectiedruk te bepalen. De maximum toelaatbare
reservoirdruk is door de NAM vastgesteld op 74 bar.
SodM onderschrijft het resultaat van de extended leak off tests van de NAM en
adviseert een maximale operationele injectiedruk van 70 bar (BHP) waarmee
SodM een veiligheidsmarge toepast op de maximaal toelaatbare druk zoals door
de NAM is bepaald. Bovendien adviseert SodM om de NAM op te dragen de
injectiedruk bij elke injectieput te monitoren volgens een vooraf goedgekeurd
monitoringsplan. De frequentie van monitoren kan dan op basis van de resultaten
in overleg met SodM worden verlaagd.
De maximale injectiedruk dient te voorkomen dat bij het injecteren scheurvorming
in het reservoir gesteente ontstaat. De veiligheid wordt vergroot door het
inbouwen van een marge ten opzichte van de gemeten maximaal toelaatbare
druk. Monitoring van de drukontwikkeling tijdens de injectie biedt de mogelijkheid
direct in te grijpen indien de druk alsnog te hoog oploopt.
De minister concludeert dat het De Wijk Fase 2 gasveld een ondiep gasreservoir
betreft en dat er om die reden zorgvuldig met de maximale injectiedruk dient te
worden omgegaan, zodat de veiligheid voor bebouwing en omwonenden nooit in
het geding is. Om die reden neemt de minister de drie adviezen van SodM over in
dit besluit.
Tevens adviseren de Tcbb en de decentrale overheden om het gasveld met een
gevoeliger seismisch netwerk te monitoren. De minister is het eens met de
adviseurs dat dit de kennis van de ondergrond zou vergroten, maar de minister
zal dit advies niet overnemen, omdat bodemtril!ingen door stikstofinjectie bij deze
injectiedruk niet worden verwacht vanwege het losse (ongeconsolideerde)
gesteente. De minister acht het opstellen van een monitoringsplan en het
monitoren van de injectiedrukken, zoals voorgesteld door SodM, en het monitoren
van de bodemtrillingen met het bestaande KNMI netwerk voldoende om de
veiligheid voor gebouwen, infrastructuur en omwonenden te garanderen.

65.

Natuur en milieu

Winningsplan de NAM
Voor de ontwikkeling van De Wijk Fase 1 en 2 is in september 2010 een
milieueffectrapportage (htt ://www.commissiemer.nl/advisering/
afcierondeadviezen/2410) opgesteld, waarin de milieueffecten in de biosfeer zowel
als in de ondergrond beschreven worden. Daarnaast is er als onderdeel van het
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milieueffectrapport een speciale natuurtoets uitgevoerd met als doel het opsporen
van eventuele strijdigheden van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling met de
huidige Wet natuurbescherming en de planologische bescherming van de EHS
(Ecologische Hoofdstructuur). In het toetsingsadvies uit 2010 is de Commissie
m.e.r. van oordeel dat de essentiële informatie in het milieueffectrapport
aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming
rond wijziging bestemmingsplan en verlenen van omgevingsvergunningen.
In juli 2016 is een addendum op het milieueffectrapport “Aardgas+ De Wijk”
opgesteld, uitgevoerd door Royal Haskoning DHV (2016 kenmerk:
P&SBC7859R002D02), om de effecten van De Wijk Fase 2 te beschrijven. Daarbij
zijn in het bijzonder de effecten bij de aanleg van de nieuwe locatie De Wijk-lOO
onderzocht.
Voor de nieuwe locatie De Wijk-lOO wordt in het addendum op het
milieueffectrapport nader ingegaan op de gevolgen van bodemdaling en op het
mogelijke risico van aardbevingen. De studie toont aan dat de milieueffecten ten
aanzien van de situatie in 2010 onveranderd zijn gebleven of in het verlengde
liggen van de milieueffecten zoals beschreven in het inmiddels goedgekeurde
bestemmingsplan voor De Wijk-lOO.
Bij de ontwikkeling van De Wijk Fase 2 wordt een toekomstige bodemdaling
verwacht van minder dan 11 cm zoals is weergegeven in subparagraaf 6.2. De
bodemdalingskom zal volgens de NAM geen gevolgen hebben voor Natura 2000
gebieden. Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied, Dwingelderveld, is gelegen
op een afstand van ongeveer 9 kilometer van het plangebied. Het winningsplan
voor De Wijk Fase 2 heeft geen effecten op overige milieubeschermingsgebieden,
zoals grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Aangezien
bodemdaling een geleidelijk en gelijkmatig verloop heeft, wordt geen directe
schade aan natuur en milieu verwacht.
De mogelijke effecten van de bodemdaling op de waterhuishouding zijn
onderzocht in de studie “Effectenstudie bodemdaling de Wijk op de
. De NAM voert gesprekken met het waterschap over de
2
waterhuishouding”
eventuele gevolgen en benodigde aanpassingen. Eventuele kosten die
voortvloeien uit het nemen van mitigerende maatregelen als gevolg van
veranderingen in de grondwaterspiegel door de bodemdaling zullen worden
vergoed door de NAM.
De NAM vermeldt in het winningsplan dat zij de verwachte bodemdaling met het
waterschap Drents Overijsselse Delta hebben besproken.
Uit de SRA die is uitgevoerd voor de reservoirs in De Wijk Fase 2, volgt dat de
reservoirs binnen het gasveld in SRA risicocategorie T vallen (laagste
risicocategorie). Op basis van deze analyse is de kans op schade door trillingen op
milieu- en natuurwaarden als verwaarloosbaar ingeschat.

2

“Effectenstudie bodemdaling de Wijk op de waterhuishouding”. 2015, kenmerk GM
0159694, uitgevoerd door Grontmij/Sweco onder toezicht van het waterschap Drents
Overijsselse Delta.
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Advies SodM
SodM adviseert om ten aanzien van de communicatie met het waterschap, aan
goedkeuring van het winningsplan de voorwaarde te verbinden dat de NAM
inzichtelijk maakt welke afspraken er met het waterschap zijn gemaakt over
schade door bodemdaling.
Advies decentrale overheden
De decentrale overheden adviseren met betrekking tot de effecten die optreden
als gevolg van de bodemdaling,om aan het instemmingsbesluit de voorwaarden
te verbinden dat:
De NAM, voordat daadwerkelijk met gaswinning wordt begonnen, een
gedetailleerd inzicht geeft in de effecten van de veranderende
waterhuishouding op de verschillende gebruiksfuncties in de regio voor
beide interventiescenario’s
.
2
De gaswinning pas kan aanvangen nadat de decentrale overheden de
keuze hebben gemaakt over welk interventiescenario gehanteerd gaat
worden bij de compensatie van de waterhuishoudkundige effecten.
De NAM voor aanvang van de winning afspraken maakt met de betrokken
partijen, over hoe de keuze van het interventiescenario doorwerkt in het
op te stellen inrichtingsplan voor de waterhuishouding, hoe de
verantwoordelijkheden liggen en wat de kosten zijn om de gevolgen van
de gaswinning te voorkomen, te verzachten, dan wel te çompenseren.
Het waterhuishoudkundig inrichtingsplan en de planning van de
compenserende, verzachtende of preventieve maatregelen volledig
aansluiten bij het monitorings-programma bodemdaling, zoals beschreven
in het winningsplan van 2016 en aangevuld met de adviezen van het
SodM. (subparagraaf 6.2 Advies SodM).
De NAM alle kosten draagt die voortvloeien uit de zaken vermeld onder
bovenstaande punten.
De verplichting tot volledige vergoeding door de NAM van alle te maken
en gemaakte kosten door het waterschap Drents Overijsselse Delta,
inwoners of andere relevante partijen, die voortvloeien uit alle
maatregelen die genomen worden om de gevolgen van de verwachte
bodemdaling te verzachten of te voorkomen, alsmede een volledige
schadeloosstelling conform het gekozen interventiescenario en alle
gevolgschade.
De verplichting dat de NAM voorafgaand aan de winning in dat kader
inzichtelijk maakt 1) met welke partijen afspraken gemaakt zijn of zullen
worden 2) welke afspraken reeds bestaan en 3) lopende het proces van
scenariokeuze welke afspraken gemaakt worden aangaande de uit het
gekozen scenario voortvloeiende gevolgen en maatregelen.
Verder adviseren de decentrale overheden, met betrekking tot de emissie van
NOx-verbindingen om voor een correcte procedurele afhandeling zorg te dragen
via een melding of vergunning onder de Programma Aanpak Stikstof, indien de
effecten groter zijn dan de grenswaarde die hiervoor is vastgesteld.
-

-

-

-

-

-

-

Beoordeling natuur en milieu
Het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een winningsplan. De
winning van delfstoffen wordt beoordeeld op mogelijke gevolgen voor natuur en
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milieu. Eventuele bodemdaling kan de waterhuishouding beïnvloeden. Door de
bodemdaling wordt de hoogte van het waterpeil in absolute zin niet beïnvloed,
maar bodemdaling kan wel invloed hebben voor het waterpeil in relatieve zin. Dat
wil zeggen dat het water hoger komt te staan ten opzichte van het maaiveld. Dit
kan leiden tot vernatting en daarmee tot nadelige (en voordelige) gevolgen voor
natuur en milieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het waterpeil
aan te passen. Alleen bij uitzonderlijk zware trillingen zouden bodemtrillingen
gevolgen kunnen hebben voor natuur en milieu. Dat is bij gaswinning uit het
gasveld De Wijk Fase 2 niet aan de orde.
De minister neemt de conclusies van de NAM en de adviseurs over dat geen
nadelige gevolgen voor natuur en milieu door bodemtrillingen te verwachten zijn,
op grond van de verwaarloosbare kans op een beving, en dat er geen nadelige
gevolgen door bodemdaling aan Natura 2000 en milieubeschermingsgebieden
worden verwacht vanwege het geleidelijk en gelijkmatig verloop van de
bodemd al ing.
De NAM is in overleg met waterschap Drents Overijsselse Delta om de effecten en
consequenties van de bodemdaling vast te stellen. SodM en de decentrale
overheden adviseren om voorwaarden in het besluit op te nemen omtrent de
afspraken die de NAM maakt met verschillende partijen waaronder het
waterschap. In het kader van een transparante beleidsvoering en
informatievoorziening raadt de minister de NAM aan de reeds gemaakte afspraken
met betrokken partijen, de keuze voor een interventiescenario en de verwachte
kosten voor de NAM te documenteren De minister wijst erop dat er op 7
september 2017 vanuit de koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten
(NOGEPA), waar ook de NAM bij is aangesloten, een ‘Gedragscode gaswinning
kleine velden’ is uitgebracht waarin hoofdstuk 5 afspraken bevat over goede, open
en transparante communicatie en contact met de belanghebbenden en de
omgeving. De minister concludeert dat het documenteren van gemaakte
afspraken valt onder de ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’ en dat het
documenteren van afspraken geen afwegingsgrond voor gaswinning is en neemt
daarom het advies van SodM en de decentrale overheden niet over.
.

De decentrale overheden adviseren om pas met de productie te beginnen wanneer
zij een keuze hebben kunnen maken tussen de interventiescenario’s. Aangezien er
al sinds de jaren vijftig geproduceerd wordt uit het De Wijk gasveld, de
Effectenstudie al in april 2015 gepubliceerd is en bodemdaling niet instantaan
optreedt, ziet de minister de noodzaak niet om pas met de productie te starten
wanneer de afspraken gemaakt zijn. Dit advies van de decentrale overheden
wordt daarom niet overgenomen.
De eventuele gevolgen van bodemdaling voor de waterhuishouding zijn in beeld
gebracht door de “Effectenstudie bodemdaling de Wijk op de waterhuishouding”
en dit onderzoek is onderwerp van gesprekken tussen de NAM en het waterschap
Drents Overijsselse Delta. De NAM is verantwoordelijk voor de kosten die
voortvloeien uit het nemen van mitigerende maatregelen voor de
waterhuishouding. Als een oorzakelijk verband tussen de schade en de gaswinning
van NAM wordt vastgesteld, dan moet NAM deze schade vergoeden (Burgerlijk
•Wetboek Boek 6 artikel 177).
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Om uit het gasveld de Wijk Fase 2 te kunnen winnen heeft de NAM niet alleen een
winningsplan nodig waarmee de minister heeft ingestemd, maar ook een
omgevingsvergunning voor de inrichting waarbinnen of het mijnbouwwerk
waarmee de daadwerkelijke gaswinning en daarmee verband houdende
werkzaamheden plaatsvinden (de zogenaamde installatie). In het kader van de
omgevingsvergunning worden de bovengrondse gevolgen van de daadwerkelijke
winning op de winningslocatie en de daaraan gerelateerde werkzaamheden voor
natuur en milieu afgewogen.
De decentrale overheden adviseren, met betrekking tot de emissie van NOx
verbindingen om voor een correcte procedurele afhandeling zorg te dragen via
een melding of vergunning onder de Programma Aanpak Stikstof (PAS), indien de
effecten groter zijn dan de grenswaarde die hiervoor is vastgesteld. De minister
stelt dat de PAS-melding of vergunning apart door de uitvoerder dient te worden
ingediend en daarmee buiten de instemming van dit winningsplan valt. Om die
reden zal het advies niet als een voorschrift worden opgenomen in dit
instemmingsbesluit.

6.5.1.Lekkage van stikstof
Winninpscijan de NAM
De NAM geeft aan dat zij tijdens het productieproces evenveel stikstof zal
injecteren als dat er gas wordt geproduceerd. Het grootste deel van de
geïnjecteerde stikstof blijft in het reservoir achter. De NAM geeft een beknopte
beschrijving van de mogelijke risico’s op lekkage van stikstof uit het reservoir. In
het winningsplan is een samenvatting van de uitgebreidere beschrijving van de
risico’s opgenomen zoals uitgebreider beschreven in het milieueffectrapport uit
2010). In een aanvullende notitie bij het winningsplan beschrijft de NAM de
onderbouwing voor de maximaal toelaatbare injectiedruk.
Advies SodM
SodM en TNO kunnen zich vinden in de door de NAM beschreven kans op lekkage
van stikstof. SodM acht, mede op basis van het advies van TNO de kans op
lekkage klein. Omdat het gaat om het permanent achterlaten van stoffen vindt
SodM het nodig dat de NAM meer aandacht geeft aan de beheersing van het
lekkagerisico, door middel van de volgende voorwaarden die normaliter bij een
opslagplan horen. SodM adviseert dat:
De NAM voor aanvang van de winning een inventarisatie levert van de
risico’s ten aanzien van de verspreiding van de stoffen die in de
ondergrond worden opgeslagen, het optreden van chemische processen in
de ondergrond en de aantasting van de in de ondergrond aanwezige
reservoirs met delfstoffen of de samenstelling van de delfstoffen.
Een inventarisatie van maatregelen die worden getroffen om de risico’s,
bedoeld onder bovenstaand onderdeel, te voorkomen.
-

-

Advies decentrale overheden
De decentrale overheden adviseren met betrekking tot mogelijke lekkage van
geïnjecteerde stikstof uit het reservoir:
De NAM een inventarisatie te laten maken van putten die v66r 1976
geboord of verlaten (‘geabandonneerd’) zijn en die de reservoirs van De
Wijk Fase 2 doorboord hebben.
-
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Voorafgaand aan de gaswinning de NAM te laten rapporteren over de
kwaliteit (‘integriteit’) van de afsluitende werking van de betreffende
putten, inclusief het oordeel van het SodM daarover.
De NAM te verplichten om, voorafgaand aan uw eventuele instemming,
inzicht te laten geven in het risico op lekkage langs een put vanwege te
hoge injectie-druk dan wel vanwege pore collapse.

Advies Mijnraad
Naast de nieuwe putten voor de winning zijn er ook de bestaande putten. Putten
van voor 1976 zijn aangelegd zonder de tegenwoordige strenge SodM
voorwaarden voor putafwerking. Van deze putten is niet altijd zeker of met de
gebruikte kwaliteit cement een adequate afsluiting tussen casing en boorgatwand
gewaarborgd is. Daardoor is ook niet zeker welke effecten met name de
stikstofinjectie op deze putten heeft. De Mijnraad adviseert om aan de instemming
de voorwaarde te verbinden dat de effecten op oude putten in kaart gebracht
worden.
Beoordeling lekkage van stikstof
De stikstof zal de plaats innemen van het aardgas en daarmee op dezelfde wijze
als het aardgas binnen het veld opgesloten blijven. Het risico van verspreiding van
stikstof buiten het reservoir anders dan door lekkage via putten kan daarom als
zeer gering worden aangemerkt. Stikstof is een inert gas en daarom is het risico
van het optreden van chemische processen in de ondergrond, de aantasting van
de in de ondergrond aanwezige reservoirs met delfstoffen of de samenstelling van
de delfstoffen ongewenste chemische reactie verwaarloosbaar. Ook ongewenste
veranderingen in de samenstelling van delfstoffen zijn daardoor verwaarloosbaar.
Om die redenen zijn, anders dan Sodm voorstelt, maatregelen ter beheersing van
deze risico’s naar het oordeel van de minister niet nodig. De minister baseert zich
daarbij mede op het milieueffectrapport (H8 deelrapport 3), waarin is
geconcludeerd dat er geen risico’s zijn op chemische veranderingen in het
reservoir.
De decentrale overheden adviseren om de NAM te verplichten inzicht te geven in
het risico op lekkage langs een put vanwege te hoge injectie-druk dan wel
vanwege pore collapse. De minister constateert dat de NAM op 14 januari 2017
een aanvulling op het winningsplan heeft opgestuurd met betrekking tot
verhoging van de stikstof-injectie druk, wat door SodM getoetst is op 28 februari
2017. Het advies van de decentrale overheden om lekkage langs de put vanwege
pore collapse inzichtelijk te maken is niet letterlijk overgenomen door de minister
aangezien de minister van mening is dat dit nu voldoende wordt afgevangen in
het voorschrift over het meet-en regelprotocol.
De decentrale overheden en de Mijnraad adviseren om aan de instemming tevens
de voorwaarde te verbinden dat de effecten op oude putten van voor 1976 in
kaart gebracht worden; Van deze putten is niet altijd zeker of met de gebruikte
kwaliteit cement een adequate afsluiting tussen casing en boorgatwand
gewaarborgd is. Daardoor is ook niet zeker welke effecten met name de
stikstofinjectie op deze putten heeft. De minister neemt dit advies van de
decentrale overheden en de Mijnraad over als onderdeel in het meet- en
regelprotocol van artikel 3 van dit besluit.
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Overig

Communicatie
Met betrekking tot de communicatie adviseren de decentrale overheden om:
De NAM voor te stellen tijdig en transparant te communiceren over het
winningsplan met alle betrokken partijen, inclusief bewoners,
ondernemers, eigenaren en pachters in het betreffende gebied.
De NAM te verplichten om alle verwachte bodemdaling in de omgeving
van het gasveld De Wijk op een heldere manier inzichtelijk te maken voor
een breed publiek.
-

-

Lusten en lasten
Met betrekking tot de lusten en lasten adviseren de decentrale overheden de
minister om zorg te dragen voor een evenredige en acceptabele verdeling van
lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij het zeer gewenst is dat wordt
aangegeven hoe baten terugvloeien naar het gebied.
Veiligheid
De decentrale overheden adviseren met betrekking tot veiligheid om de NAM te
verplichten voor de aanvang van de gaswinning haar analyse van alle
veiligheidsaspecten, inclusief ‘worst case scenario’, voor de verschillende locaties
van De Wijk Fase 2 en daaruit volgende maatregelen en consequenties
beschikbaar te stellen aan de veiligheidsregio’s Drenthe en IJsselland en de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.
Samen voegen winningsplannen
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 voor De Wijk Fase 2 beide
winningsplannen te integreren tot één winningsplan.
Beoordeling overig
Communicatie
Met betrekking tot de communicatie adviseren de decentrale overheden om tijdig
en transparant te communiceren over het winningsplan. Ook adviseren zij alle
verwachte bodemdaling in de omgeving van het gasveld De Wijk op een heldere
manier inzichtelijk te maken voor alle betrokken partijen, inclusief bewoners,
ondernemers, eigenaren en pachters in het betreffende gebied.
De minister onderschrijft dat inzake het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de
communicatie vanuit zowel de NAM, als de minister naar alle betrokken partijen
zorgvuldig en publieksvriendelijk moet, zodat burgers gedegen, consistent en
transparant worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning. De inzet
van de minister is erop gericht om dit te doen in samenwerking met de NAM en de
betrokken decentrale overheden, waarbij de betrokken partijen hierover nadere
afspraken dienen te maken. De advisering van de decentrale overheden over het
winningsplan en de reactie van de minister daarop kunnen mogelijk ook
behulpzaam zijn in de communicatie met de burger.
Overigens wijst de minister erop dat er op 7 september 2017 vanuit de
koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook de NAM
bij is aangesloten, een ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’ is uitgebracht
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waarin hoofdstuk 5 afspraken bevat over goede, open en transparante
communicatie en contact met de omgeving.
Tevens adviseren de decentrale overheden om de NAM te verplichten de
bodemdaling inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Het winningsplan,
inclusief de bodemdalingskaarten en de adviezen worden samen met dit ontwerp
instemmingsbesluit ter inzage gelegd, waardoor ze voor een ieder kenbaar zijn.
De minister realiseert zich echter ook dat de documenten van technische en
juridische aard zijn en dat ze voor een breed publiek moeilijk te lezen zijn. De
minister vindt het daarom passend dat de NAM een toelichting bij het
winningsplan opstelt waarin het winningsplan en de mogelijke effecten beschreven
worden voor een breed publiek. Aangezien communicatie naar de samenleving de
verantwoordelijkheid is van het mijnbouwbedrijf en geen grond is voor het stellen
van een voorschrift of beperking, is de suggestie om een toelichting te schrijven
niet als voorschrift in dit besluit opgenomen. De minister vertrouwt erop dat de
NAM hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.
Lusten en lasten
De decentrale overheden ,adviseren om zorg te dragen voor een goede verdeling
van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien
naar het gebied.
In zijn brieven aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2015/20 16, 31 239, nrs.
211 en 254) heeft de minister de toezegging gedaan om samen met de
energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties de lustenlastenverdeling voor mijnbouw, hernieuwbare energie en het hoogspannings- en
gastransportnet te verkennen.
Daarnaast besteedt de koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten
(NOGEPA) in de ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’ ook aandacht aan hoe
operators, waaronder de NAM, bijdragen aan een evenwichtiger verdeling van
lusten en lasten in de omgeving van een mijnbouwlocatie.
Veiligheid
Zoals de decentrale overheden stellen zijn de externe veiligheidsaspecten van de
mijnbouwwerken onderdeel van de omgevingsvergunning en niet van het
winningsplan. Om die reden zal de minister geen voorschrift aan dit besluit
toevoegen, maar raadt de minister de NAM wel aan de veiligheidsregio’s Drenthe
en IJsselland en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe in te lichten over de
verschillende externe veiligheidsaspecten en mogelijke gevolgen ten gevolge van
de gaswinning en stikstofinjectie in De Wijk Fase 2.
Samen voegen winningsplannen
In het kader van de transparantie in de communicatie stelt de Tcbb dat het
winningsplan niet alleen informatie bevat over het betreffende gasveld, maar ook
relevante informatie over aanpalende gasvelden inzichtelijk dienen te worden
gemaakt in het winningsplan. Dit kan zowel door het integreren van verschillende
winningsplannen maar ook door het opnemen van duidelijke referenties naar de
betreffende winningsplannen. De minister neemt dit advies ter kennisgeving aan.
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7. Zienswijzen
Dit besluit zal met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb worden voorbereid:
op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd
in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis
aan-huisb!aden, regionale dagbladen en langs elektronische weg;
op Idatum] is door de minister een ontwerp van het besluit aan de NAM
gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van [datum]. tot en met [datum] ter inzage
gelegen bij [locatie];
-

-

-

Zienswijzen op dit ontwerpbesluit kunnen, gedurende een periode van zes weken
vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, worden
ingediend bij: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan voor De Wijk Fase 2
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

8. Eindbeoordeling
Gelet op het winningsplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de
volgende voorlopige beoordeling van het winningsplan.
Planmatig beheer
De minister stelt vast dat SodM, mede op basis van een hiertoe door TNO
uitgebracht advies, concludeert dat het gewijzigde winningsplan voor De Wijk Fase
2 voldoet aan de wettelijke eisen en overeenstemt met de principes van planmatig
beheer. De winning uit het gasveld De Wijk betreft een reeds bestaande
gaswinning en tevens zijn geen andere gebruiksvormen van de ondergrond
voorzien.
Continuering van gaswinning uit het De Wijk Fase 2 gasveld past dan ook in het
planmatig gebruik van de ondergrond. Gelet hierop is de minister van mening dat
de wijziging van het winningsplan voor De Wijk Fase 2 overeenstemt met de
principes van planmatig beheer.
Bodemdalina
Met betrekking tot de bodemdaling stelt de minister vast dat SodM de berekening
van de NAM door TNO heeft laten verifiëren en zich kan vinden in de berekeningen
en de daaruit voortvloeiende resultaten. De minister stelt vast dat SodM en TNO
concluderen dat de te verwachten maximale bodemdaling tot 30 jaar na het einde
van de winningsperiode voor het gasveld De Wijk Fase 2 minder bedraagt dan 11
cm, met een maximum van 16 cm. De maximale cumulatieve bodemdaling van de
reeds opgetreden bodemdaling en de te verwachten bodemdaling door gaswinning
uit De Wijk Fase 1 en Fase 2 zal uiteindelijk neerkomen op 29 cm. De minister
stelt tevens vast, op basis van het advies van SodM en TNO, dat er onvoldoende
zekerheid is omtrent de laterale variatie in de samenstelling van de
reservoirgesteenten en de daarmee samenhangende drukontwikkeling, wat zorgt
voor onzekerheid in de bodemdalingsberekeningen. Om die reden dient een
uitgebreid monitoringsprogramma ingediend te worden, wat gerelateerd is aan het
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meet- en regelprotocol. De kans op pore collapse wordt door de NAM gering
geacht en zal indien dit optreedt zeer lokaal zijn. Het optreden van pore collapse
zal in het meet- en regelprotocol worden beschreven.
De minister heeft naar aanleiding van de adviezen de artikelen 3 en 4
opgenomen. Dit om bij aanvang van de gaswinning en tijdens de gaswinning een
adequaat meet- en regelprotocol operationeel hebben.
Bodemtrilling
Met betrekking tot de bodemtrillingen stelt de minister vast dat SodM en TNO
constateren dat de NAM voor het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de SRA
conform de leidraad heeft uitgevoerd en kunnen zich vinden in het resultaat; de
kans dat zich een beving voordoet als gevolg van gaswinning uit het gasveld De
Wijk Fase 2 is verwaarloosbaar en de minister acht de voorgestelde monitoring via
het KNMI netwerk voldoende.
Met betrekking tot de bodemtrillingen door stikstofinjectie concludeert de minister
dat de kans hierop verwaarloosbaar is, zoals SodM, TNO en de Tcbb ook aangeven
in hun advies.
Schade door bodembeweging
De minister stelt vast dat zowel de NAM als de adviseurs geen schade aan
gebouwen en infrastructuur verwachten door bodembeweging, veroorzaakt door
de gaswinning of de stikstofinjectie. Mocht er desondanks toch sprake zijn van
schade door de gaswinning, dan voorziet de wet in een adequate afhandeling en is
de NAM aansprakelijk.
In verband hiermee schrijft de minister een nulmeting voor, van de bouwkundige
staat van een, na overleg met de gemeente, vast te stellen representatieve
selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken binnen het gebied waar
bodembeweging als gevolg van gaswinning zich kan voordoen en heeft dit als
artikel 5 opgenomen in dit besluit.
De minister stelt vast dat SodM en TNO de maximum toelaatbare reservoirdruk
van 74 bar onderschrijven. SodM adviseert een veiligheidsmarge in acht te nemen
en de maximaal toelaatbare druk van 70 bar (Bottom Hole Pressure) toe te staan.
Het monitoren van de injectiedruk maakt het mogelijk om in te grijpen in de
stikstofinjectie indien de optredende risico’s daar aanleiding toe geven.
De minister heeft naar aanleiding van de adviezen artikel 2 opgenomen in dit
besluit en componenten toegevoegd aan het meet- en regelprotocol in artikel 3.
Dit om bij aanvang van de stikstofinjectie een monitoringsplan operationeel te
hebben om te voorkomen dat de maximale injectiedruk wordt overschreden.
Natuur en milieu
De minister constateert dat er geen directe nadelige gevolgen voor natuur en
milieu verwacht worden. Bodemdaling heeft daarentegen wel eventuele nadelige
gevolgen op de waterhuishouding in het gebied. Waterschappen kunnen eventuele
nadelige gevolgen compenseren door het waterpeil kunstmatig aan te passen. De
effecten en mogelijke interventies om de effecten de compenseren zijn uitgewerkt
in “Effectenstudie bodemdaling de Wijk op de waterhuishouding”. Het waterschap
voorziet dat de nadelige effecten beheerst kunnen worden, maar heeft nog niet
besloten tot welke interventies worden gedaan. In het licht van de transparantie
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strekt het tot aanbeveling afspraken tussen de NAM en andere partijen zoveel
mogelijk publiek te maken.
De minister heeft naar aanleiding van de adviezen relaterend aan lekkage van
stikstof een component opgenomen in het meet- en regelprotocol in artikel 3. Dit
om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de putintegriteit van de voor 1976
geabandonneerd putten.
Overig
In hetgeen in overig is geadviseerd ziet de minister geen aanleiding om de
instemming met het winningsplan geheel of gedeeltelijk te weigeren of om hieraan
voorschriften of beperkingen te verbinden.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande ziet de minister geen aanleiding om in het belang van
de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van het
planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, of gelet op de nadelige gevolgen voor
milieu of natuur, de instemming met de wijziging van het winningsplan geheel of
gedeeltelijk te weigeren. Wel heeft de minister voorschriften en beperkingen
verbonden aan zijn instemming.
Gelet op de inhoud van de door de NAM ingediende wijziging van het winningsplan
De Wijk-Wanneperveen voor De Wijk Fase 2, de bijlagen en de hierover
ingewonnen adviezen, en overwegende dat de winning door NAM vanuit het
gasveld de Wijk Fase 2 conform artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet plaats
dient te vinden overeenkomstig het ingediende winningsplan, inclusief bijlagen,
wordt de gevraagde instemming gegeven onder het stellen van de in het besluit
genoemde voorschriften en beperkingen.
Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, van de Mbw;

Besluit:
Artikel 1
Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende winningsplan voor
De Wijk Fase 2, gedateerd 30 september 2016, met een looptijd tot in 2030 en
een maximaal nbg te verwachten productievolume van 904 miljoen Nm
, verkrijgt
3
de instemming als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.
Artikel 2
De injectiedruk bij de injectieputten is niet hoger dan 70 bar (Bottom hole
pressure, BHP).
Artikel 3
Voorafgaand aan de start van de gaswinning van De Wijk Fase 2 dient de NAM
een meet- en regelprotocol voor de gaswinning van De Wijk Fase 2 in bij de
Minister van Economische Zaken en Klimaat. De uit het meet- en regelprotocol
voortvloeiende risicobeheersmaatregelen dienen voor aanvang van de winning
volledig operationeel te zijn. Het meet- en regelprotocol dient in ieder geval te
bestaan uit de volgende onderdelen:
a. De NAM dient de bodemdaling continu te monitoren;
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b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

De NAM dient de injectiedruk bij elke injectieput te monitoren en de
resultaten van die monitoring maandelijks te overleggen aan SodM.
Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven kan de
rapportagefrequentie in overleg met SodM worden teruggebracht;
Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dient een analyse
van winnings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en
continue bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden
gegeven;
De NAM beschrijft hoe ze ervoor zorgt dat de maximale injectied ruk niet
wordt overschreden;
Een risicoanalyse op de putten die voor 1976 geboord of verlaten zijn, in
relatie met de maximale injectiedruk;
De beslis- en escalatiestructuur voor wanneer de bodemdaling op enig
moment dusdanig is, dat de geschatte hoogte op een monitoringslocatie
meer dan een centimeter is gedaald ten opzichte van een jaar eerder;
De beslis- en escalatiestrüctuur voor wanneer pore collapse optreedt en
effecten hiervan aan het oppervlak te zien zijn.
Beschrijven van momenten en aanleidingen wanneer het meet- en
regelprotocol geactualiseerd wordt.

Artikel 4
De NAM dient een nieuw meetplan in voor de winning De Wijk Fase 2 rekening
houdend met het meet- en regelprotocol.
Artikel 5
Teneinde eventuele toekomstige mijnbouwschade aan bouwwerken door de
gaswinning uit het De Wijk Fase 2 gasveld objectief te kunnen vaststellen, zorgt
de NAM ervoor dat binnen 6 maanden na de dag dat dit besluit in werking is
getreden een nulmeting is uitgevoerd naar de bouwkundige staat van een, na
overleg met de gemeente, vast te stellen representatieve selectie van voor
bodembeweging gevoelige bouwwerken gelegen binnen het gebied waar
bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich kan voordoen. Voorafgaand
aan de nulmeting overlegt de NAM een plan van aanpak voor de nulmeting aan de
Ministr van Economische Zaken en Klimaat.
De
nai

Zaken en Klimaat,

en Omgeving
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