ï::'3
I

Technische commissie\ bodernbeweging
I

iï?
(■-•i

î>î

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Aan de Minister van Economische Zaken & Klimaat
Directie Energie en Omgeving
T.a.v.
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Technische commissie
bodembeweging
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T 088 042 5718
www.tcbb.nl
secretaris@)tcbb.nl

Ons kenmerk
TCBB/ 18040869
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Datum
Betreft

6 MRT 2018
Tcbb-advies opslagplan Zuidwending

Geachte minister.
Per brief van 16 november 2017 heeft u de Technische commissie bodem
beweging (hierna: Tcbb) verzocht advies uit te brengen over het opslagplan
Zuidwending^ van EnergyStock, 100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie
(hierna: ES).
Het betreft hier een actualisatie c.q. wijziging van het reeds bestaande opslagplan
Zuidwending d.d. 18 april 2014. Deze actualisatie is van belang omdat ES het
voornemen heeft een zesde zoutcaverne in bedrijf te nemen voor de opslag van
aardgas.
Bij uw adviesaanvraag heeft u gevoegd:
•
Het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)^;
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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.
De Tcbb heeft kennis genomen van het winningsplan en van het advies van SodM.
Opslagplan Zuidwending
De opslag van aardgas vindt plaats in steenzout van de Zechsteinformatie, in de
noordelijke culminatie van het zoutvoorkomen Zuidwending.
In het zoutvoorkomen Zuidwending wordt, momenteel in 5 zogeheten cavernes, in
ondergrondse zoutpijlers, aardgas opgeslagen. Deze ondergrondse opslag van
aardgas dient sinds 2011 als aardgasbuffer om het verschil tussen de vraag naar
en het aanbod van aardgas in de tijd op te kunnen vangen, alsmede voor het
opvangen van drukvarlaties in het aangesloten gasleidingnet van de Gasunie.
ES is samen met Akzo Nobel Salt B.V. (hierna: Akzo) houder van de opslagvergunning Zuidwending in de concessie Adolf van Nassau II, welke is gelegen in
de gemeente Veendam in de provincie Groningen. Deze opslagvergunning is op 2

^ Brief van 16 november 2017, referentie DGETM-EO/ 17180442
^ Brief van 8 november 2017, kenmerk 17147382
^ Artikel 114, tweede lid
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juni 2016 afgegeven en is geldig tot 10 aprii 2036. De verwachting is dat tot deze
datum de zoutcavernes ingezet gaan worden voor de opslag van gas.
De huidige Zuidwending cavernes vaiien onder deze opslagvergunning (welke
overigens voor maximaai 10 opsiagcavernes bedoeid is) en daarmee ook onder
het vigerend opslagpian. Het onderhavige opslagpian is gericht op uitbreiding van
de huidige vijf cavernes (A2, A3, A4, A6 en A7) met een zesde (Al) binnen het
zoutvoorkomen bij Zuidwending in de winningsvergunning "Uitbreiding Adolf van
Nassau Uitbreiding 11", waarvan ES en Akzo samen houder zijn. Doordat de vraag
naar opsiagcapaciteit groter is dan het voiume dat momenteei aangeboden wordt,
is uitbreiding met een zesde caverne noodzakelijk geworden om aan de steeds
groter wordende marktvraag te kunnen voidoen. Akzo zai deze (nu nog zout
producerende caverne) voor gasopslag gereed maken. Voor de cavernes A2, A3,
A4 en A6 zijn in de periode februari tot en met december 2007 in totaai 8 putten
geboord (2 boringen per caverne). De gasopslagcapaciteit per caverne bedraagt
ca. 0,6 miljoen m^. In de periode juii tot en met oktober 2009 zijn twee putten
van de caverne A7 geboord. De opsiagcapaciteit van deze caverne is ca. 1,0
miljoen m^ groot. De put Al-A is ook geboord in deze periode in caverne Al. De
verwachting is dat in de eerste heift van 2018 de put Al-B, op een afstand van 30
meter van put Al-A, geboord zai worden. De nieuwe caverne Al heeft een beoogd
voiume van ongeveer 1.000.000 m^.
Afhankeiijk van de iange termijn ontwikkeiingsvooruitzichten worden later
mogelijk nog meer cavernes voor de opsiag van energie ontwikkeld. Dit kan
aardgas zijn, maar er wordt ook gedacht aan samengeperste lucht of waterstof.
De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die zich voordoen bij
bodembeweging, te weten bodemdaling en bodemtriiiing.
De Tcbb merkt op dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de acceptatie
van risico's op bodemdaiing en bodemtriiiing bij de winning van deifstoffen. De
Tcbb heeft ook in dat iicht gekeken naar dit onderhavige winningspian.
Bodemdaling
Beschikbare informatie in het opslagpian en advies SodM
Gasopsiag is in dit gebied niet de enige mogelijke oorzaak van bodembeweging.
Ook pekel- en gaswinningen dragen hieraan bij, waardoor de totaie cumuiatieve
verwachte bodemdaling in 2050 op ca. 34 cm zal neerkomen.
In hoofdstuk 6 van het opslagpian geeft ES aan dat door toevoeging van een
zesde caverne aan de huidige gasopsiag de te verwachten bodemdaiing voor
gasopslag en zoutproductie tot het jaar 2050 maximaal ca. 20 cm zal bedragen en
daarmee nog steeds voldoet aan de huidig vergunde waarde van 25 cm voor
gasopslag en zoutwinning.
De Gasunie concludeert dat de huidige bodemdaling van ca. 4,5 mm per jaar niet
significant zai toe nemen door toevoeging van een extra caverne (Al) aan de
huidige opsiagfaciliteiten. Deze conclusie is gebaseerd op waterpassingen en
holruimtemetingen, die regeimatig voigens het meetpian zijn en worden
uitgevoerd, en op een bodemdalingsmodel gevaiideerd door de Bundesanstalit für
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) te Hannover. Dit model en de validatie
met de resuitaten is besproken met SodM.
De gemeten en berekende waarden van bodemdaiing vertonen voigens Gasunie
geen significante afwijkingen.
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ES zal bij de operationele uitvoering van de gasopslag de aanbevelingen van het
Institut für Gebirgsmechanik Gmbh zoals gesteld in het rapport "case studies for
cycli operated storage caverns 'Aardgasbuffer Zuidwending NL'" overnemen.
SodM kan zich vinden in de door ES voorgestelde drukbegrenzing met een boven
grens van 189 bar en een ondergrens van 84 bar, uitgaande van een diepte van
1050 m van de laagste casing schoen in de put, waarbij de verandering van druk
beperkt dient te blijven tot een maximum van -10 tot + 10 bar drukverandering
per dag.
In geval van een significante afwijking van de geplande cycli van de opslagcavernes, zoals beschreven in de rapporten bij dit opslagplan, dient het
opslagplan geactualiseerd te worden.
SodM acht op basis van de huidige gegevens aannemelijk dat de maximale
bodemdaling door de gasopslag in de gascavernes onder de 8 cm zal blijven. Dit is
significant minder dan de vergunde 25 cm in het vigerende opslagplan. ES zal elke
vijfjaar een waterpassing uitvoeren ter verificatie van deze bodemdalingsprognose. Daarnaast is eind 2013 boven vier cavernes een GPS-meetsysteem
geïnstalleerd dat continu de bodemdaling registreert. De bodemdaling wordt
bovendien met inSAR satellieten gemonitord.
Om goed te kunnen analyseren en te monitoren of de bodemdaling, die toe te
schrijven is aan de gasopslag in lijn blijft met de te verwachten 8 cm in 2050,
adviseert SodM als aanvullende voorwaarde dat binnen een halfjaar na
goedkeuring van een meetplan een rapport ingediend wordt waaruit blijkt welk
deel van de gemeten bodemdaling aan de gasopslag kan worden toegeschreven.
Daarnaast adviseert SodM de voorwaarde op te nemen dat twee jaar voor het uit
operatie nemen van een caverne een abandonneringsplan opgesteld en ter
goedkeuring ingediend wordt, waarin in ieder geval de wijze van abandonnering,
de verwachte bodemdaling als gevolg van de beëindiging van deze gasopslag en
de lange termijn cavernestabiliteit zijn opgenomen.
Advies Tcbb
De Tcbb kan zich vinden in de beoordeling door SodM van de te verwachten
bodemdaling en de in dat verband te stellen aanvullende voorwaarden.
Gezien de geringe snelheid van bodemdaling hoeven er naar het oordeel van de
Tcbb geen aanvullende voorzieningen getroffen worden om schade door
bodemdaling te voorkomen.
Bodemtrilling
Beschikbare informatie in opslagplan en advies SodM
ES geeft in hoofdstuk 7 van het opslagplan de resultaten van de seismische risico
analyse (SRA). Conclusie is dat de gasopslag in zoutcavernes in de laagste
seismische risicocategorie, en wel categorie I, valt.
ES voorziet in monitoring, door middel van het bestaande seismische netwerk, om
afwijkingen van de verwachting te kunnen registreren. De kans op schade aan
gebouwen en infrastructuur is verwaarloosbaar. Schade aan natuur en milieu
wordt niet verwacht. Er zijn geen aanwijzingen dat sinds 1967 tot heden
bodemtrillingen in de opslagvergunning Adolf van Nassau Zuidwending als gevolg
van de zoutwinning zijn opgetreden. Ook meetgegevens van de KNMI laten zien
dat er in deze periode geen geïnduceerde aardbevingen zijn opgetreden. ES acht
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het uiterst onwaarschijnlijk dat door opslagactiviteiten in deze cavernes
bodemtriliingen geïnduceerd worden.
SodM kan zich vinden in deze analyse van ES. Het Zuidwending zoutvoorkomen
ligt langs de rand van het Groninger gasveld. De voorgestelde monitoring, middels
het bestaande netwerk van het KNMI, wordt door SodM voldoende geacht. De
KNMI heeft immers als gevolg van geïnduceerde aardbevingen bij gaswinning hier
al een dicht netwerk van seismometers. SodM ziet dan ook geen aanleiding
aanvullende voorwaarden aangaande dit punt te adviseren.
Advies Tcbb
De Tcbb kan zich vinden in de beoordeling door SodM van de te verwachten
bodemtriiling. Ook de Tcbb ziet geen aanleiding voor het treffen van aanvullende
voorzieningen om schade als gevolg van bodemtriiling te voorkomen.
Eindadvies Tcbb
De Tcbb heeft het opslagplan integraal beoordeeld op demogelijke gevolgen voor
bodemdaling en bodemtriiling en de schade die daarvan het gevoig kan zijn. De
Tcbb onderschrijft het nut en de noodzaak van de door SodM reeds geadviseerde
aanvullende voorwaarden.
De Tcbb ziet op basis van de thans beschikbare gegevens, inzichten en mede
gezien de adviezen van SodM, geen reden om uit het oogpunt van de mogelijke
gevoigen voor bodemdaiing en -trilling instemming te onthouden aan het
voorliggende opslagplan Zuidwending.
Met vriendelijke groet.

Voorzitter
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